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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในมือ้เช้า 
ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดย วเิคราะหค์วาม
แตกต่างค่าเฉลีย่ของตวัแปร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 จากผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป และมลีกัษณะ
การใช้บรกิารรถไฟฟ้าสาธารณะเฉพาะกรณีจ าเป็น หรอืเร่งด่วน ด้านรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภค ด้านกจิกรรม 
พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัซือ้และรบัประทานอาหารเชา้นอกบา้นเป็นประจ า ดา้นความสนใจ พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเชา้ และดา้นความคดิเหน็ พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าอาหาร
เช้าเป็นมื้อที่มคีวามส าคญัต่อร่างกาย ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านความต้องการของผู้บรโิภค  
ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ ในระดบัด ีในด้านพฤตกิรรมการซือ้
อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ด้านความถี่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.33 ครัง้ต่อเดอืน และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อมจี านวน 
49.49 บาทต่อครัง้  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่อง
ส าเรจ็รูปในมือ้เชา้ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะ
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ในดา้นความถี่ในการซือ้ 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 2) ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจแตกต่างกนั                 
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มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 3) กลยุทธท์างการตลาด ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธต์ ่าในทศิทาง
เดยีวกนั กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และด้านความถี่ในการซือ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: อาหารกล่องส าเรจ็รปู พฤตกิรรมการซือ้ กลยุทธท์างการตลาด ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
 
 This research was aims to study the factors affecting the buying behaviors of boxed breakfast catering 
among metro train passengers in the Bangkok metropolitan area. Questionnaire was used for data collection with 
the four hundred samples. Descriptive statistics consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypotheses were tested with an independent t-test, One-Way ANOVA analysis of variance and the Pearson 
product moment correlation coefficient. 
 The results findings were as follows. The majority of respondents were female, single, aged between 
twenty five and thirty four, held a Bachelor’s degree, worked in a private company, and earned an average monthly 
income over 40,001 Baht and normally used the metro for urgent matters. The consumer lifestyles in term of the 
activities most that consumers always  do include buying and eating breakfasts outside, The most interesting aspect 
was that most consumers emphasized the nutritional value of the breakfast and shared the opinion that most 
consumers think that breakfast is important for the body. Consumers had opinions about marketing strategies. 
Consumer demand, cost, convenience and communication was at a good level of overall average of frequency. 
The buying behaviors of boxed breakfast catering was about 15.33 times per month and the cost of a purchase 
was 49.49 baht per time. 
 The results of the hypotheses testing were s as follows. 1)  Consumers with different education at levels 
had different buying behaviors of boxed breakfast catering and the cost of purchasing was significant at a level of 
0.05 and consumers who used different transportation services had different and frequent buying behaviors of 
boxed breakfast at significant levels of 0.05. 2)  Consumer lifestyles with different interests have different buying 
behaviors, such as cost and frequency of purchases of boxed breakfast catering at significant levels of 0.05.             
3)  Marketing strategies regarding consumers correlated at a low level in the same direction with cost frequency 
and buying behaviors of boxed breakfast catering purchasing cost and frequency of purchase was statistically 
significant levels of 0.05. 
 
Keyword: Box Catering, Buying Behaviors, Marketing Strategies, Among Metro Train Passengers in Bangkok Area 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัด้วยสภาพสงัคมไทยที่เร่งรีบ ผู้คนในสงัคมต่างใช้ชวีิตแข่งกบัเวลาที่จ ากดั สิง่อ านวยความสะดวก
มากมายถูกคดิคน้ขึน้มา เพื่อตอบสนองความต้องการของวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลง อาหารจงึเป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีต่้องปรบัตวั
ตามพฤติกรรมของผู้บรโิภค ในธุรกจิอาหารนัน้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากการศกึษาพบว่า ธุรกจิร้านอาหารมมีูลค่า
ตลาด ประมาณ 375,000 - 385,000 ลา้นบาท จากในปีพ.ศ. 2558 ทีม่มีลูค่า 360,600 ลา้นบาท โดยธุรกจิรา้นอาหารเตบิโต
ประมาณรอ้ยละ 7 - 9 และรา้นอาหารทัว่ไปเตบิโตประมาณรอ้ยละ 3 - 6 (ทีม่า: ศูนยว์จิยักสกิรไทย 2558) เทคโนโลยดีา้น
อาหารจงึถูกพฒันาใหม้คีวามพรอ้มในการรบัประทานมากขึน้ อาหารประเภท “Ready to Eat” (อาหารพร้อมรบัประทาน 
ทีม่าจาก : ศูนยเ์ครอืข่ายขอ้มูลอาหารครบวงจร) จงึถูกน ามาพฒันาและออกวางจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทเิช่น “Chilled 
Food” หรอื อาหารแช่เยน็ มชีื่อเรยีกเตม็ๆ ว่า “Chilled Processed Food” (อาหารแปรรปูแช่แขง็ ทีม่าจาก : ศนูยเ์ครอืขา่ย
ขอ้มลูอาหารครบวงจร) กระบวนการเกบ็รกัษาอาหารทีอุ่ณหภูม ิ8 องศาเซลเซยีส เป็นวธิซีึง่ยดือายุของอาหารไดเ้ป็นอย่าง
ด ีแต่ตอ้งใชว้ธิอีุ่นดว้ยความรอ้นทีส่งูมากจงึจะไดร้บัประทาน อกีทัง้ตอ้งใชเ้ครื่องมอืทีม่ขีนาดใหญ่จงึไม่ค่อยไดร้บัความนยิม 
ต่อมาคอือาหารกล่องพร้อมรบัประทานแบบแช่แขง็ หรอื “Frozen Food”  (อาหารแช่แขง็หรอืเยอืกแขง็ ที่มาจาก : ศูนย์
เครอืขา่ยขอ้มลูอาหารครบวงจร) เป็นอาหารทีผ่่านกระบวนการเกบ็รกัษา เปลี่ยนน ้าใหเ้ป็นน ้าแขง็ ท าใหแ้บคทเีรยีไม่อยู่ใน
สภาพทีจ่ะเตบิโตได ้โดยเกบ็รกัษาไวท้ีอุ่ณหภูม ิ-18 ถงึ -20 องศาเซลเซยีส ไดถู้กพฒันากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เราไดรู้จ้กัผลติภณัฑอ์ย่าง “Ezy’s Go” ทีว่างจ าหน่ายในคอนวเีนียนสโตร ์(Convenience Store: CVS) ต่างๆ อาหารเหล่านี้
จงึถูกพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามเร่งรบีนัน่เอง 
 แต่ด้วยกระแสสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความต้องการของผู้บรโิภคมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ผู้บรโิภค
ยงัคงต้องการรบัประทานอาหารในเวลาทีเ่ร่งรบี ได้คุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติที่ด ีอาหารแช่แขง็ “Frozen Food”             
จงึถูกมองว่าไม่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคสมยัใหม่ เช่น รสชาตอิาหาร กระบวนการอุ่นรอ้น หรอืภาชนะทีไ่ม่สะดุดตา จงึท าใหเ้กดิ
อาหารประเภท “Ready to eat” ซึง่เป็นอาหารปรุงสุกเรยีบรอ้ยแลว้ บรรจุในซองพรอ้มรบัประทาน และเป็นอาหารปรุงสด 
ซึง่สามารถคงไวซ้ึง่รสชาต ิและคุณค่าทางโภชนาการ ซึง่เป็นการเปลีย่นภาพลกัษณ์จากอาหารกล่องโฟมไดเ้ป็นอย่างด ีและ
จากการที่ต้องเดนิทางในชวีติประจ าวนันัน้ ตวัช่วยการเดนิทางอย่างรถไฟฟ้าทัง้ BTS MRT หรอื Airport Link ในแต่ละ
สถานีนัน้ จะมผีูป้ระกอบการน าอาหารกล่องส าเรจ็รูปมาวางขายจ านวนมาก ทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นรา้นถาวร รูปแบบของรา้น
ขนาดเล็กชัว่คราว หรือแผงลอยต่างๆ ก็ได้รบัความนิยมจากผู้บริโภค ที่ต้องรีบเดินทางไปท างานหรือท าภารกจิต่างๆ               
ในชวีติประจ าวนั เพราะความสะดวก ซื้อง่าย และอาจจะสามารถเกบ็ไว้รบัประทานได้หลายเวลา เนื่องจากบรรจุภณัฑ์           
บางรา้นถูกออกแบบมาสามารถเขา้เครื่องไมโครเวฟไดท้นัท ี
 โดยจากการศกึษา ประเทศญี่ปุ่ นที่เป็นผู้น าด้านการพฒันาอาหารกล่องส าเรจ็รูป หรอืเบนโตะ  (Bento) พบว่า
มูลค่าตลาดในปีพ.ศ. 2558 โดยประมาณ 151 ล้านเยน เติบโตจากปีพ.ศ. 2557 โดยประมาณร้อยละ 3.3 (แหล่งที่มา: 
www.eurofresh-distribution.com/news/insights-food-retailing-japan) ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งในธุรกจิคา้ปลกีทีน่่าจบัตามอง
ในญี่ปุ่ น และมกีารแข่งขนัในธุรกจิค่อนขา้งสูง ส่วนในประเทศไทยภาพรวมของตลาดอาหารพร้อมรบัประทาน (Ready 
Meal) ในปีพ.ศ. 2558 มีมูลค่าประมาณ 31,1160 ล้านบาท แบ่งเป็นอาหารแช่แขง็ (Frozen) 56% และอาหารแช่เย็น 
(Chilled) รอ้ยละ 44 มกีารเตบิโตรอ้ยละ 13 และคาดว่าจะเตบิโตขึน้เป็นรอ้ยละ 15 ในปี พ.ศ. 2559 (แหล่งทีม่า: นายวทิวสั 
ตนัติเวสส รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร ด้านการตลาด บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 2559) และมภีาพรวมมูลค่าส่งออก
อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มมีแนวโน้มที่จะขยายตวัเป็นบวกในปี พ.ศ. 2559 ประมาณร้อยละ 0.7 - 3.4 หรอืคดิเป็น
มูลค่า 14,080 - 14,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการขยายตัวในอตัราสูงของการส่งออกสินค้าอาหารพร้อมทานและ
เครื่องดื่มทีส่ าคญัต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 
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 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ของผู้ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกสถานทีค่อืตามสถานี
รถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพราะเป็นจุดทีจ่ะเหน็ผู้ประกอบการจ านวนมาก น าอาหารกล่องส าเรจ็รูปมาจ าหน่าย
ใหก้บัผูท้ีใ่ชบ้รกิารรถไฟฟ้าเป็นประจ า ในย่านธุรกจิต่างๆ ซึง่ปัจจยัดา้นกลยุทธท์างการตลาด และรูปแบบการน าเนินชวีติ
ประกอบด้วย ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ที่เปลี่ยนไป 
จากเดิมที่บริโภคอาหารแช่แข็งมาเป็นอาหารส าเร็จรูปที่ปรุงสด งานวิจัยนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนธุรกิจ หรือพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และเป็นแนวทางให้การพัฒนาด้านการตลาด เช่น                
ดา้นราคา ดา้นสถานทีห่รอืช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการขาย ใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทนทางธุรกจิ และพฒันาศกัยภาพของธุรกจิใหม้คีวามยัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และลกัษณะการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะ กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่อง
ส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศกึษาความแตกต่างรูปแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจและ
ดา้นความคดิเหน็ กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค  
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูป              
ในช่วงเชา้ ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และ
ลกัษณะการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะ ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ แตกต่างกนั 
 2. ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น              
ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ ในดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัดา้นกลยุทธท์างการตลาด 4 C’s ประกอบดว้ย ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ในดา้น
ความถีแ่ละค่าใชจ้่าย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การ ศึกษา เหล่านี้             
เป็น เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้อง ประชากรทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
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 ทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s Lauterborn (1990) ได้ให้ความหมายของ  ส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s Marketing ดงันี้ 
 C : Convergence การรวมเขา้ดว้ยกนั ทัง้นี้กเ็พราะว่าความส าเรจ็ของกลยุทธท์างการตลาดสมยัใหม่ ผลติภณัฑ์
โดดๆ หรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑ์นัน้มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จยาก เช่น  บริษัท Sony พยายามท าให้            
ทุกผลิตภัณฑ์รู้จ ักกันภายใต้ภาษา Sony คือ การมี Memory Stick ที่จะใช้เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้ทัง้กล้องดิจิทัล 
โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องพดีเีอ เครื่องเล่นวซีดี/ีดวีดี ีซึง่การรวมเขา้มาดว้ยกนั จะท าใหผ้ลติภณัฑม์โีอกาส
เตบิโตและกลายเป็นแบรนดท์ีอ่ยู่ในระดบัโลกได ้ถา้มกีารสรา้งแบรนดน์ัน้อย่างถูกวธิ ี
 C : Customer Value คุณค่าสู่ลูกค้าการตลาดสมัยใหม่จะเป็นอะไรที่มากกว่าเดิม  อาทิ ในอดีตนักการตลาด                 
จะพดูถงึ การท าอย่างไร ใหล้กูคา้พงึพอใจ แต่นบัจากน้ีไปนกัการตลาดจะตอ้งคดิวธิกีารในการสรา้งคุณค่าใหล้กูคา้แทนการ
คดิเพยีงว่าท าใหล้กูคา้พงึพอใจเท่านัน้ 
 C : Channels หมายถงึ ช่องทางการจดัจ าหน่ายซึง่แต่เดมิจะหมายถงึ สถานที ่(Place) แต่ในการตลาดสมยัใหม่
เป็นเรื่องการบรหิารช่องทาง (Channel Management) ทัง้นี้ เพราะว่าปัจจุบนัมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเกดิขึน้มากมาย และ
บางครัง้ผลติภณัฑห์นึ่งๆ สามารถทีจ่ะน าส่งใหถ้งึลูกคา้เป้าหมายไดห้ลายช่องทาง อาท ิช่องทางการจ าหน่ายแบบดัง้เดมิ 
ช่องทางจ าหน่ายผ่านโมเดริ์นเทรดช่องทางด้านขายตรง ช่องทางอนิเทอร์เน็ต ช่องทางด้านโรดโชว์ หรอืการแสดงสนิคา้ 
ฯลฯ ดงันัน้แนวคดิสมยัใหม่จงึถอืว่าการบรหิารช่องทางเป็นเรื่องส าคญั 
 C : Communication หรือ Integrated Marketing Communication: IMC เป็นการคิดแบบบูรณาการการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง จะใช้เครื่องมอืทางการตลาดทัง้หมดเช่น โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ พนักงานขาย 
หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร โทรทศัน์ วิทยุ โบรชวัร์ บิลบอร์ด ฯลฯ เพื่อสื่อสารทัง้ 4P’s ให้ลูกค้าได้รบัรู้ ซึ่งในปัจจุบนัจะใช้
เทคโนโลยปีระสมกบัฐานขอ้มลูมาช่วยในการจดัท า IMC ใหม้ปีระสทิธภิาพ อาท ิCRM (การจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้) 
Call Center ที่ให้บริการได้ 24 ชัว่โมง 7 วนั การมีเว็บไซต์ที่ลูกค้าจะศึกษาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์หรือบริการ  และติดต่อ
บรษิัทได้ทางอเีมล์ การมโีปรแกรมสมาชกิที่จะใหลู้กค้าจงรกัภกัดี (Loyalty Program) ซึ่งสิง่เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารกบั
ลกูคา้ง่ายขึน้มาก 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 :135) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyles) หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปแบบของ (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ                
(3) ความคดิเหน็ ซึ่งรูปแบบด ารงชวีติขึน้กบัวฒันธรรม ชัน้ของสงัคม และกลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคล โดยนักการตลาด          
เชื่อว่า การเลอืกผลติภณัฑข์องบุคคลขึน้อยู่กบัค่านิยมและรปูแบบการด ารงชวีติตวัอย่างรปูแบบการด ารงชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรโิภคสนิคา้ส าหรบัผูท้ีช่อบเทีย่วกลางคนื หรอืผูท้ีช่อบอยู่บา้นจะแตกต่างกนั 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค แองเจลิ คอลแลต และแบลคเวลล ์(Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้
ให้ความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา              
ให้ได้มาและการใชซ้ึ่งสนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจซึ่งมมีาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมสี่วนในการ
ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 
 การศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตอ้งมกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภคค าตอบทีไ่ด้              
จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาดที่สามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถาม              
ทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO WHAT WHY WHO WHEN WHERE 
และ HOW 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT และรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน 
สวุรรณภูม ิAirport Rail Link ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล  โดยกลุ่มประชากรตวัอย่างดงักล่าวเป็นกลุ่มประชากร 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั    
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิาร 
รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิAirport Rail Link ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึใชส้ตูรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบจ านวน 
ประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่าง 5% ดงันัน้ จะได้กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนจากแบบสอบถาม จะเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี  
15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง   
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อการวจิยัในครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งได้ 
สร้างขึน้การการศกึษาค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎีจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้วจิยั ทางผู้วจิยัได้แบ่งขอ้มูลแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 สว่น   
 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือวิจยั  
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยมขีัน้ตอน
การสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้  
 1. ศกึษาค้นคว้าขอ้มูลจากแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลอืกตวัแปร  
และเพื่อใหเ้น้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
 2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบ และก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ 
ลกัษณะส่วนบุคคล กลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูป              
ในช่วง เชา้ ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง                   
ความ เหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
  4. ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและน าเสนออาจารยท์ีป่รึกษาสารนิพนธ ์เพื่อพจิารณาตรวจสอบอกีครัง้ เพื่อความ
สมบูรณ์ก่อนไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ที ่95% 
โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า ใช้สูตรค านวณของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา  
2554: 34-35) ซึง่ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถามโดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีง
กบั 1 มากแสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามที่ยอมรบัได้ ควรมคี่ามากกว่า 
0.70 จงึจะเป็นแบบสอบถามที่มคีวามเชื่อมัน่ (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ 2539: 209) ซึ่งค่าความเชื่อมัน่จากการ
ทดสอบแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด 
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ผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป และมลีกัษณะการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
สาธารณะเฉพาะกรณีจ าเป็น หรอืเร่งด่วน  
 2. รปูแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 
 ดา้นกจิกรรม ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคมดีา้นกจิกรรมส่วนใหญ่ คอื ผูบ้รโิภคมกัซือ้และรบัประทานอาหาร
เชา้นอกบา้นเป็นประจ า จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 รองลงมาคอื ผูบ้รโิภคท าอาหารทีบ่า้นและน ามารบัประทาน
ที่ท างาน หรอืสถานศกึษาเป็นประจ า จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 16.00 ผูบ้รโิภคท าและรบัประทานอาหารเชา้ทีบ่า้น 
เป็นประจ า จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และผู้บริโภคไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้า จ านวน 48 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 17.00 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีด้านความสนใจส่วนใหญ่ คือ ความส าคัญและคุณค่า               
ทางโภชนาการของอาหารเช้าสูตรหรือวิธกีารท า การปรุง อาหารเช้าแบบใหม่ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 
รองลงมาคอื อาหารเชา้ทีม่บีรรจุภณัฑด์ูสะอาด ปลอดภยั จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.30 เมนูอาหารเชา้แบบใหม่              
ทีจ่ าหน่ายทัว่ไป จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 และสตูรหรอืวธิกีารท า การปรุง อาหารเชา้แบบใหม่ จ านวน 36 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีด้านความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ อาหารเช้าเป็นมื้อ                      
ทีม่คีวามส าคญัต่อร่างกาย จ านวน 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 รองลงมาคอื อาหารเชา้ทีป่รุงสดน่ารบัประทานมากกว่า
อาหารเช้าที่ต้องอุ่นร้อน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 และการรบัประทานอาหารเช้าจะช่วยให้สภาพอารมณ์               
ในแต่ละวนัดกีว่า การไม่รบัประทานอาหารเชา้ จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.80 ตามล าดบั 
 3. กลยุทธท์างการตลาด 4 C’s 

โดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลีย่ 3.01 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค 
มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 3.17 รองลงมาคอื ด้านความสะดวกในการซื้อ มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.15 ด้านการสื่อสาร มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 2.91 และด้านต้นทุนของผูบ้รโิภค มคีวามคดิเหน็           
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 2.82 ตามล าดบั 
 ด้านความต้องการของผู้บริโภค โดยรวมมคีวามคดิเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า 
อาหารกล่องส าเรจ็รูปในปัจจุบนั มคีวามหลากหลายของรายการอาหารใหเ้ลอืก มคีวามคดิเหน็ในระดบัดี  โดยมคี่าเฉลีย่ 
3.19 รองลงมาคอื อาหารกล่องส าเรจ็รปูในปัจจุบนั มบีรรจุภณัฑท์ีแ่ขง็แรง สามารถพกพาได้ง่ายและสะดวก มคีวามคดิเหน็
ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และอาหารกล่องส าเรจ็รูปในปัจจุบนั มีการปรบัรสชาติให้อร่อย ถูกปากคนไทย มีความ
คดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.16 ตามล าดบั  
 ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค โดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 2.82 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า รา้นอาหาร
กล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ปัจจุบนั มกีารแสดงป้ายราคาชดัเจน มคีวามคดิเหน็ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลีย่ 2.94 รองลงมาคอื 
ราคาของอาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้าปัจจุบนัมคีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ และค่าครองชพีในปัจจุบนั มคีวาม
คดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 2.80 และราคาของอาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ปัจจุบนั มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณ
อาหารภายในบรรจุภณัฑ ์มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 2.74 ตามล าดบั 
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 ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.15 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
รา้นอาหารกล่องส าเรจ็รปูในปัจจุบนัสว่นใหญ่ ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีห่าซือ้ไดส้ะดวก มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.25 
รองลงมาคอื รา้นอาหารกล่องส าเรจ็รูปในปัจจุบนั ใหค้วามส าคญักบัการจดัเรยีงสนิคา้ สามารถมองเหน็และเลอืกซือ้ไดง้่าย 
มีความคิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.11 และพนักงานหรือคนขายอาหารกล่องส าเร็จรูปในปัจจุบันช่วยอ านวย             
ความสะดวกในการซือ้ ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.10 ตามล าดบั 
 ด้านการสื่อสาร โดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ร้านอาหารกล่อง
ส าเรจ็รูปในปัจจุบนั มกีารใชก้จิกรรมส่งเสรมิการขายเพื่อดงึดูดลูกคา้ เช่น บตัรสะสมคะแนน การแจกเมนูทดลอง มคีวาม
คดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 2.94 รองลงมาคอื พนักงานหรอืคนขายอาหารกล่องส าเรจ็รูปในปัจจุบนั มอีัธยาศยัดเีป็น
มติรกบัลูกคา้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลีย่ 2.91 และรา้นอาหารกล่องส าเรจ็รูปในปัจจุบนัมกีารประชาสมัพนัธ์
ร้านผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสิ่งพิมพ์ มีความคิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.91 
ตามล าดบั 
 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค และกลยุทธ์           
ทางการตลาด 4 C’s กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในชว่งเชา้ ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเช้า 
ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ ด้านค่าใช้จา่ยโดยประมาณ 

ลกัษณะส่วนบุคคล   

เพศ X X 

สถานภาพสมรส X X 

อาย ุ X X 

ระดบัการศกึษา X  

อาชพี X X 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน X X 

ลกัษณะการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะ  X 
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สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเช้า 
ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ ด้านค่าใช้จา่ยโดยประมาณ 

รปูแบบการด าเนินชีวิต   

ดา้นกจิกรรม  X 

ดา้นความสนใจ   

ดา้นความคดิเหน็ X X 

กลยุทธท์างการตลาด 4 C’s   

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค   

ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค X X 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ X X 

ดา้นการสือ่สาร X X 
 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย   หมายความว่า สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    เครื่องหมาย  X   หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั เรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รปูในช่วงเชา้ ของผูใ้ชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้  
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา และลกัษณะการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะ ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่อง
ส าเรจ็รปูในช่วงเชา้แตกต่างกนั ดงันี้ 
 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูปในช่วงเช้า ด้านค่าใช้จ่าย              
ในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี                      
มพีฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ น้อยกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษา                
สงูกว่าปรญิญาตร ีซึง่มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 9.920 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธณิัฐ จติตจิรุงลาภ (2550) ทีศ่กึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารเชา้ของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเลอืกซือ้อาหารเชา้ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ทีจ่่ายต่อครัง้ ในหมวดอาหารและ
หมวดผกัและผลไม ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ผู้บริโภคที่มีลกัษณะการใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเรจ็รูป         
ในช่วงเชา้ ดา้นความถี่ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีารใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าสาธารณะโดยใชเ้ป็นประจ า มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้า ดา้นความถี่ในการซือ้  มากกว่า
ผู้บรโิภคที่มกีารใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะโดยใชร้่วมกบัพาหนะส่วนตวั และมากกว่าการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาธารณะ             
โดยใชเ้ฉพาะกรณีจ าเป็น / เร่งด่วน โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.114 และ 4.881 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อนุชา สมานสุข (2554) ที่ศกึษาเรื่อง การรบัรู้และทศันคตต่ิอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบทีเีอส ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิค้าและบริการของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มอีตัราการใช้บริการรถไฟฟ้า
มากกว่า 13 ครัง้ต่อสปัดาห์ มีจ านวนครัง้ในการซื้อสินค้าและบริการต่อเดือน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05  
 2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่อง
ส าเรจ็รปูในช่วงเชา้แตกต่างกนั ดงันี้ 
 ผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูป             
ในช่วงเช้า ด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่ท าและ
รบัประทานอาหารเชา้ทีบ่า้นเป็นประจ า มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ดา้นความถี่ในการซือ้อาหาร
กล่องส าเรจ็รูปรบัประทานในช่วงเช้า บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า แตกต่างจากกลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อและรบัประทานอาหารเช้า            
นอกบา้นเป็นประจ า ซึง่มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.231 ซึง่สอดคลอ้งกบับทความของ Jame F. Engel (1993: 499) ซึง่ได้
กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่ป็นแบบทีบุ่คคลด ารงชพี ในการใชจ้่าย เวลา และเงนิ ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั ซึง่การ
ใช้จ่ายในแต่ละครัง้จะถูกมองว่ามปีระโยชน์ด้านใด และน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้อย่างไร กล่าวคอืผู้บรโิภคในปัจจุบนั             
มรีูปแบบการด าเนินกจิกรรมในชวีติประจ าวนัทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหผู้บ้รโิภคแต่ละกลุ่มมกีารซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
เพื่อทีจ่ะด ารงชวีติอยู่ในสงัคมปัจจุบนัได ้โดยค านึงถงึประโยนชน์สงูสดุในการบรโิภคสนิคา้เหล่านัน้ 
 ผู้บริโภคที่มรีูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความสนใจ ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเรจ็รูป    
ในช่วงเชา้ ดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สามารถ
แยกอภปิรายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภครายดา้นได ้ดงันี้ 
 ดา้นความถี่ในการซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีส่นใจความส าคญัและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเชา้ มพีฤตกิรรม
การซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูปในช่วงเช้าด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสูตรหรือวิธีการท า                
การปรุงอาหารเชา้แบบใหม่ และ แตกต่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีส่นใจอาหารเชา้ทีม่บีรรจุภณัฑด์ูสะอาด ปลอดภยั ซึง่มผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.630 และ 2.661 ตามล าดบั  
 ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจความส าคัญและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเช้า                  
มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเร็จรูปในช่วงเชา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีส่นใจเมนูอาหาร
เชา้แบบใหม่ทีจ่ าหน่ายทัว่ไป ซึง่มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 12.833 
 โดยพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้าของผู้บรโิภคทัง้ 2 ด้านมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
Kotler (2000: 180) ซึ่งได้กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลนัน้ๆ โดยรูปแบบของการด ารงชีวิตจะแสดงออก                
ถงึตวับุคคลนัน้ๆ ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสตรดิ  (สตรดิ, 1998 อา้งใน
จารุวรรณ, 2553) ที่กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyles) เป็นพฤติกรรมในชวีติประจ าวนัของบุคคลทีท่ าใหบุ้คคล            
แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั บุคคลที่มลีกัษณะความต้องการภายในทีแ่ตกต่างกนัจะมอีทิธพิลต่อรูปแบบการด าเนินชวีติ             
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ที่แตกต่างกนั ในขณะเดยีวกนัลกัษณะดา้นวฒันธรรม ชนชัน้ของสงัคม ลักษณะของกลุ่มอทิธพิล และครอบครวัจะท าให้
บุคคลมรีปูแบบการด าเนินชวีติแตกต่างกนัดว้ย   
 3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานกลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s ของผลิตภัณฑ์อาหารกล่อง
ส าเร็จรูปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s โดยรวมอยูในระดบัด ีและในด้านความต้องการ             
ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธต์ ่า ในทศิทางเดยีวกนั กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ของผูใ้ช้บริการ
รถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ดงันี้ 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s ด้านความต้องการของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่อง
ส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ด้านความถี่ในการซื้อ โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
โดยพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน ทีใ่นแต่ละวนัต้องเดนิทางด้วยความรบีเร่ง ท าใหไ้ม่มเีวลาในการ
จดัเตรยีมอาหารเชา้ดว้ยตวัเอง แต่ยงัมตีอ้งการอาหารเชา้ทีม่คีุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ อาหารส าเรจ็รปูทีป่รุงสด 
มคีวามหลากหลายของรายการอาหารให้เลอืก และมรีสชาติที่อร่อย จากผลของงานวจิยัยงัพบอีกว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่              
ทีเ่ดนิทางโดยรถไฟฟ้าเพื่อไปท างานช่วงเชา้ มคีวามถี่ในการซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าจ านวนสูงสุด  
คอื 21 ครัง้ต่อเดอืน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริารตัน์ จนัทวชัรากร (2550) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้าอาหารส าเรจ็รูปพร้อมรบัประทาน ในร้านสะดวกซื้อของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้บรโิภคมี
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าข้าวกล่องส าเร็จรูปพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซื้อ                    
เพื่อรบัประทานอาหารในช่วงเชา้ เน่ืองจากสภาวะการด ารงชวีติในประจ าวนั ทีต่อ้งเร่งรบีและออกนอกบา้นแต่เชา้ เพื่อเป็น
การประหยดัเวลา โดยการซื้อขา้วกล่องส าเรจ็รูปนี้ ผู้บรโิถคซื้อมากกว่าสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ และผู้ส่วนใหญ่กย็งัคงค านึงถงึ
รสชาตขิองอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเป็นส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร พนูโสภณิ (2555) ทีศ่กึษาเรื่อง
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ยี่ห้ออซีี่โก ในด้านความถี่ในการบรโิภคต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธ์กบั 
แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั             
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s ด้านความต้องการของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่อง
ส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อร้านค้าที่มกีารแสดงป้ายราคาชดัเจน และผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง โดยมี
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อมือ้คอืระหวา่งราคา 40-90 บาท สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) ทีก่ล่าวว่าการมี
สนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได้ และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะ
เหน็ว่าคุม้ จะช่วยจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง และนอกจากนี้ ระดบัรายไดท้ีต่่างกนั สง่ผล
ให้การตดัสนิใจเลือกซื้ออาหารสาเรจ็รูปแช่แขง็ต่างกนั นัน่คอื ผู้บรโิภคมกีารพจิารณาถึงราคา รายได้ ของตนก่อนที่จะ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารสาเรจ็รปูแช่แขง็ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (1997: 92-94) กล่าวว่า ราคา (Price) เป็นตน้ทุน 
(Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา
เขาก็จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึงคุณค่าที่รบัรู้  (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า             
ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการยอมรบัของลกูคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นวรตัน์ อรวรรณนุกุล (2547) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่S&P ของผูบ้รโิภคในเขต
บางกะปิ ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ของการเลอืกซือ้และค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องส าเร็จรูปในช่วงเช้า ของผู้ใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ผู้บรโิภคที่มคีวามถี่ในการซื้ออาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุอยู่ในวยัท างาน             
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้ด ีคอืกลุ่มเป้าหมายหลกัทีซ่ือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูป
ในช่วงเชา้เป็นประจ า ดงันัน้ผูจ้ดัจ าหน่ายควรศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อพฒันาสนิคา้ใหต้อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
ในกลุ่มเป้าหมาย เช่น กระบวนการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ขัน้ตอนการประกอบอาหารใหม้คีวามสะอาดและรกัษาคุณภาพ
ของอาหาร การพัฒนาเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือกล่องใส่อาหาร และการพัฒนา                  
ดา้นการบรกิาร เพื่อท าใหล้กูคา้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสรา้งฐานลูกคา้ประจ าต่อไป 
 2. ผู้บริโภคมีความสนใจในด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเช้าเป็นพิเศษ ดงันัน้ผู้จดัจ าหน่ายอาหารกล่อง
ส าเรจ็รูปในช่วงเช้าจงึควรศกึษาหาความรู้ ด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร แหล่งที่มาของวตัถุดบิ กระบวนและขัน้ตอน           
การปรุงอาหารให้สะอาด สด ใหม่ การจดัวางอาหารให้ดูน่ารบัประทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
มาตรฐาของสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่าย ใหม้คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ 
 3. จากผลการวจิยั พบว่า กลยุทธท์างการตลาด 4 C’s ดา้นความต้องการของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม 
การซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเช้า ดา้นความถี่ในการซื้อ โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าทศิทางเดยีวกนั แสดงว่าผูบ้รโิภคมีความ
ต้องการอาหารส าเร็จรูปในช่วงเช้ามากขึ้น ท าให้ความถี่ในการซื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนัน้ผู้จดัจ าหน่ายจึงควรใช้กลยุทธ์             
ทางการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนซื้อในแต่ละครัง้ของผูบ้รโิภค เช่น การจบัคู่สนิคา้อาหารและเครื่องดื่มในชุดเดยีวกนั (Combo Set) 
การจดัท าระบบจดัส่งแบบเดลเิวอร์รี่เพื่อสร้างความสะดวกในการซื้อ การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น โปรโมชัน่ช่วงเวลา
อาหารสุขภาพ โดยก าหนดระยะเวลาในการลดราคาสนิคา้หรอืการใหข้องแถม และการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายตามเทศกาล
ต่างๆ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการซือ้เพิม่มากขึน้  
 4. จากผลการวจิยัพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4 C’s ด้านความต้องการของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม            
การซือ้อาหารกล่องส าเรจ็รูปในช่วงเชา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าทศิทางเดยีวกนั แสดงว่าผูบ้รโิภคมคีวาม
ต้องการอาหารส าเร็จรูปในช่วงเช้ามากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนัน้ผู้จดัจ าหน่ายควรสร้างคุณค่า              
ของสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามภูมใิจในการใชส้นิคา้ เช่น การพฒันาในด้านตราสนิคา้ การพฒันาพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม้คีวาม
ทนัสมยั การพฒันาเมนูอาหารทีอ่ยู่ในกระแส เช่น อาหารเพื่อสขุภาพ ผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถก าหนดราคาตามคุณภาพของวตัถุดบิ 
เมื่อสนิค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งทัว่ไปในท้องตลาดแล้ว ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมกัมคีวามเต็มใจที่จะจ่ายในคุณค่าของสนิค้า
เหล่านัน้ เป็นอกีหนึ่งกลยุทธท์างการตลาดของอาหารกล่องส าเรจ็รปู เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้เพิม่ขึน้ 
 5. ผู้จดัจ าหน่ายควรศึกษาวิธีการท าการตลาดในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์กลุ่มจ านวนประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตัง้ร้าน จ านวนบริษัทในแต่ละตึก รวมถึงการเก็บข้อมูลด้านลักษณะ                
ส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสนิค้าที่ร้าน เพื่อวเิคราะห์กลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อ หลงัจากมขีอ้มูลที่ดผีูป้ระกอบการจงึเริม่            
วางแผนการขายในพืน้ที ่เช่น การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย โปรโมชัน่ลดราคา การท าบตัรสมาชกิเกบ็สะสมคะแนน หรอืการให้
รางวลัชิงโชคต่างๆ เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเหล่านี้ควรประชาสมัพนัธ์ผ่านโซเชียลมเีดยี              
โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รวบรวมขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลตัง้แต่ตอนต้น เพื่อให้ขอ้มูลไปสู่กลุ่มลูกค้าอย่างถูกต้อง และสร้าง
ความน่าเชื่อถอืในตวัสนิคา้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์               
ผูท้ีเ่ป็นแรงผลกัดนัท าใหผู้ว้จิยัตระหนักถงึความส าคญัของการท าวจิยั ท่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า 
ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ รวมทัง้ยงัใหค้วามเมตตา และใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั
ตลอดระยะเวลาการท าสารนิพนธ ์ฉบบันี้ ผูว้จิยัซาบซึง้ในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์ที่กรุณาใหค้ าแนะน า 
และปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการสอบสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ              
ทุกท่าน ที่ให้การอบรม สัง่สอน และประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในการท างาน 
และการด าเนินชวีติอย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ผู้ซึ่งให้ชีวิต ความรกั อบรมเลี้ยงดู สัง่สอน และมอบโอกาสทางการศึกษา ท่านเป็น              
แรงบนัดาลใจในทุกๆ วนั เป็นก าลงัใจ เป็นแนวทางชวีติสูค่วามส าเรจ็ของผูว้จิยั หากไม่มคีุณแม่ ผูว้จิยัคงมอิาจกา้วมาไกล
ถงึเพยีงนี้ และคงไม่มคี าหรอืการกระท าใดทีจ่ะทดแทนบุญคุณอนัมหาศาลไดห้มด  
 ขอขอบคุณ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานทุกท่าน ของบริษัท บิสิเนส            
โค้ช แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ที่คอยช่วยเหลอืในทุกๆ ด้าน สร้างประสบการณ์ท างาน ความรู้ ความสามารถ และท าให้
ผูว้จิยัสามารถพฒันาตวัเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถาม เพื่อให้สารนิพนธ์               
นี้สมบรูณ์ 
 สุดทา้ยนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสติปรญิญาโท วชิาเอกการตลาด และผูท้ีม่พีระคุณทีไ่ม่ไดก้ล่าวนามในทีน่ี้ ทีใ่ห้
ความช่วยเหลอื สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดตีลอดมา 
 คุณประโยชน์สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทติาคุณต่อบดิา มารดา คร ูอาจารย ์และผูม้พีระคุณ
ทุกท่านทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางทีด่ ีแก่ผูว้จิยัตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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