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บทคดัย่อ  

งานวจิยัครัง้นี้มจุีดมุ่งหมายเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen 
X, GenY,Gen Z ในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใชแ้นวคดิ กลุ่มตวัอย่าง 
คอื กลุ่ม Gen X, Gen Y, Gen Z จ านวน 20คน ใชว้ธิคีดัเลอืกแบบ สุม่ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี1 
ชนิด คอื การเกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์เชงิคุณภาพ ขอ้มูลโดยใชก้ารวจิยั เชงิคุณภาพ ใชว้เิคราะหเ์นื้อหา
แลว้เขยีนบรรยายเชงิบรรณา โดยมผีลการวจิยัดงันี้  ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เรื่อง เพศ อายุ 
การศกึษา รายได ้ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X ,Gen Y,Gen Z 
ในกรุงเทพมหานคร และผูบ้รโิภคจะสว่นใหญ่ก็จะเลอืกจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นเดมิเป็นประจ า เฉลีย่ 2-3 
ครัง้ต่อสปัดาห ์ในเรื่องของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ด 



รสชาตอิาหารทีค่รบรส ปรมิาณอาหารทีคุ่ม้ค่า สถานทีเ่ดนิทางสะดวก  การบรกิารทีร่วดเรว็ ระบบรา้นที่
ด ีรวมไปถงึการจดัแต่งหน้ารา้นทีส่วยงาม มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน 
Gen X ,Gen Y,Gen Z สว่นในเรื่องของความสะอาด รา้นอาหารทีไ่ม่สกปรกจนเกนิไป แต่ท าอาหาร
อร่อยถอืว่ามผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X ,Gen Y,Gen Z ใน
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั:  พฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ด ,อาหารสตรทีฟู๊ ด,คนกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 This research aims to study the buying behavior of  street food of Gen X, GenY, Gen 

Z people in Bangkok. The research model was a qualitative research using a sample group of 

20 people of Gen X, Gen Y, Gen Z as well as using a random selection method. The data was, 

used to analyze the content and write a bibliographic description. 

Demographic factors regarding gender, age, education, and income did not affect the street 

food shopping behavior of Gen X, Gen Y, Gen Z people in Bangkok. Most consumers will 

choose to return to the same store regularly, on average 2-3 times a week. In terms of 

marketing mix factors that affect the I buying behavior, The result showed that full flavored food 

the of food amount worth is price locate in convenient area fast service and well organized 

shop system Including the beautiful makeup of the shop all off which Affect the behavior of 

buying street food among Gen X, Gen Y, Gen Z people In terms of cleanliness. a street food 

that is not too dirty but cooking delicious food is considered affect the behavior of buying street 

food among Gen X, Gen Y, Gen Z people in Bangkok. 
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บทน า 
 

อาหารสตรทีฟู๊ ดหรอือาหารรมิทาง (Street Food) เรยีกง่ายๆ คอื อาหารที่ปรุงสุกส าเรจ็พร้อม
รบัประทานที่ขายตามทอ้งถนน หรอื ตามตรอก ซอกซอย รถเขน็หรอืหาบเร่ พบไดต้ามทัว่ไปใน กทม 
และปรมินทนส่วนใหญ่จะราคาไม่แพงจงึเป็นที่นิยมในหมู่คนทัว่ไปไม่เว้นแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เพราะสตรมีฟู๊ ดไทยเป็นทีเ่ลอืงลอืในเรื่องความอร่อย ราคา และวฒันธรรม( www.Marketingoops.com 
2019.)แถมยงัได้รบัยกย่องให้เป็นสตรทีฟู๊ ดเบอร์ 1 ของโลก(CNN 2018.) จนทาง Netflix ได้ท าซีรยี์
ของเจ๊ไฝ เกีย่วกบัอาหารสตทีฟู๊ ดของไทย (Netflix 2019.)  โดยคนยุคนี้ไดน้ิยมรบัประทานอาหารทีด่ตี่อ
สุขภาพ (UBM Asia Thailand ,2020) แต่ตอ้งรสชาตอิร่อยและคุม้ค่า 

โดยประเทศไทยมปีระชากรกลุ่ม Gen X จะอยู่ทีร่อ้ยละ 25% ของจ านวนประชากรไทย 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2558) กลุ่มนี้จะมพีฤตกิารทีไ่ม่ชอบความเป็นทางการมากเกนิไป 
ชอบอะไรทีง่่าย และกจ็ะเน้นในเรื่องสมดุลชวีติหรอืทีเ่รยีกกนัว่า Work life balance  คาดหวงัเรื่อง
รสชาต ิจงึเป็นกลุ่มทีเ่สาะแสวงหารา้นทีอ่ร่อยในต านานมาก คาดหวงัในเรื่องการบรกิารเป็นพเิศษโดย
ถา้รา้นไหนมกีารปฏบิตัติ่อคนกลุ่มนี้ด ีใหข้อ้มลูชดัเจนร่วมไปถงึการแต่งกายดจีะถูกใจคนกลุ่มนี้มากเป็น
พเิศษโดยคนกลุ่มน้ีถอืไดว้่ามกี าลงัจ่ายมากทีสุ่ด Gen X คน Gen Y (Amarinacademy,2019 )จะอยู่ที่
รอ้ยละ 28% ของประชากรชาวไทย คนกลุ่มนี้จะมคีวามคาดหวงักบัรสชาตมิากกว่าเจนอื่น โดยจะสนใจ
ในดา้นราคาและคุณภาพเป็นหลกัและในการเลอืกรา้นอาหาร ตามความชอบของตนเองเป็นหลกั 
รา้นอาหารทีต่อบโจทยต์วัเองตรงกบัความตอ้งการตามไลฟ์สไตล ์การตกแต่งรา้นบรรยากาศและ
สามารถแชรบ์อกต่อหรอืสรา้งคอนเทนทใ์หน่้าสนใจได ้ร่วมถงึการบรกิารทีด่แูลเป็นอย่างด ีคนเจนน้ีกลา้
จ่ายเพือ่ซือ้ประสบการณ์ใหม่ๆและจะเน้นทานอาหารเพื่อโชวค์วามตวัตนของตนเอง Gen Z ในเรื่องของ
การเลอืกรบัประทานอาหารนัน้จะมคีวามตอ้งการทานอาหารเพือ่ สรา้งสงัคม เน้นชอบความแปลกใหม่ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 
1)เพือ่ศกึษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้
สถานภาพ ทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen z ใน
กรุงเทพมหานคร 

2) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของคน Gen X 
,Gen Y,Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

3)เพือ่ศกึษาปัจจยัเรื่องสุขอนามยัของรา้นอาหารสตรทีฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร ของคน Gen X ,Gen 
Y,Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

 



กรอบแนวคิดการวิจยั 
 งานวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชงิ คุณภาพ ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัตามแนวคดิ/ทฤษฎขีอง 
... ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ     (Independent Variable)        

 

 

 

 

              

                                                                                                 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายได้ส่วนตวั 

7.ศาสนา 

 

 

6.รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนผสมทางการตลาด 7PS 

1.Product 

2. Price 

3.Place 

4.Promotion 

5.People 

6.Process 

7.Physical Evidence 

พฤติกรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรีทฟู๊ด 

ของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen Z ใน
กรุงเทพมหานคร 

สุขอนามัยของร้านอาหารสตรีทฟู๊ ด
ในกรุงเทพมหานคร 



 
1. แนวคดิทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งเรื่อง ปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของ
กลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

ผูบ้รโิภค Gen x, Gen y ในกรุงเทพมหานคร(Pornmit Kulkalyuenyong  2561.) งานวจิยัเรื่องนี้
ไดผ้ลว่า กลุ่มคน Gen x, Gen y มกีารออกไปรบัประทานอาหารอย่างน้อย 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์เหตุผลหลกั
คอืการ พบปะครอบครวัและท ากจิกรรมกบักลุ่มเพือ่น ญาต ิพีน้่อง (Wanlapa Potasin , Saowanee 
Ladnoi , Sarawoot Nienvitoon , Obcheuy Wongtong  2019.) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี ไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ด ของคนกรุงเทพมหานคร 

2.2 แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรี
ทฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

 1.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง ผลติภณัฑ์ 

(พณิิชา กจิเกษมพงศา 2561.) งานวจิยัเรื่องนี่ไดผ้ลว่า ดา้นคุณภาพอาหาร โดยรา้นอาหารในภตัตาคาร
ดดูมีรีะดบั จะเน้นเรื่อง วตัถุดบิสดใหม่ รสชาตอิร่อย บรรยากาศ แสง ส ีเสยีงด ีและผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะ
เลอืกรบัประทานอาหารที ่สะดวกสบาย รวดเรว็ คุณภาพอาหารจงึไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการเลอืกซือ้
(Pornmit Kulkalyuenyong 2561.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า ในเรื่องของคุณภาพอาหารกลุ่มคน Gen x 
นัน้มคีวามคาดหวงัในเรื่องคุณภาพอาหารมากกว่ากลุ่มคน Gen Y ยิง่ผูบ้รโิภคมอีายุมากขึน้ความ
คาดหวงัในคุณภาพอาหารกม็ากขึน้เช่นกนั   

2.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง ราคา 

(Pornmit Kulkalyuenyong 2561.)  งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า เรอืงราคานัน้ เรื่องทีม่อีทิธพิลเชงิ
บวกต่อ Gen X คอืเรื่อง ราคาไม่สงูกว่ารา้นอื่น แต่ในส่วนของ Gen Y มองเรื่องความเหมาะสมของราคา
กบัปรมิาณอาหาร เป็นหลกั (Vilasinee Khemapanya 2018.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า การจะเพิม่ขดี
ความสามารถในดา้นราคา ทางรา้นอาหารรมิทางในแต่ละรา้นจงึตอ้งมกีารตัง้ราคาทีจ่ดัขายทีช่ดัเจน 
เป็นธรรม มจีรยิธรรมในการขายไม่เอาเปรยีบลูกคา้ไม่ขายราคาสงู หรอื สงูกว่ารา้นอื่นเกนิไป 

3.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง สถานทีจ่ าหน่าย 

(พณิิชา กจิเกษมพงศา 2561.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า รา้นอาหารสตรทีฟู๊ ดทีม่ชีื่อเสยีงสว่นใหญ่
แลว้ มรีสชาตอิร่อย ถูกปากผูบ้รโิภคในสว่นมาก สว่นใหญ่แลว้ยนิดทีีจ่ะไปลิ้มลอง โดยไม่ค านึงถงึ
ระยะทางในการเดนิทางไปเรื่องความคุน้ค่าของราคาถอืว่าไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ (Pornmit 
Kulkalyuenyong 2561.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลวา่ ในสว่นของบรรยากาศรา้น คนกลุ่ม Gen X จะให้
ความส าคญักบัเรื่องของ อุณหภูมใินรา้นและแสงกว่าง แต่ในสว่นของ Gen Y จะใหค้วามส าคญักบัเรื่อง 



จดัองคป์ระกอบรา้น การสรา้งภาพลกัษณ์ การตกแต่งรา้น (นุชจริา เสยีงล ้า , ฉนัทชั วรรณถนอม 
2562.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า ความพงึพอใจของ ปัจจยัหลกัคอืเรื่องของ สถานที ่ท าเล ทีต่ ัง้ 
บรรยากาศรา้น ภาพลกัษณ์ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่ว 

4.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง การสง่เสรมิการตลาด 

(Vilasinee Khemapanya 2018.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า ในดา้นการสง่เสรมิการขายและบรกิาร จาก
ขอ้มลูพบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ รูจ้กัรา้นอาหารรมิทางจากขอ้มลูในสือ่ โซเชยีลมเีดยี นกัรวีวิ บลอ็ก
เกอร ์การท าสือ่โฆษณาออนไลน์นัน้ถอืเป็นจุดส าคญัในการท าโปรโมชัน่ในยุคปัจจุบนั 

5.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง บุคคล 

(พณิิชา กจิเกษมพงศา 2561.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า ผูบ้รโิภคตอ้งการรบัประทานเพือ่
ตอบสนองความหวิเท่านัน้ ไม่ผกูขาดกบัรา้นใด เนื่องจากมรีา้นอาหารมากมายใหเ้ลอืก ถา้รา้นทีเ่ลอืก
รบัประทานไม่อร่อย ไม่ถูกปาก กแ็ค่เปลีย่นรา้น และผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ เน้นรา้นที่มคีวาม สะดวก สบาย 
รวดเรว็ (Vilasinee Khemapanya 2018.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า คน Gen X จะมคีวามพงึพอใจในดา้น
ราคา และ คุณภาพอาหาร เป็นสว่นใหญ่ แต่ในสว่นของ Gen Y มคีวามพงึพอใจ ในเรื่องของ 
บรรยากาศรา้น บรกิาร และ ดา้นคุณภาพ เป็นหลกั 

6.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง การน าเสนอทางกายภาพ 

(Pornmit Kulkalyuenyong 2561.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า คน Gen X นัน้เรื่องทีม่อีทิธติ่อความพงึ
พอใจคอืเรื่อง การอธบิายละเอยีดของอาหารในเชงิลบ แต่คนกลุ่ม Gen Y นัน้จะไม่พงึพอใจในเรื่องของ
การที ่พนกังานบรกิาร หรอื อธบิายลายละเอยีดของอาหาร ไม่เขา้ใจ แต่ในเรื่องของการแต่งกาย 

7.แนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งเรื่อง กระบวนการ 

(Burusnukul, P., Taylor, D. C., & Broz, C. 2015.) โดยผูบ้รโิภคจะเลอืก รสชาตมิาก่อนความสะอาด 
แต่สว่นน้อยทีร่บัไม่ได ้คอืเรื่องของ โรคตดิต่อมอียู่ในยุคนี้ เช่น โรคโควคิ และกงัวลถอืความไม่สะอาด  
(Namin A. 2017.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า คุณภาพอาหารและบรกิาร โดยคุณภาพของอาหารนัน้จะช่วย
ในการสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค สว่นทางดา้นผูข้ายนัน้ความมกีารรกัษาความสะอาด สุขอนามยั 
หรอืประกาศนียบตัรจากทาง เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

3.แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั เรื่องสุขอนามยัของรา้นอาหารสตรทีฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร 

(พณิิชา กจิเกษม 2561.) งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า ดา้นคุณภาพอาหาร โดยปกตริา้นอาหารรมิ
ทางจะมขีอ้เสยีในดา้นสถานทีเ่ป็นหลกั ท าใหม้ปัีญหาในดา้นความสะอาด สุขอนามยั สิง่แวดลอ้ม 
บรรยากาศทีต่ดิถนน มลภาวะจากควนัรถตามทอ้งถนนหรอืขยะทีก่องตามขา้งทาง อาจจะสง่กลิน่



รบกวน (Patcharin Bunnoon, Wanpracha Nuansoi, Aroonrak Tunpanit ,Suhdee Niseng 2020.) 
งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า พฤตกิรรมของผูข้ายอาหารสตรทีฟู๊ ด ผูจ้ าหน่ายสว่นใหญ่จะมกีารรกัษาความ
สะอาดทีอ่ยู่ในระดบัมาตรฐานแต่บางผูจ้ าหน่ายกอ็าจจะมกีารรกัษาความไม่สะอาดสม ่าเสมอ (Namin A. 
2017.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า คุณภาพอาหารและบรกิาร โดยคุณภาพของอาหารนัน้จะช่วยในการสรา้ง
ความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค สว่นทางดา้นผูข้ายนัน้ความมกีารรกัษาความสะอาด สุขอนามยั หรอื
ประกาศนียบตัรจากทาง เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยั เชงิคุณภาพ พืน้ทีว่จิยั คอื กรุงเทพมหานคร จ านวน 20คน กลุ่มตวัอย่าง คอื 
กลุ่มช่วงอายุ Gen X, Gen Y, Gen Z จ านวน 20 คน ใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบสุม่ เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี1ชนิด ไดแ้ก่  

1.แบบสอบถามเชงิคุณภาพ ใชศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรมีฟู๊ ดของคน Gen X, Gen 
Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร  

2.แบบสมัภาษณ์ 

 1.แบบสมัภาษณ์ปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, 
Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

2.แบบสมัภาษณ์ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของคน  
Gen X,Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

3.เรื่องคุณภาพอาหาร ความสะอาด สุขอนามยั มาตรฐานคุณภาพอาหารของรา้นอาหารสตรทีฟู๊ ด
ของคน Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

 
ใชศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรมีฟู๊ ดของคน Gen X, Gen Y, Gen Z ใน
กรุงเทพมหานคร  

3.เลอืกใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างตามสะดวกของผูจ้ยั (Conveniet Sample) ผูว้จิยัจะมกีารแจกแบบสอบถาม
ตามเขตทีก่ าหนด โดยจะแจกกลุ่มตวัอย่างประชาชน Gen X, Gen Y, Gen Z ทีเ่ดนิผ่านไปมาในบรเิวน
รา้นอาหารสตรทีฟู๊ ด ระแวกนัน้ โดยแบบสมัภาษณ์จะเป็นสมัภาษณ์เชงิคุณภาพ  

 

 



วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ครื่องมอืคอื แบบสมัภาษณ์ โดยการตอบค าถามแบบปลายเปิด ในการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ โดยมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คนทีม่อีายุตัง้แต่ 22 – 55 ปี แบ่งเป็น เพศชาย คน เพศ
หญงิ คน   

1.ลงพืน้ทีต่ามเขตทีก่ าหนด โดยจะเน้น สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ทีเ่ดนิทางมารบัประทานอาหารบรเิวณ
เขตทีก่ าหนด (มถิุนายน พ.ศ. 2565) 

2.สุม่สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในบรเิวณเขตทกี าหนด โดยเวลาในการใชส้มัภาษณ์คอื 30 – 50 นาท ีโดย
ใชว้ธิกีารจดบนัทกึ และเครื่องบนัทกึเสยีงในการสนทนา เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาถอด
ความส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูล ซึง่หลงัจากผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดม้กีารแสดงความ
ขอบคุณผูถู้กสมัภาษณ์ และมอบของทีร่ะลกึแก่ผูถู้กสมัภาษณ์ ระยะเวลาการสมัภาษณ์ตัง้แต่ (มถิุนายน 
- สงิหาคม พ.ศ. 2565) 

 4.สรุปผลการศกึษาจากขอ้มูลการสมัภาษณ์และน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในระเวลา 
(มถิุนายน - สงิหาคม 2565)  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ทัง้หมด แล้วมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัตามที่ตัง้ไว ้โดยมกีารใช้เครื่องมอืจากการสร้างกรอบแนวคดิในการวเิคราะห์
เนื้อหาจากทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผลการวิจยั 
 
5.1.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, 
Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรี
ทฟู๊ ด ดงันี้ 

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน สว่นใหญ่เป็นเพศ หญงิ 10 คน ชาย 9 LGBTQ+ 1 คน คดิเป็น
เพศหญงิรอ้ยละ 50 ชายคดิเป็นรอ้ยละ 45 LGBTQ+ คดิเป็นรอ้ยละ 5 สว่นใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y 12 
คน Gen X 6 คน และ Gen Z 2 คน Gen Y คดิเป็นรอ้ยละ 60  Gen X คดิเป็นรอ้ยละ 30 และ  Gen Z 
คดิเป็นรอ้ยละ 10 สถานภาพ โสด 15 คน หย่ารา้ง 3 คน และ สมรส 2 คน สถานภาพ โสดคดิเป็นรอ้ย
ละ 75 หย่ารา้งคดิเป็นรอ้ยละ 15 สมรสคดิเป็นรอ้ยละ 10 ระดบัการศกึษาปรญิญาตวั 19 คน มธัยม
ปลาย 1 คน ปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 95 มธัยมคดิเป็นรอ้ยละ 5 อาชพี เจา้ของธุรกจิ 9 คน นกัศกึษา 5 
คน พนกังานออฟฟิต 4 คน พนกังานทัว่ไป 2 คน เจา้ของธุรกจิคดิเป็นรอ้ยละ 45 นักศกึษาคดิเป็นรอ้ย
ละ 25 พนกังานออฟฟิตคเิป็นรอ้ยละ 20 พนกังานทัว่ไปคดิเป็นรอ้ยละ 10 รายไดอ้ยู่ที ่20, 000 - 



30,000 บาท 6 คน  ต ่ากว่า 15,000 บาท 4 คน มากกว่า 40,000 บาท 4 คน 15,000 - 20, 000 บาท 3 
คน  30,000 - 40,000 บาท 3 คน  และ 20, 000 - 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ต ่ากว่า 15,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ  20มากกว่า 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 15,000 - 20, 000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ  15 
และ 30,000 - 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15 สว่นใหญ่เป็นศาสนา พุทธ จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
100 

5.1.2 สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, Gen 
Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูถู้กสมัภาษณ์ สว่นใหญ่จะชอบรสชาตอิาหาร ทีเ่ขม็ขน้ ครบรส และ
รสชาตไิม่โดดจนเกนิไป เช่น เผด็เกนิ เคม็เกนิ  และ การตกแต่งรา้นใหส้วยงามนัน้ไม่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร แต่จะมสี่วนน้อยของ Gen Y จะใหค้วามส าคญักบัเรื่องการแต่งรา้น เรื่องของอาหารที่
มคีวามแปลกใหม่นัน้ถอืว่าเป็นปัจจยัทีท่ าใหก้ลุ่ม Gen Y, Gen Z เลอืกซือ้ปัจจยัหลกัคอื อยากลอง 
อยากถ่ายรปูลงสือ่ออนไลน์ และในเรื่อง รา้นอาหารทีใ่หป้รมิาณมาก แต่รสชาตพิอกนิไดน้ัน้ สว่นใหญ่จะ
เป็นกลุ่ม Gen Y, Gen Z ทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร แต่กลุ่ม Gen X จะใหค้วามส าคญักบัเรื่องรสชาตเิป็นหลกั
มากกว่าปรมิาณ  

ราคาอาหารสตรทีฟู๊ ดในสถานที ่ทีพ่บเจอผูถู้กสมัภาษณ์สว่นใหญ่ราคาสมเหตุสมผล กบัรสชาต ิ
ปรมิาณ และสถานที ่และราคาอาหารสตรทีฟู๊ ดในกรุงเทพมหานครผูถู้กสมัภาษณ์สว่นใหญ่บอกว่าอยู่ใน
เกณฑม์าตราฐานในเรื่องรา้นอาหารทีอ่ร่อย แต่ไม่ตดิป้ายราคานัน้ ผูถู้กสมัภาษณ์สว่นใหญ่จะเลอืกไม่ใช่
บรกิารคอืกลุ่ม Gen Y , Gen Z แต่กลุ่ม Gen X จะเลอืกใชบ้รกิารถา้อาหารรา้นนัน้อร่อยถูกปาก อาหาร
ทีร่าคาแพง ใหป้รมิาณน้อย แต่รสชาตดิ ีผูถู้กสมัภาษณ์สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารเหตุผลหลกัคอืเรื่อง 
รสชาต ิเพราะฉะนัน้ในเรื่องความคุน้ค่าของราคาถอืว่าไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหาร
สตรทีฟู๊ ด แต่สว่นใหญ่น้อยคอื Gen Y ทีเ่ลอืกทีจ่ะไม่รบัประทานอนัเนื่องมากจาก รูส้กึว่าไม่คุม้ค่ากบั
ราคาทีจ่่ายไป จาก 

     การวเิคราะหพ์บว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะกลบัมารบัประทานอาหารรา้นเดมิเป็นประจ า อย่าง
น้อย 2-3 ครัง้ เหตุผลหลกัคอืเรื่อง รสชาต ิความสะดวก ใกลท้ีพ่กั เรื่อง รา้นอาหารทีใ่กลเ้ดนิทางล าบาก
แต่รสชาตดิ ีปรมิาณเยอะ ราคาคุม้ค่า ผูถู้กสมัภาษณ์สว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะไม่ไป เหตุผลหลักคอื การ
เดนิทางทีไ่ม่สะดวกล าบาก แต่กลุ่มคน Gen Y สว่นน้อยเลอืกทีจ่ะเดนิทางไปใชบ้รกิารเนื่องดว้ยเรื่อง 
รสชาต ิและ ปรมิาณ  ในเรื่องของ การตกแต่งรา้นสวยงาม แปลกใหม่นัน้ มผีลต่อการใชบ้รกิารของกลุ่ม
คน Gen Y เนื่องดว้ยเรื่องการถ่ายรูปลงสือ่ออนไลน์ และความสวยงามแปลกใหม่ สามารถดงึดดูได ้รา้น  
สุดทา้ยในเรื่อง บรรยากาศรา้นทีด่งึดดูกลุ่มผูถู้กสมัภาษณ์ไดม้ากทีสุ่ดคอืเรื่อง ความปลอดโปร่ง ร่มรื่น 
อากาศถ่ายเท มสีไตลม์นิิมอล  



 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู มองว่าการลดราคา และ แถมสนิคา้คอืการท าโปรโมชัน่ทีต่อบโจทย์
มากทีสุ่ด และใหส้ือ่ออนไลน์เป็นสือ่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดแต่ไม่เชื่อมัน่ใน
การประชาสมัพนัธข์องทางภาครฐัแต่จะเชื่อมัน่ในสือ่อนไลน์ จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าสามารถ
วเิคราะหไ์ดว้่า ในเรื่องของโปรโมชัน่ทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคเลอืกมากทีสุ่ด คอืเรื่อง การลดราคา 
เหตุผลหลกัคอืมองเรื่องความคุม้ค่า แต่ในสว่นของเรื่อง สือ่ออนไลน์หรอืการบอกปากต่อปากอย่างไหนมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ด กลุ่ม Gen Y, Gen Z สว่นใหญ่ใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า 
สือ่ออนไลน์นัน้มอีทิธผิลมากกว่าการบอกปากต่อปาก เหตุผลหลกัคอื เรื่องขอ้มลูทีม่าจากหลายแหล่ง 
ความเหน็มหีลายมุมมอง มกีารรวีวิจากหลายบุคคล และสว่นมากจะใชส้ือ่อนไลน์ในการหาขอ้มลูเป็น
หลกั แต่กลบักนักบักลุ่ม Gen X ทีใ่หค้วามเหน็สว่นใหญ่ตรงกนัว่า การบอกปากต่อปาก มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจมากกว่า เหตุผลหลกัคอืเรื่อง ความน่าเชื่อถอืของบุคคลทีใ่กลช้ดิ และในเรื่องของ การ
ประชาสมัพนัธข์องภาครฐัมอีทิธติ่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู๊ ดมากกว่าสื่อออนไลน์หรอืไม่ 
ความเหน็สว่นใหญ่เหน็ตรงกนัว่า สือ่ออนไลน์มอีทิธพิลในการเลอืกซือ้มากกว่า  

 ในดา้นการบรกิารของพนกังานทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจมากทีสุ่ดคอืเรื่อง พนกังานพดูไม่
สุภาพ แสดงปฏกิริยิาสหีน้าทีไ่ม่ดตี่อลูกคา้ แต่กลุ่ม Gen X จะสนใจเรื่องของรสชาตมิากกว่าการบรกิาร 
โดยถา้รสชาตอิาหารอร่อย กถ็อืว่ามองขา้มเรื่องบรกิารได ้แต่การรออาหารนานนัน้ ส่วนใหญ่จะสามารถ
รอไดถ้า้รสชาตอิร่อย แต่กลุ่ม Gen X จะไม่รอเนื่องมาจากเรื่องของ ความสะดวกสบาย 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า เรื่องของ การบรกิารดา้นใดของพนกังาน
ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไม่พอใจทีด่ ีความเหน็สว่นใหญ่คอืเรื่องของ พนกังานทีพ่ดูจาไม่สุภาพกบัลูกคา้ ต่อมา
คอืเรื่อง รา้นอาหารทีผู่บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิาร ใชค้ าพูดไม่มหีางเสยีง แต่รสชาตอิาหารดรีาคาถูก กลุ่มผู้
ถูกสมัภาษยส์ว่นใหญ่ Gen Y ใหค้วามเหน็ว่า ไม่กลบัมารบัประทานหรอืใชบ้รกิารอกี อนัเน่ืองมาจาก
เหตุผลหลกัคอื การบรกิารเป็นปัจจยัหลกัในการเลอืกใชบ้รกิาร ถา้พนกังานพูดจาไม่ดกีอ็าจจะท าใหรู้ส้กึ
ไม่ประทบัใจ แต่ท าใหรู้ส้กึไม่อยากกลบัมาใชบ้รกิารอกี เพราะคดิว่าเราเป็นคนจ่ายเงนิมาซือ้อาหารควร
ใหก้ารบรกิารเราใหคุ้ม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไป แต่มสีว่นน้อยของคนกลุ่ม Gen X ทีเ่ลอืกกลบัมาใชบ้รกิารอกี
ครัง้อนัเน่ืองมากจากเหตุผลคอื รสชาตอิร่อย เป็นปัจจยัหลกั สว่นในเรื่องของ รา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีง 
อร่อย แต่มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากรอนานนัน้ ความเหน็สว่นใหญ่ขอกลุ่ม Gen Y,Gen Z นัน้เลอืกทีจ่ะรอ
ในการใชบ้รกิารอนัเน่ืองมาจากเหตุผลหลกัคอื มคีวามตัง้ใจทีจ่ะมาใชบ้รกิารอยู่แลว้ รองลงมาคอืเรื่อง
ของ ความอร่อยของรา้นถ้าอร่อยความคุม้ค่า กส็ามารถรอได ้ถา้แต่รา้นอาหารนัน้มคีวินานเกนิไปกอ็าจ
ท าใหผู้บ้รโิภคทนไม่ได ้และเลอืกยา้ยไปใชบ้รกิารรา้นอื่น แต่ในกลุ่ม Gen X นัน้สว่นใหญ่ เลอืกทีจ่ะไม่
ใชบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากเหตุผลหลกัคอื  ไม่ชอบการรออาหารนาน ชอบความสะดวกสบาย 

 เรื่องการบรกิารทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากทีสุ่ดคอืเรื่อง การเสรฟิอาหารไว รองลงมาคอื พนกังาน
สุภาพ แต่ถา้แต่กลบักนั ความผดิพลาดของทางรา้นอาหารทีผู่บ้รโิภคไม่พอใจทีสุ่ดคอืเรื่อง เสรฟิอาหาร



ชา้  หรอื เสรฟิผดิ  เรื่องปัจจยัทีด่งึดดูผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ความเหน็สว่นใหญ่คอืเรื่อง ความอร่อยของ
อาหาร และ ราคาทีคุ่ม้ค่า ตามมาดว้ยความสะอาด สว่นในเรื่องคอื ภาพลกัษณ์ โลโก ้การตกแต่งรา้น 
นัน้สว่นใหญ่สามารถดงึดดูกลุ่มผูบ้รโิภคได ้และป้ายรางวลัรวมถงึการรวีวิออนไลน์ ถอืเป็นสือ่ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารกบักลุ่มคน Gen Y และ Gen Z แต่จะไม่มผีลต่อ Gen X 

5.1.3 เรื่องสุขอนามยัของรา้นอาหารสตรทีฟู๊ ดในกรุงเทพมหานครของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, 
Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัรา้นอาหารทีส่ะอาด เนื่องจากความสะอาดของรา้นจะท าให้
บรรยากาศน่าใชบ้รกิาร และใหค้วามส าคญักบัเรื่อง ความสะอาดของโต๊ะ ภาชนะ ทีใ่ชร้วมไปถงึ สตัว ์
แมลง บรเิวณรา้นและรอบรา้น ในเรื่องอาหารทีร่าคาถูกแต่คุณภาพวตัถุต ่านัน้ไม่มผีลต่อผูบ้รโิภคสว่น
ใหญ่ เหตุผลหลกัคอื ขอใหอ้ร่อยสะอาด ไม่สกปรกกเ็พยีงพอ แต่เรื่องพนกังานรา้นอาหารทีไ่ม่ใส่ชุด
ป้องกนัความสะอาด เช่น หมวก ถุง ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รบัได ้แต่ขอใหท้ าอาหารสะอาดกเ็พยีงพอ โดย
ประกาศนียบตัรจากภาครฐัเรื่องความสะอาดไม่มผีลต่อผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ เพราะความน่าเชื่อถอืไม่
เพยีงพอ ผูบ้รโิภคจะพจิารณาจากการดแูลความสะอาดของทางรา้นดว้ยตนเอง 

อภิปรายผลการวิจยั  
จากการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้พบไดว้่ามหีลายประเดน็ทีน่่าสนใจ โดยแต่ละประเดน็นัน้ จะมี

ความแตกต่างกนัออกไป หรอืขอ้มลูทีม่เีสรมิเตมิมาบา้ง แต่กย็งัมบีางสว่นทีย่งัคงเหมอืนหรอืใกลเ้คอืง
กบังานวจิยัอื่นๆ 

5.2.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, 
Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกีารกระจายของเพศทีเ่ทยีบเท่ากนัรวม แต่จะแตกต่างกนัในเรื่องของช่วง
อายุโดย Gen Y จะมจี านวนมากทีสุ่ด และเรื่องรายไดท้ีม่กีารกระจายกนัมาก ดว้ยการกระจายช่วงอายุ 
เพศ รายได ้และการศกึษทีต่่างกนั แต่กลุ่มเป้าหมายกย็งักลบัมารบัประทานอาหารสถานทีเ่ดมิเป็น
ประจ าและมคีวามชื่นชอบอาหารสตรทีฟู๊ ดจงึท าใหเ้หน็ได้ว่าปัจจยัทางประชากรศาสตรน์ัน้ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (Wanlapa Potasin , Saowanee Ladnoi , Sarawoot Nienvitoon , Obcheuy Wongtong 
2019.) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ อายุ การศกึษา อาชพี ไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ด ของคน
กรุงเทพมหานคร 

5.2.2 สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen 
Z ในกรุงเทพมหานคร 



 เรื่อง ผลคิภณัฑ ์ผูบ้รโิภค Gen X, Gen Y, Gen Z นัน้สว่นใหญ่ในยุคปัจจุบนัจะชื่นชอบ รสชาติ
ทีก่ าลงัด ีมคีวามเขม้ขน้ ไม่เผด็เกนิไป ไม่เคม็เกนิไป แต่อาจจะมสีว่นน้อยทีช่อบรสจดั โดยกลุ่ม Gen X 
จะใหค้วามส าคญักบัเรื่อง รสชาต ิเป็นหลกั มากกว่า เรื่องปรมิาณ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พณิิชา กจิ
เกษมพงศา คุณภาพของอาหาร ความคุม้ค่าดา้นราคา ความพงึพอใจ คุณค่าดา้นสุขภาพ และทศันคติ
ต่ออาหาร ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารรมิทาง ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 2561.) ที่
ผูบ้รโิภคเลอืกรบัประทานไดอ้าหารทีใ่หค้วามรูส้กึคุน้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป แต่ในกลุ่ม Gen X สว่นใหญ่จะ
มองเรื่องของรสชาตมิากกว่าปรมิาณ เพราะมองถงึเรื่องของ รสชาตอิาหารเป็นหลกั ตอ้งถูกปาก รสชาติ
ดเีท่านัน้ถงึจะเลอืกทาน 

เรื่อง ราคา ผูบ้รโิภคมองว่าราคาอาหารสตรทีฟู๊ ดในกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑม์าตราฐานแลว้
เป็นสว่นใหญ่ แต่ในกลุ่มคอืคน Gen Y จะมองเรื่องราคาทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณทีดู่คุม้ค่าสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (Pornmit Kulkalyuenyong 2561.) เรื่องราคานัน้ เป็นเรื่องทีม่อีทิธพิลเชงิบวกต่อ Gen X 
คอืเรื่อง ราคาไม่สงูกว่ารา้นอื่น แต่ในสว่นของ Gen Y มองเรื่องความเหมาะสมของราคากบัปรมิาณ
อาหาร เป็นหลกั แต่รา้นอาหารทีอ่ร่อยแต่ไม่ตดิป้ายราคานัน้สว่นใหญ่ถอืว่าไม่มผีลต่อผูบ้รโิภคและยนิดี
ทีจ่ะจ่ายถา้รา้นนัน้อร่อยจรงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พณิิชา กจิเกษมพงศา คุณภาพของอาหาร 
ความคุม้ค่าดา้นราคา ความพงึพอใจ คุณค่าดา้นสุขภาพ และทศันคตติ่ออาหาร ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารรมิทาง ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 2561.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า รา้นอาหาร
สตรทีฟู๊ ดทีม่ชีื่อเสยีงสว่นใหญ่แลว้ มรีสชาตอิร่อย ถูกปากผูบ้รโิภคในสว่นมาก สว่นใหญ่แลว้ยนิดทีีจ่ะไป
ลิม้ลอง โดยไม่ค านึงถงึระยะทางในการเดนิทางไปรบัประทาน ผูบ้รโิภคเหล่านี้ยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิเพยีง
เพือ่ใหไ้ดล้ิม้ลอง  

เรื่อง สถานทีจ่ าหน่าย ผูบ้รโิภคจะกลบัมารบัประทานอาหารรา้นเดมิเป็นประจ าอย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อเดอืน โดยเหตุผลสว่นใหญ่มาจาก รสชาตทิีถู่กปาก สถานทีเ่ดนิทางสะดวกและความคุน้เคยของ
ผูบ้รโิภค การตกแต่งรา้นสวยงาม จะสามารถดงึดดูคน Gen Y เป็นอย่างมาก เหตุผลคอืการถ่ายรปูลง
สือ่ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Pornmit Kulkalyuenyong 2561.) โดย Gen Y จะใหค้วามส าคญั
กบัเรื่อง จดัองคป์ระกอบรา้น การตกแต่งรา้น ใหม้ไีลฟ์สไตล ์แต่รา้นอาหารทีเ่ดนิทางล าบาก แต่มรีสชาติ
อร่อย ใหป้รมิาณอาหารเยอะนัน้กลุ่ม Gen Y สว่นใหญ่ยนิทีด่จีะเดนิทางไปใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (Pornmit Kulkalyuenyong 2561.)  โดย Gen Y มองเรื่องความเหมาะสมของราคากบั
ปรมิาณอาหาร เป็นหลกั โดยบรรยาการ ทีม่คีวาม ปลอดโปร่ง ร่มรื่น ผสมธรรมชาตจิะสามารถดงึดดู
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ได ้

เรื่อง การสง่เสรมิการขาย ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะใหค้วามสนใจรา้นทีท่ าโปรโมชัน่ลดราคา หรอื  
แถมฟรดีว้ยเรื่องของความคุม้ค่า โดยสือ่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของกลุ่ม Gen Y, Gen X คอืสือ่
ออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Vilasinee Khemapanya 2018.) ในดา้นการสง่เสรมิการขาย



และบรกิาร จากขอ้มลูพบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ รูจ้กัรา้นอาหารรมิทางจากขอ้มลูในสือ่ โซเชยีลมเีดยี 
นกัรวีวิ การท าสือ่โฆษณาออนไลน์นัน้ถอืเป็นจุดส าคญัในการท าโปรโมชัน่ในยุคปัจจุบนั แต่ไม่มผีลต่อ
การตดัสนิใจของคน Gen X แต่การประชาสมัพนัธข์องภาครฐักย็งัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมากกว่า
สือ่ออนไลน์ของคนยุคนี้อยู่ด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ณฤด ีศริฐานนทพ์งศา 2559.) โดยอทิธทิาง
สงัคมทีม่ผีมต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประอาหารสตรทีฟู๊ ดคอื สือ่ออนไลน์ – โซเชยีล เป็นเหตุผลหลกัใน
ดา้นสงัคงและวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการเลอืกรา้นอาหารนัน้ เหตุผลหลกัคอืเรื่อง ความน่าเชื่อถอืของสือ่
ออนไลน์มมีากกว่าภาครฐั 

เรื่อง ผูบ้รโิภค การบรกิารทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจมากทีสุ่ดคอืเรื่อง ความสุภาพ และ การ
แสดงสหีน้าปฏกิริยิาทีไ่ม่ด ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Vilasinee Khemapanya 2018.) โดย Gen Y มี
ความพงึพอใจ ในเรื่องของ บรรยากาศรา้น บรกิาร ดา้นคุณภาพ เป็นหลกั แต่กลุ่ม Gen X เลอืกกลบัมา
ใชบ้รกิารอกีครัง้ไดถ้้าอาหารรา้นนัน้อร่อย คุณภาพด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Vilasinee 
Khemapanya, 2018.)  โดย Gen X เลอืกคุณภาพอาหาร เป็นสว่นใหญ่ แต่อาจจะเลอืกรา้นนี้เป็น
ตวัเลอืกสุดทา้ยถา้หารา้นทีเ่ลอืกใชบ้รกิารไม่ได ้  

เรื่อง  การน าเสนอทางกายภาพ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัการบรกิาร เรื่อง การเส
รฟิอาหารรวดเรว็ ทนัใจ แต่ใน Gen X จะใหค้วามส าคญักบัเรื่องการใหล้ายละเอยีดเมนูอาหาร การ
แนะน าและการบรกิารเป็นหลกั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Pornmit Kulkalyuenyong 2561.)ในเรื่องคน 
Gen X นัน้เรื่องทีม่อีทิธติ่อความพงึพอใจคอืเรื่อง การอธบิายละเอยีดของอาหาร แต่ถา้มกีารเสรฟิอาหาร
ชา้ หรอืมสีิง่แปลกปลอมลงไปในอาหาร จะท าใหผู้บ้รโิภคไม่พงึพอใจและอาจไม่กลบัมาใชบ้รกิารอกี 

เรื่อง กระบวรการ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัเรื่องของรสชาต ิและสถานที่
สะดวกสบาย เดนิทางงา่ย ปัจจยันี้จะสามารถดงึดดูผูบ้รโิภคได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Vilasinee 
Khemapanya 2018.) ในเรื่องปัจจยัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ พบว่าปัจจยัหลกัคอืเรื่องของ รสชาติ
อาหาร และ เรื่องความสะดวกสบายในการเขา้ถงึ และรา้นทีม่กีารตกแต่งสวยงาม ท าใหด้งึดดูความ
สนใจในคนรุ่นใหม่ใหไ้ปใชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างมาก โดยการรวีวิผ่านสือ่ออนไลน์ทีม่ชีื่อเสยีงจะสามารถ
ดงึดดูกลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่ 

5.2.3 เรื่องสุขอนามยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน Gen X, Gen Y, Gen Z ใน
กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง สุขอนามยั  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัความสะอาดในเรื่อง บรเิวณหน้ารา้น
รอบรา้น สตัว ์แมลง โดยลูกคา้เขา้ใจในเรื่องของคุณภาพวตัถุดบิของอาหารสตรทีฟู๊ ดอยู่แลว้ แต่ขอให้
ท าอาหารใหส้ะอาดไม่ท าใหท้อ้งเสยีกถ็อืว่ารบัไดซ้ึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั (พณิิชา กจิเกษมพงศา 
2561.) ในเรื่องรา้นอาหารสตรทีฟู๊ ดสว่นใหญ่ ตัง้อยู่ใกลถ้นน ตามซอกซอย จงึพบปัญหาเรื่อง ขยะ กลิน่ 



แต่โดยสว่นใหญ่แลว้ผูบ้รโิภคเขา้ใจและไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหาร ในสว่นของ
วตัถุดบินัน้ผูบ้รโิภคเขา้ใจในสว่นน้ีแลว้ยอมรบัในความไม่ถูกสุขอนามยัได ้เพยีงแค่รบัประทานแลว้ไม่
เกดิโรคหรอืท าใหท้อ้งเสยี แต่ผูบ้รโิภคกถ็อืว่ารบัไดด้ว้ยในเรื่องของคนท าอาหารทีไ่ม่มชีุดป้องกนัความ
สะอาด โดยสว่นใหญ่ขอใหท้ าอาหารออกมาใหส้ะอาด ท าใหม่ทุกจาน และอร่อยกเ็พยีงพอ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ   (Burusnukul, P., Taylor, D. C., & Broz, C. 2015.) โดยผูบ้รโิภคจะเลอืก รสชาตมิาก่อน
ความสะอาด และการทีภ่าครฐัมปีระกาศนียบตัรในเรื่องความสะอาดใหแ้ก่รา้นอาหารนัน้ถอืว่าไม่มผีลต่อ
ผูบ้รโิภคเพราะผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะพจิารณาดว้ยตนเองเป็นหลกั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั (Namin 
A. 2017.)งานวจิยัเรื่องนี้ไดผ้ลว่า สว่นทางดา้นผูข้ายนัน้ความมกีารรกัษาความสะอาด สุขอนามยั หรอื
ประกาศนยีบตัร จะสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เท่ากบัว่า ประกาศนียบ์ตัรไม่สามารถการนัตคีวาม
สะอาดไดจ้รงิ  

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวจิยัน้ีไดข้อ้คน้พบ (องคค์วามรู)้ ในเรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารสตรทีฟู๊ ดของกลุ่มคน 
Gen X, Gen Y, Gen Z ในกรุงเทพมหานคร ทีส่ าคญั คอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บั สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บั 
การวางแผนทางการตลาดได ้โดยควรใหค้วามส าคญักบั  

1. รสชาตอิาหารทีไ่ม่ควรจะเขม้ขน้ รสจดัเกนิไป เพราะผูบ้รโิภคแต่ละท่านชอบรสชาตไิม่เหมอืนกนั  

2. ควรมกีารตดิป้ายราคาอย่างชดัเจนในทุกรา้น ยิง่รา้นทีร่าคาแพงยิง่จ าเป็น  

3. สือ่ออนไลน์มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ของคนยุคนี้ รา้นอาหารควร ใชใ้นการโปรโมทรา้น 

 4. รา้นอาหารทีเ่สรฟิไว จะสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้เป็นอย่างสงู   

5. รา้นอาหารทุกรา้นควนมกีารรกัษาความสะอาด บรเิวณรอบรา้นดว้ยไม่ใช่แค่เพยีงภายในรา้น 

 ส าหรบัประเดน็ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรท าวจิยัในประเดน็เกีย่วกบั เรื่องความสนใจในการ เลอืก
รบัประทานอาหารของคน Gen Z  เนื่องจาก Gen Z จะเป็นกลุ่มลูกคา้ในอนาคต ควรมกีารตัง้ค าถาม
เจาะจงไปยงักลุ่มนี้ 
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