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 บทคดัย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพและบริการ ด้านความรวดเร็ว 
ด้านรสชาติ ด้านราคาและด้านสถานที่ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และความถี่ที่ใช้บริการ
ร้านก๋วยเตี๋ยว 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่นิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนที่  
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านก๋วยเตี๋ยว โดยใช้ระดับความส าคัญจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด ของตามวิธีการวัดของไลเคิร์ท 
(Likert’s scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยว จ าแนกแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 และมีความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณภาพและบริการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ด้านความรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ด้านรสชาติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 ระดับความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และด้าน
สถานที่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 

2. เปรียบเทียบตามประชากรพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจเลือกบริโภค
ก๋วยเตี๋ยวไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีมีความพึงพอใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวไม่แตกต่างกัน 
และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวแตกต่างกัน      
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ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate consumers’ satisfactions toward 

noodle shops’ services in Tawangthong district, Phayao. The sample group was 385 
people who have noodle in Thawangthong district. They were classified by sex, age, 
occupation, income, and the frequency of having noodle in noodle shop. The 
instrument used was questionnaires about the satisfaction toward the noodle shops’ 
services. The questionnaires were divided into 5 parts including 1) the quality and 
services, 2) the speed of services, 3) the taste of noodle, 4) the price, and 5) the 
environment of noodle ‘shops. The measurement methods used was Liker’s scale 
ranging from the most to the least. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 

The results revealed that 
1. The over all of satisfaction toward Noodle shops in Tawangthang district,

Phayao was at a high level (= 4.38). The satisfactions toward the noodle shops were as 
followed: The quality and services was at a high level (= 3.96), the speed of service 
was at a highest level (= 4.68), the taste of noodle was at a highest level (= 4.60), the 
price was at a high level (= 4.33), and 5) the environment of noodle shops was at a 
high level (= 4.34), respectively. 

2. Compared by population. Consumers with different gender had no
different choices of noodle consumption. Consumers of different ages had no different 
choices of noodle consumption. And consumers with different occupations had 
different choices of noodle consumption 
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 บทที่  1 บทนํา  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา          อาหารเป�นป	จจัยท่ีสําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย  จะเห็นได$ว%าต้ังแต%อดีตจนถึงป	จจุบันมีธุรกิจท่ีเก่ียวข$องกับอาหารไม%ว%าจะเป�นทางตรงหรือทางอ$อมมากมายหลายประเภทซ่ึงหากพิจารณาการเลือกรับประทานอาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย%างยิ่งในเขตเมือง ไม%ว%าจะเป�นในจังหวัดใดก็ตามการรับประทานอาหารจานด%วนหรือท่ีเรียกกันว%า Fast food นั้น เป�นท่ีนิยมกันอย%างแพร%หลายมานานนับร$อยป< ในรูปแบบอาหารจานด%วนแบบไทยๆ หรือท่ีบางครั้งเรามาเรียกติดปากว%าอาการจานเดียว ก?วยเต๋ียวจะเป�นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอาหารจานด%วนของคนไทย            ก?วยเต๋ียว เป�นอาหารประเภทเส$น ส%วนใหญ%ทํามาจากแปAงข$าวจ$าว มีลักษณะเป�นเส$นยาว จะนํามาลวกทําให$สุกกับน้ําเดือด แล$วนํามาปรุงใส%เครื่องต%างๆ มีท้ังรับประทานในแบบแห$งและแบบน้ํา โดยใช$ตะเกียบเป�นหลักในการรับประทานก?วยเต๋ียวมีต$นกําเนิดมาจากประเทศจีน ก?วยเต๋ียวไม%ใช%อาหารไทย เม่ือประมาณ 2,000 ป<ทีผ%านมาแล$ว ไม%มีหลักฐานแน%ชัดว%ามีการแพร%กระจายเข$ามาสู%ประเทศไทยต้ังแต%เม่ือไหร%แต%เดินทางมาสู%ทางเอเชียตอนใต$ในราวช%วงศตวรรษท่ี 15  เม่ือชาวจีนได$อพยพไปอยู%ในประเทศต%างๆ โดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย  จึงได$นําเอาวัฒนธรรมของก?วยเต๋ียวท่ีติดตัวมาได$ไปเผยแพร% การเดินทางมาเผยแพร%ก?วยเต๋ียวในประเทศไทย น%าจะเริ่มข้ึนต้ังแต%ในสมัย สมเด็จพระนารายณ มหาราช เพราะมีการเริ่มค$าขายกับต%างประเทศและคาดการณ ว%าจะน%าเริ่มเข$ามาพร$อมๆกันกับท่ีชาวจีนอพยพมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยและระยะแรกคาดว%าน%าจะทํากันรับประทานเอง นอกจากนี้ คนจีนได$มีการเริ่มทําเส$นก?วยเต๋ียวกันเองในประเทศไทย โดยการนําเอาแปAงข$าวจ$าวมาเป�นวัตถุดิบในการทําเป�นเส$นก?วยเต๋ียว โดยทํากันในครัว ด$วยวิธีการนําเอา เมล็ดข$าวสารมาแช%นําไว$ต้ังแต%หัวคํ่า แช%ไปจนถึงเช$า จากนั้นนํามาบดให$ละเอียดจนเป�นแปAง และนํามีดมาหั่นเป�นเส$นๆไม%ว%าจะเอาเป�นเส$นเล็ก หรือ เส$นใหญ%                 ก?วยเต๋ียวเป�นอาหารประเภทเส$นของชาวจีนแต$จิ๋วและฮกเก้ียน มีลักษณะคล$ายกับปLานเถียวของชาวจีนฮากกา, เหอเฝNOนของชาวจีนกวางตุ$ง และเฝอของชาวเวียดนาม         ข$าวซอยก็นับเป�นเส$นก?วยเต๋ียวชนิดหนึ่ง ซ่ึงเป�นอาหารพ้ืนบ$านทางภาคเหนือของไทย         ชนิดของเส$นก?วยเต๋ียว  เส$นหม่ี หรือภาษาท$องถ่ินบางท่ีเรียก "หม่ีขาว" หรือ "เส$นหม่ีขาว" เพ่ือปAองกันการสับสนระหว%างบะหม่ี ทํามาจากแปAงข$าวเจ$า เป�นเส$นเรียวเล็ก ยาว มักใช$เครื่องจักรผลิต ก%อนนํามาทําอาหาร ต$องนําไปแช%น้ําเสียก%อน         เส$นเล็ก ลักษณะกว$างกว%าเส$นหม่ี และตัดเป�นท%อนๆ เพ่ือความง%ายในการรับประทาน เม่ือลวกเสร็จแล$วจะเหนียวกว%าเส$นก?วยเต๋ียวอ่ืนๆ มักจะใช$นําไปทําผัดไทย ก?วยเต๋ียวเรือ ก?วยเต๋ียวน้ําตก         เส$นใหญ% มีขนาดความกว$างกว%าเส$นเล็ก ประมาณ 3-4 เท%าตัว เม่ือลวกเสร็จแล$วจะนิ่ม รับประทานง%าย มักนําไปทําก?วยเต๋ียวค่ัวไก% ผัดซีอ๊ิว เย็นตาโฟ และราดหน$า 



2ก?วยจั๊บ เส$นมีลักษณะเป�นแผ%นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม เม่ือนําไปต$มในน้ําร$อนก็จะม$วนตัวเป�นหลอด เกี๊ยมอี๋ ลักษณะคล$ายลอดช%องมีสีขาว มักทําเป�นก?วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี ๋    (https://th.wikipedia.org/wiki)ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป�นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยได$มีการกระจายตัวอย%างของก?วยเต๋ียวอย%างรวดเร็ว ซ่ึงในระหว%างป< พ.ศ. 2481-2487 ช%วงสมัยนั้นเป�นช%วงสภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่าประกอบด$วยประเทศไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส และเขตแดนกัมพูชา รัฐบาลในสมัยนั้นจึงถึงต$องการให$คนในประเทศมีความรักความสามัคคีต%อกันและกันในประเทศ จึงปลูกฝ	งให$รัก และนิยมของไทย โดยออกประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี ท้ังหมด 12 ฉบับ โดยในส%วนรายละเอียดของ ฉบับท่ี 7 กล%าวคือการร%วมมือสร$างชาติ จึงสงวนอาชีพต%างๆ ไว$ให$แก%คนไทยในประเทศ และยังให$การสนับสนุนคนไทยในประเทศให$คนไทยรู$จักให$ทํามาค$าขายโดยแนะนําให$การสนับสนุนการขายก?วยเต๋ียวในสมัย จอมพล ป.พิบูลย สงคราม ได$มีนโยบาย รัฐนิยม โดยการสนับสนุนให$ประชาชน บริโภคก?วยเต๋ียว โดยเห็นว%า หากประชาชน หันมาบริโภคก?วยเต๋ียวจะเป�นการแก$ไขป	ญหาเศรษฐกิจของประเทศในช%วงนั้น เพ่ือจะได$มีเงินหมุนเวียนในประเทศ โดย จอมพล ป.พิบูลย สงคราม ได$ให$เหตุผลว%าก?วยเต๋ียวเป�นอาหารท่ีดีและให$ประโยชน แก%ร%างกาย และได$รสชาติทุกอย%างท่ีเป�นส%วนประกอบของก?วยเต๋ียว ไม%ว%าจะเป�น รส เปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม ไปพร$อมกัน ได$รสชาติและทุกอย%างท่ีเป�นส%วนประกอบของก?วยเต๋ียวท่ีมีอยู%ในประเทศไทยเอง ถ$าทุกคนช%วยกันบริโภคก?วยเต๋ียว ชาวไร% ชาวสวนชาวประมงก็จะขายผลผลิตได$ดีและมากข้ึน เศรษฐกิจในประเทศก็จะหมุนเวียนมากข้ึน ท้ังนี้ยังชักชวนให$กระทรวง ทบวง กรมต%างๆ ขายก?วยเต๋ียวให$แก%ข$าราชการ เพ่ือกระตุ$นให$เกิดกระแสเศรษฐกิจ พร$อมท้ังแนะนําให$เพาะปลูกถ่ัวงอก ทําเครื่องก?วยเต๋ียว และส%วนประกอบอ่ืนๆ  ของก?วยเต๋ียวความสําเร็จในครั้งนี้ ในการรณรงค การบริโภคไม%มีตัวเลขใดๆ แสดงให$เห็นถึงอย%างน$อยก็เป�นการจุดประกายให$คนในชาติในประเทศมีความรัก และสมาน สามัคคีต%อกันและกัน เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการทําให$ก?วยเต๋ียวเป�นท่ีรู$จักและเป�นท่ีนิยมรับประทานกันมากข้ึน จนมาถึงทุกวันนี้ (ศุภณัฐ อมรภิญโญเกียรติ.ประวัติก?วยเต๋ียว.www.รายการอาหาร.com/.Accessed April 30, 2018)จากความสําคัญข$างต$นผู$ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในการใช$บริการอาหารจานเด่ียวโดยเฉพาะก?วยเต๋ียวความหลากหลายทางด$านรสชาติของก?วยเต๋ียว และเพ่ือเป�นการแก$สภาพป	ญหาด$านการพัฒนาธุรกิจ ร$านอาหารจานด%วนประเภทก?วยเต๋ียวท่ีส%งผลต%อยอดรายได$ของร$านก?วยเต๋ียวท่ีได$มาจากความพึงพอใจของผู$ใช$บริการในร$านก?วยเต๋ียวให$มียอดการขายคงท่ีการศึกษาในครั้งนี้จะเป�นประโยชน ต%อการนําไปปรับปรุง วางแผน พัฒนาการดําเนินการและการให$บริการในธุรกิจเก่ียวกับร$านขายก?วยเต๋ียวให$ได$มาตรฐาน ตรงตามความต$องการของผู$บริโภคต%อไป



3วัตถุประสงค�การวิจัย1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร$านก?วยเต๋ียวของประชากรเขตพ้ืนท่ีตําบลท%าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก?วยเต๋ียวของประชากรเขตพ้ืนท่ีตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรขอบเขตของการวิจัย1. ขอบเขตด&านพ้ืนท่ีการศึกษาครั้งนี้ ผู$ศึกษาได$เลือกศึกษาพ้ืนท่ีของเขตตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาซ่ึงเป�นการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective)2.ขอบเขตด&านประชากร2.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณสมบัติทางประชากรของผู$บริโภคก?วยเต๋ียวเขตตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด$วย- เพศ- อายุ- อาชีพ2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกบริโภคก?วยเต๋ียวเขตตําบลท%าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด$วย- ด$านคุณภาพและบริการ- ด$านความรวดเร็ว- ด$านรสชาติ- ด$านราคา- ด$านสถานท่ี3. ขอบเขตด&านเนื้อหาการศึกษาในครั้งนี้ มุ%งศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก?วยเต๋ียวของผู$บริโภคในเขตตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา4. ขอบเขตด&านระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้  ใช$ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแต%เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561



4กรอบแนวคิดในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช$ทฤษฎีความพึงพอใจของ Maslow เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร$านก?วยเต๋ียวของผู$บริโภคในเขตตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือท่ีจะได$นําไปปรับปรุงพัฒนาในการให$บริการของร$านก?วยเต๋ียวโดยมีตัวแปรต$นและตัวแปรตามดังนี้ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม5. วิธีการดําเนินการวิจัยการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร$านก?วยเต๋ียว ศึกษาเฉพาะผู$บริโภคในเขตตําบลท%าวังทองอําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป�น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช$แบบสอบถาม (Questionnaire) เป�นเครื่องมือ เพ่ือหาความสัมพันธ ระหว%างตัวแปรต%างๆประชาชนและกลุ%มตัวอย%างประชากรประชากรท่ีใช$ในการศึกษา คือ กลุ%มบุคคลท่ัวไปท่ีนิยมบริโภคก?วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซ่ึงมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,821 คนกลุ%มตัวอย%าง คือ ผู$นิยมทานก?วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาจํานวน 400 คนเครื่องมือท่ีใช$ในการศึกษาเครื่องมือท่ีใช$ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข$อมูลครั้งนี้ เป�นแบบสอบถามโดยมี ข้ันตอนการสร$างแบบสอบถาม ดังนี้1. ศึกษารวบรวมข$อมูลต%าง ๆ จากเอกสาร ตํารา ทฤษฎี อินเตอร เน็ต และงานวิจัยต%างๆรวมท้ังศึกษาวิธีการสร$างแบบสอบถามงานวิจัย2. ผู$ศึกษานําแบบสอบถามท่ีสร$างข้ึนเสนออาจารย ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ  เพ่ือ ตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ  และความถูกต$องให$ครอบคลุมท้ังด$านโครงสร$าง เนื้อหา และภาษาท่ีใช$เพ่ือให$เกิดความเข$าใจแก%ผู$ตอบ และสามารถครอบคลุมเรื่องท่ีต$องการศึกษาและนํามาปรับปรุงแก$ไขประชากรศาสตร�- เพศ- อายุ- อาชีพ ความพึงพอใจในการใช�บริการ- ด�านคุณภาพและบริการ- ด�านความรวดเร็ว- ด�านรสชาติ- ด�านราคา- ด�านสถานท่ี 



53. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล$วให$ผู$ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท%าน ตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และนํามาปรับปรุงแก$ไข4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก$ไขตามข$อเสนอแนะของผู$ทรงคุณวุฒิ และ นําเสนอต%ออาจารย ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ เพ่ือพิจารณาแล$วจัดพิมพ เครื่องมือใหม%ลักษณะของแบบสอบถาม แบ%งออกเป�น 2 ส%วน ประกอบด$วยส%วนท่ี 1 เป�นคําถามเก่ียวกับข$อมูลคุณสมบัติทางประชากรส%วนบุคคลของผู$ตอบแบบสอบถามได$แก% เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยใช$ลักษณะแบบสอบถามแบบกําหนดให$ผู$ตอบท่ีเห็นว%าถูกเพียงคําตอบเดียว (Check One) แบบปลายปNด (Closed Form)นิยามศัพท�ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู$สึก ความคิดเห็น ตลอดจนปฎิกิริยาตอบสนองของ ผู$ใช$บริการท่ี เข$ามาใช$บริการของร$านก?วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาการบริโภค  หมายถึง การใช$ประโยชน จากสินค$าและบริการเพื่อสนองความต$องการของ ผู$บริโภคหรือบําบัดความต$องการของมนุษย คือ การบริโภคสินค$าคงทนซึ่งเป�นสินค$าที่ไม%ได$ทําให$สิ่งที ่ คุณภาพและบริการ หมายถึง การสร$างความพึงพอใจให$ลูกค$าโดยการให$ความสะดวกสบายความรวดเร็วความถูกต$องแม%นยําการแก$ป	ญหาของลูกค$าในขณะท่ีลูกค$ามาใช$บริการหรือภายหลังจากลูกค$ามารับบริการแล$วความรวดเร็ว หมายถึง การให$บริการท่ีทันต%อความต$องการของลูกค$าหรือให$บริการได$ทันถ%วงที รสชาติ  หมายถึง  รสชาติของอาหารท่ีตรงกับความต$องการของผู$บริโภคราคา  หมายถึง  มูลค%าที่คิดเป�นเงินที่เหมาะสมกับสินค$าสถานที่ หมายถึง  สถานที่เหมาะสมน%านั่ง สะอาดและพอเพียงสําหรับผู$ใช$บริการส%วนท่ี 2 เป�นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคก?วยเต๋ียวของผู$บริโภคในเขตตําบลท%าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช$ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจประโยชน�ที่คาดว7าจะได&รับเป�นแนวทางในการวางแผนดําเนินธุรกิจร$านก?วยเต๋ียวสําหรับผู$สนใจประกอบธุรกิจ ร$านก?วยเต๋ียว และเพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการนําผลการวิจัยเพ่ือไปประกอบการตัดสินใจทางด$านการวางแผนการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน และการให$บริการ ได$อย%างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต$อง การของผู$บริโภค
ไมไดทําใหสิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือหมดสภาพไป ยังใชไดอีกเปนเวลานาน แตเมื่อการใชยอมเกิดการสึกหรอ 



บทที่ 2ทฤษฏี แนวคิด และการวิจัยที่เกี่ยวข�องการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก�วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท"าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู)ศึกษาได)ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข)อง ขอเสนอหัวข)อตามลําดับ ดังนี้ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข)องกับความพึงพอใจ2.2  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู)บริโภค2.3 ประวัติและความเป6นมาของ ตําบลท"าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง2.1  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจแนวคิดทฤษฎีความต�องการ 5 ข้ัน (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)ทฤษฎีลําดับข้ันความต)องการ (Maslow, 1970 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory ofMotivation) Maslow เชื่อว"าพฤติกรรมของมนุษยTTเป6นจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช)แนวโน)มของบุคคลในการค)นหาเปWาหมายหมายท่ีจะทําให)ชีวิตของเขาได)รับความต)องการความปรารถนา และได)รับสิ่งท่ีมีความหมายต"อตนเองเป6นความจริงท่ีจะกล"าวว"ากระบวนการของแรงจูงใจเป6นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว"ามนุษยTเป6นสัตวTท่ีมีความต)องการ(wanting animal) และเป6นการยากท่ีมนุษยTจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย"างสมบูรณTในทฤษฎีลําดับข้ันความ ต)องการของMaslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะได)รับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลได)รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล)วก็จะยังคงเรียกร)องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆต"อไป ซ่ึงถือเป6นคุณลักษณTของ  มนุษยTซ่ึงเป6นผู)ท่ีมีความต)องการจะได)รับสิ่งต"างๆอยู"เสมอ Maslow กล"าวว"าความปรารถนาของมนุษยTนั้นติดตัวมาแต"กําเนิดและความปรารถนาเหล"านี้จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา ต้ังแต"ข้ันแรกไปสู"ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป6นดับข้ันความต)องการของมนุษยT (The Need–Hierarchy Conception of Human Motivation)Maslow เรียงลําดับความต)องการของมนุษยTจากข้ันต)นไปสู"ความต)องการข้ันต"อไปไว)เป6นลําดับ ดังนี้1. ความต)องการทางด)านร"างกาย ( Physiological needs )2. ความต)องการความปลอดภัย ( Safety needs )3. ความต)องการความรักและความเป6นเจ)าของ ( Belongingness and love needs )4. ความต)องการได)รับความนับถือยกย"อง ( Esteem needs )5. ความต)องการท่ีจะเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง ( Self-actualization needs )ลําดับข้ันความต)องการของมาสโลวTมีการเรียงลําดับข้ันความต)องการท่ีอยู"ในข้ันล"าสุดจะต)องได)รับความพึงพอใจเสียก"อน บุคคลจึงจะสามารถผ"านพ)นไปสู"ความต)องการท่ีอยู"ในข้ันสูงข้ึนตามลําดับ ดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้



7  1. ความต)องการทางร"างกาย ( Physiological needs ) เป6นความต)องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจ มากท่ีสุดและสังเกตเห็นได)ชัดท่ีสุดจากความต)องการท้ังหมดเป6นความต)องการท่ีช"วยการดํารงชีวิต ได)แก"ความต)องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน การพักผ"อนนอนหลับ ความต)องการทางเพศความ ต)องการความอบอุ"น ตลอดจนความต)องการท่ีจะถูกกระตุ)นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร"างกายเหล"านี้จะเก่ียวข)องโดยตรงกับความอยู"รอดของร"างกายและของอินทรียTความพึงพอใจท่ีได)รับในข้ันนี้จะกระตุ)นให)เกิดความต)องการในข้ันท่ีสูงกว"าและถ)าบุคคลใดประสบความล)มเหลวท่ีจะสนองความต)องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม"ได)รับการกระตุ)น ให)เกิดความต)องการในระดับท่ีสูงข้ึนอย"างไรก็ตามถ)าความต)องการ   อย"างหนึ่งยังไม"ได)รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู"ภายใต)ความต)องการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําให)ความต)องการอ่ืนๆ ไม"ปรากฏหรือกลายเป6นความ  ต)องการระดับรองลงไป   เช"น คนท่ีอดอยากหิวโหยเป6นเวลานานจะไม"สามารถสร)างสรรคTสิ่งท่ีมีประโยชนT  ต"อโลกได)บุคคลเช"นนี้จะหมกมุ"นอยู"กับการจัดหาบางสิ่งบางอย"างเพ่ือให)มีอาหารไว)รับประทาน Maslow อธิบายต"อไปว"า บุคคลเหล"านี้จะมีความรู)สึกเป6นสุข  อย"างเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม"ต)องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิตของเขากล"าวได)ว"า        เป6นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้จะไม"มีความสําคัญ ไม"ว"าจะเป6นเสรีภาพ ความรักความรู)สึกต"อชุมชนการได)รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคล เช"นนี้มีชีวิตอยู"เพ่ือท่ีจะรับประทานเพียง  อย"างเดียวเท"านั้น  ตัวอย"าง การขาดแคลนอาหารมีผลต"อพฤติกรรม ได)มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว"าความต)องการทางด)านร"างกายเป6นเรื่องสําคัญท่ีจะเข)าใจพฤติกรรมมนุษยTและได)พบผลว"าเกิดความเสียหายอย"างรุนแรงของพฤติกรรม ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือน้ําติดต"อกันเป6นเวลานานตัวอย"าง คือ เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในค"าย Nazi ซ่ึงเป6นท่ีกักขังเชลย เชลยเหล"านั้นจะละท้ิงมาตรฐานทางศีลธรรมและค"านิยมต"างๆ ท่ีเขาเคยยึดถือภายใต)สภาพการณTปกติเช"น ขโมยอาหารของคนอ่ืนหรือใช)วิธีการต"างๆ ท่ีจะได)รับ อาหารเพ่ิมข้ึนอีกตัวอย"างหนึ่งในปlค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian   ตกลงท่ีฝnoงอ"าวอเมริกาใต)ผู)ท่ีรอดตายรวมท้ังพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู"รอดโดยการกินซากศพของผู)ท่ีตายจาก เครื่องบินตก จากปรากฏการณTนี้ชี้ให)เห็นว"าเม่ือมนุษยTเกิดความหิวข้ึนจะมีอิทธิพลเหนือระดับ ศีลธรรมจรรยาจึงไม"ต)องสงสัยเลยว"ามนุษยTมีความต)องการทางด)านร"างกายเหนือความต)องการอ่ืนๆ และแรงผลักดันของความต)องการนี้ได)เกิดข้ึนกับบุคคล ก"อนความต)องการอ่ืนๆ  2. ความต)องการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความต)องการทางด)านร"างกายได)รับ     ความพึงพอใจแล)วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู"ข้ันใหม"ต"อไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกว"าความต)องการความ ปลอดภัยหรือความรู)สึกม่ันคง (safety or security) Maslow กล"าวว"าความต)องการความปลอดภัยนี้จะ สังเกตได)ง"ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต)องการความช"วยเหลือและ  ต)องพ่ึงพาอาศัยผู)อ่ืน ตัวอย"าง ทารกจะรู)สึกกลัวเม่ือถูกท้ิงให)อยู"ตามลําพังหรือเม่ือเขาได)ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว"างมาก ๆ แต"ประสบการณTและการเรียนรู)จะทําให)ความรู)สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดท่ีว"า “ฉันไม"



8  กลัวเสียงฟWาร)องและฟWาแลบอีกต"อไปแล)ว เพราะฉันรู)ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลัง ความต)องการความปลอดภัยจะเห็นได)ชัดเจนเช"นกันเม่ือเด็กเกิดความเจ็บปuวย ตัวอย"างเด็กท่ีประสบ อุบัติเหตุขาหักก็ตะรู)สึกกลัวและอาจแสดงออกด)วยอาการฝnนร)ายและความต)องการท่ีจะได)รับความ ปกปWองคุ)มครองและการให)กําลังใจ Maslow กล"าวเพ่ิมเติมว"าพ"อแม"ท่ีเลี้ยงดูลูกอย"างไม"กวดขันและ ตามใจมากจนเกินไปจะไม"ทําให)เด็กเกิดความรู)สึกว"าได)รับความพึงพอใจจากความต)องการความ ปลอดภัยการให)นอนหรือให)กินไม"เป6นเวลาไม"เพียงแต"ทําให)เด็กสับสนเท"านั้นแต"ยังทําให)เด็กรู)สึก ไม"ม่ันคงในสิ่งแวดล)อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ"อแม"ท่ีไม"ดีต"อกัน เช"น ทะเลาะกันทําร)าย ร"างกายซ่ึงกันและกัน พ"อแม"แยกกันอยู"หย"า ตายจากไป สภาพการณT เหล"านี้จะมีอิทธิพลต"อความรู)ท่ีดีของเด็กทําให)เด็กรู )ว"าสิ่งแวดล)อมต"างๆ ไม"ม่ันคง ไม"สามารถคาดการณTได)และนําไปสู"ความรู)สึก ไม"ปลอดภัยความต)องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต"อบุคคลแม)ว"าจะผ"านพ)นวัยเด็กไปแล)วแม) ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเป6นผู)คุ)มครอง เช"น ผู)รักษาเงิน  นักบัญชีหรือทํางานเก่ียวกับการประกัน ต"างๆ และผู)ท่ีทําหน)าท่ีให)การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู)อ่ืน เช"น แพทยTพยาบาลคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล"าวมานี้จะใฝuหาความปลอดภัยด)วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยTยึดถือทํา ให)เกิดความรู)สึกม่ันคง เพราะทําให)บุคคลได)จัดระบบของตัวเองให)มีเหตุผลและวิถีทางท่ีทําให) บุคคลรู)สึก “ปลอดภัย” ความต)องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเก่ียวข)องกับการเผชิญกับสิ่ง ต"าง ๆ เหล"านี้สงคราม อาชญากรรม น้ําท"วม แผ"นดินไหวการจลาจลความสับสนไม"เป6นระเบียบ ของสังคมและเหตุการณTอ่ืนๆ ท่ีคล)ายคลึงกับสภาพเหล"านี้  Maslow ได)ให)ความคิดต"อไปว"า อาการโรคประสาทในผู)ใหญ"โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ําคิดย้ําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป6นลักษณะเด"นชัดของการค)นหาความรู)สึกปลอดภัยผู)ปuวยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว"าเขากําลังประสบเหตุการณTท่ีร)ายกาจและกําลังมีอันตราย ต"างๆ เขาจึงต)องการมีใครสักคนท่ีปกปWองคุ)มครองเขา และเป6นบุคคลท่ีมีความเข)มแข็งซ่ึงเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได) 3. ความต)องการความรักและความเป6นเจ)าของ (Belongingness and Love needs) ความ  ต)องการความรักและความเป6นเจ)าของเป6นความต)องการข้ันท่ี 3 ความต)องการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความ     ต)องการ  ทางด)านร"างกาย และความต)องการความปลอดภัยได)รับการตอบสนองแล)ว บุคคลต)องการได)รับความรักและความเป6น เจ)าของโดยการสร)างความสัมพันธTกับผู ) อ่ืน เช"นความสัมพันธTภายใน ครอบครัวหรือกับผู)อ่ืน สมาชิกภายในกลุ"มจะเป6นเปWาหมายสําคัญสําหรับบุคคลกล"าวคือ บุคคลจะรู)สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดท้ิงไม"มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคมไม"มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย"างยิ่งเม่ือจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน)อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได)ลดน)อยลงไป นักเรียนท่ีเข)าโรงเรียนท่ี หางไกลบ)านจะเกิดความต)องการ เป6นเจ)าของอย"างยิ่งและจะแสวง หาอย"างมากท่ีจะได)รับการยอมรับจาก     กลุ"มเพ่ือน Maslow คัดค)านกลุ"ม Freud ท่ีว"าความรักเป6นผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม"ใช"สัญลักษณTของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว"าความรักท่ีแท)จริงจะเก่ียวข)องกับความรู)สึกท่ีดีความสัมพันธTของความรักระหว"างคน 2 คน จะรวมถึงความรู)สึกนับ



9  ถือซ่ึงกันและกัน การยกย"องและความไว)วางใจแก"กัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําว"า ความต)องการความรักของคนจะเป6นความรักท่ีเป6นไปในลักษณะท้ังการรู)จักให)ความรักต"อผู)อ่ืนและรู)จักท่ีจะรับความรักจากผู)อ่ืน การได)รับความรักและได)รับการยอมรับจากผู)อ่ืนเป6นสิ่งท่ีทําให)บุคคล เกิดความรู)สึกว"าตนเองมีคุณค"า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรู)สึกว"าชีวิตไร)ค"ามีความรู)สึกอ)างว)าง และเคียดแค)น กล"าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว"าบุคคลต)องการความรักและความรู)สึกเป6นเจ)าของและการขาดสิ่งนี้มักจะเป6นสาเหตุให)เกิดความข)องคับใจ และทําให)เกิดปnญหาการปรับตัวไม"ได)และ ความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปuวยทางด)านจิตใจในลักษณะต"างๆ สิ่งท่ีควรสังเกตประการ หนึ่งก็คือมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเปzดเผยตัวเอง เม่ือมีความสัมพันธTใกล)ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข)ามเนื่องจากกลัวว"าจะถูกปฏิเสธความรู)สึกเช"นนี้  Maslow กล"าวว"าสืบเนื่องมาจากประสบการณTในวัยเด็กการได)รับความรักหรือการขาด ความรักในวัยเด็กย"อมมีผลกับการเติบโตเป6นผู )ใหญ"ท่ีมีวุฒิภาวะ และการมีทัศนคติในเรื่องของความรักMaslow เปรียบเทียบว"าความต)องการความรักก็เป6นเช"นเดียวกับรถยนตTท่ีสร)างข้ึนมาโดยต)องการก{าซหรือน้ํามันนั่นเอง(Maslow 1970 p. 170)  4. ความต)องการได)รับความนับถือยกย"อง ( Self-Esteem needs) เม่ือความต)องการได)รับความรัก และการให)ความรักแก"ผู)อ่ืนเป6นไปอย"างมีเหตุผล และทําให)บุคคลเกิดความพึงพอใจแล)ว พลังผลักดันในข้ันท่ี 3 ก็จะลดลง และมีความต)องการในข้ันต"อไปมาแทนท่ีกล"าวคือมนุษยTต)องการท่ีจะได)รับความนับถือยกย"องออกเป6น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป6นความต)องการนับถือตนเอง (self-respect) ส"วนลักษณะท่ี 2 เป6นความต)องการได)รับการยกย"องนับถือจากผู)อ่ืน (esteem from others)  4.1 ความต)องการนับถือตนเอง (self-respect) คือความต)องการมีอํานาจ มีความเชื่อม่ันใน ตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม"ต)องพ่ึงพาอาศัยผู)อ่ืน และมีความเป6น อิสระทุกคนต)องการท่ีจะรู)สึกว"าเขามีคุณค"าและมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในงาน ภารกิจ  ต"างๆ และมีชีวิตท่ีเด"นดัง   4.2 ความต)องการได)รับการยกย"องนับถือจากผู)อ่ืน (esteem from others) คือความต)องการมี เกียรติยศการได)รับยกย"อง ได)รับการยอมรับได)รับความสนใจมีสถานภาพมีชื่อเสียง    เป6นท่ีกล"าวขาน และเป6นท่ีชื่นชมยินดีมีความต)องการท่ีจะได)รับความยกย"องชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทําซ่ึงทําให)รู)สึกว"าตนเองมีคุณค"าว"าความสามารถของเขาได)รับการยอมรับจากผู)อ่ืนความต)องการได)รับความนับถือยกย"อง ก็เป6นเช"นเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่องความต)องการด)านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต)องการได)รับการยกย"องก็เม่ือภายหลังจากความต)องการความรักและความเป6นเจ)าของได)รับการตอบสนองความพึง พอใจของเขาแล)ว และ Maslow กล"าวว"ามันเป6นสิ่งท่ีเป6นไปได)ท่ีบุคคลจะย)อนกลับจากระดับข้ัน ความต)องการในข้ันท่ี 4 กลับไปสู"ระดับข้ันท่ี  



10  4.3 อีกถ)าความต)องการระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงบุคคลได)รับไว) แล)วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย"างท่ี Maslow นํามาอ)างคือหญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงเธอคิดว"าการตอบสนองความต)องการความรักของเธอได)ดําเนินไปด)วยดีแล)วเธอจึงทุ"มเทและเอาใจใส"ในธุรกิจของเธอและได) ประสบความสําเร็จ เป6นนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงและอย"างไม"คาดฝnนสามีได)ผละจากเธอไป ในเหตุการณT    เช"นนี้ ปรากฏว"าเธอวางมือจากธุรกิจต"างๆ ในการท่ีจะส"งเสริมให)เธอได)รับความยกย"องนับถือและหันมาใช)ความพยายามท่ีจะเรียกร)องสามีให)กลับคืนมา ซ่ึงการกระทําเช"นนี้ของเธอเป6นตัวอย"างของความ   ต)องการความรักซ่ึงครั้งหนึ่งเธอได)รับแล)ว และถ)าเธอได)รับความพึงพอในความรักโดยสามี หวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเก่ียวข)องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่งความพึงพอใจของความต)องการ ได)รับการยกย"องโดยท่ัวๆ ไปเป6นความรู)สึก และทัศนคติของความเชื่อม่ันในตนเองความรู)สึกว"าตนเองมีคุณค"าการมีพละกําลังการมีความสามารถและความรู)สึกว"ามีชีวิตอยู"อย"างมีประโยชน Tและเป6นบุคคลท่ีมีความจําเป6นต"อโลกในทางตรงกันข)ามการขาดความรู)สึกต"างๆ ดังกล"าวนี้ย"อมนําไปสู"ความรู)สึกและทัศนคติของปมด)อยและความรู)สึกไม"พอเพียง เกิดความรู)สึกอ"อนแอและช"วยเหลือ ตนเองไม"ได)สิ่งต"างๆ เหล"านี้เป6นการรับรู)ตนเองในทาง นิเสธ (negative) ซ่ึงอาจก"อให)เกิดความรู)สึกขลาดกลัว และรู)สึกว"าตนเองไม"มีประโยชนTและสิ้นหวังในสิ่งต"างๆ ท่ีเก่ียวข)องกับความต)องการของชีวิต และประเมินตนเองตํ่ากว"าชีวิตความเป6นอยู"กับการได)รับการยกย"องและยอมรับจากผู)อ่ืนอย"างจริงใจมากกว"าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการได)รับการประจบประแจง การได)รับความนับถือยกย"องเป6นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต)องการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนได)ถ)า 13 บุคคลนั้นต)องการคําชมเชยจากผู)อ่ืนมากกว"าการยอมรับความจริงและเป6นท่ียอมรับกันว"าการได)รับ ความนับถือ ยกย"องมีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว"าการควบคุมจากภายนอก  5. ความต)องการท่ีจะเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง (Self-Actualization needs) ถึงลําดับข้ันสุด  ท)าย ถ)าความต)องการลําดับข้ันก"อนๆ ได)ทําให)เกิดความพึงพอใจอย"างมีประสิทธิภาพ ความต)องการ    เข)าใจตนเองอย"างแท)จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต)องการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงว"าเป6น ความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย"างซ่ึงบุคคลสามารถจะได)รับอย"างเหมาะสมบุคคลท่ีประสบ ผลสําเร็จ    ในข้ันสูงสุดนี้จะใช)พลังอย"างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท)าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตนกล"าวโดยสรุปการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงเป6นความต)องการอย"างหนึ่งของบุคคลท่ีจะบรรลุ ถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช"น “นักดนตรีก็ต)องใช)ความสามารถทางด)านดนตรีศิลปzนก็จะต)องวาดรูปกวีจะต)องเขียนโคลงกลอนถ)าบุคคลเหล"านี้ได)บรรลุถึงเปWาหมายท่ีตนต้ังไว)ก็เชื่อได)ว"าเขาเหล"านั้นเป6นคนท่ีรู)จักตนเอง   อย"างแท)จริง” Maslow (1970 : 46) ความต)องการท่ีจะเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงจะดําเนินไปอย"างง"ายหรือเป6นไปโดยอัตโนมัติโดยความเป6นจริงแล)ว Maslow เชื่อว"าคนเรามักจะกลัว ตัวเองในสิ่งเหล"านี้   “ด)านท่ีดีท่ีสุดของเราความสามารถพิเศษของเรา สิ่งท่ีดีงามท่ีสุดของเราพลังความสามารถความคิดสร)างสรรคT” Maslow (1962 : 58) ความต)องการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงมิได) มีแต"เฉพาะในศิลปzนเท"านั้น 



11  คนท่ัวๆไป เช"น นักกีฬา นักเรียน หรือแม)แต"กรรมกรก็สามารถจะมีความเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงได)ถ)าทุกคนสามารถทําในสิ่งท่ีตนต)องการให)ดีท่ีสุดรูปแบบเฉพาะของการเข)าใจตนเอง อย"างแท)จริงจะมีความแตกต"างอย"างกว)างขวางจากคนหนึ่งไปสู"อีกคนหนึ่ง กล"าวได)ว"ามันคือระดับความต)องการท่ีแสดงความแตกต"างระหว"างบุคคลอย"างยิ่งใหญ"ท่ีสุด  Maslow ได)ยกตัวอย"างของความต)องการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ Mark ซ่ึงเขาได)ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป6นระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเป6นนักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ อาจจะอธิบายว"าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ตัวอย"าง เช"น Freud อาจกล"าวว"ามันสัมพันธTอย"างลึกซ้ึงกับสิ่งท่ีเขาเก็บกดความอยากรู)อยากเห็นในเรื่องเพศไว)ต้ังแต"วัยเด็กขณะท่ี Adler อาจมองว"ามันเป6นความพยายามเพ่ือชดเชยความรู)สึกด)อยบางอย"างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว"าเป6นผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต ขณะท่ี Bandura สัมพันธTเรื่องนี้กับตัวแปรต"างๆ ทางการ เรียนรู)ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว"า Mark กําลังจะพุ"งตรงไปเพ่ือท่ีจะเป6นบุคคลท่ีเขาต)องการจะเป6นตัวอย"างท่ีแสดงถึงการมุ"งตรงไปสู"เปWาประสงคTในอาชีพโดยความต)องการท่ีจะเข)าใจตนเองอย"างแท)จริงและถ)าจะพิจารณากรณีของ Mark ให)ลึกซ่ึงยิ่งข้ึนถ)า Mark ได)ผ"านการเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตร และได)เขียนวิทยานิพนธTระดับปริญญาเอก และในท่ีสุดก็ได)รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งท่ีจะต)องวิเคราะหT Mark ต"อไปก็คือเม่ือเขาสําเร็จการศึกษาดังกล"าวแล)ว ถ)ามีบุคคลหนึ่งได)เสนองานให)เขาในตําแหน"งตํารวจสืบสวน ซ่ึงงานในหน)าท่ีนี้จะได)รับค"าตอบแทนอย"างสูงและได)รับผลประโยชนTพิเศษหลายๆ อย"างตลอดจนรับประกันการว"าจ)าง และความม่ันคงสําหรับชีวิตเม่ือประสบเหตุการณTเช"น นี้ Mark จะทําอย"างไรถ)าคําตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะย)อนกลับมาสู"ความต)องการระดับท่ี 2 คือความต)องการความปลอดภัย สําหรับการวิเคราะหTความเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง Maslow กล"าวว"า “อะไรท่ีมนุษยTสามารถจะเป6นได)เขาจะต)องเป6นในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เป6นตัวอย"างง"ายๆ ว"าถ)าเขาตกลงเป6นตํารวจสืบสวน เขาก็จะไม"มีโอกาสท่ีจะเข)าใจตนเอง อย"างแท)จริงทําไมทุกๆ คนจึงไม"สัมฤทธิผลในการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส"วนมากมนุษยTแม)จะไม"ใช"ท้ังหมดท่ีต)องการแสวงหาเพ่ือให)เกิดความสมบูรณTภายในตนจากงานวิจัยของเขาทําให) Maslow สรุปว"าการรู)ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจาก ความจําเป6นบังคับ ส"วนบุคคลท่ีมีพรสวรรคTมีจํานวนน)อยมากเพียง 1% ของประชากรท่ี Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว"าการนําศักยภาพของตนออกมาใช)เป6นสิ่งท่ียากมาก บุคคลมักไม"รู)ว"าตนเอง มีความสามารถและไม"ทราบว"าศักยภาพนั้นจะได)รับการส"งเสริมได)อย"างไรมนุษยTส"วนใหญ"ยังคงไม" ม่ันใจในตัวเองหรือไม"ม่ันใจในความสามารถของตนจึงทําให)หมดโอกาสเข)าใจตนเอง  อย"างแท)จริง และยังมีสิ่งแวดล)อมทางสังคมท่ีมาบดบังพัฒนาการทางด)าน ความต)องการของบุคคลดังนี้  อิทธิ วัฒนาธรรม ตัวอย"างหนึ่ง ท่ีแสดงให)เห็นว"าอิทธิพลของสังคมมีต"อการเข)าใจตนเองคือแบบพิมพT ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดว"าลักษณะเช"นไรท่ีแสดงความเป6นชาย (masculine) 



12  และลักษณะใดท่ีไม"ใช"ความเป6นชาย เช"น จัดพฤติกรรมต"างๆ เหล"านี้ความเห็นอกเห็นใจผู)อ่ืน ความ เมตตากรุณาความสุภาพและความอ"อนโยน สิ่งเหล"านี้วัฒนธรรมมีแนว โน)มท่ีจะพิจารณาว"า“ไม"ใช" ลักษณะของความเป6นชาย” (unmasculine) หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรมด)านอ่ืนๆ ซ่ึงเป6นความ เชื่อท่ีไม"มีคุณค"า เช"น ยึดถือว"าบทบาทของผู)หญิงข้ึนอยู"กับจิตวิทยาพัฒนาการของผู)หญิง เป6นต)น การ พิจารณาจากเกณฑTต"าง ๆ ดังกล"าวนี้เป6นเพียงการเข)าใจ “สภาพการณTท่ีดี” มากกว"าเป6นเกณฑTของการเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง  ประการสุดท)าย Maslow ได)สรุปว"าการไม"เข)าใจตนเองอย"างแท)จริงเกิดจากความพยายามท่ีไม"ถูกต)องของการแสวงหาความม่ันคงปลอดภัย เช"น การท่ีบุคคลสร)างความรู)สึกให)ผู)อ่ืนเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข)อผิดพลาดต"างๆ ของตนบุคคลเช"นนี้จึงมีแนวโน)มท่ีจะพิทักษTความม่ันคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุ"น และ   สร)างมนุษยสัมพันธTกับผู)อ่ืน ซ่ึงลักษณะเช"นนี้ย"อมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเข)าใจตนเองอย"างแท)จริง Michael Beer  (1965 อ)างถึงใน สมหมาย เปlยถนอม, 2551 ) ได)ให)ความหมายของความพึงพอใจไว)ว"า เป6นทัศนคติของคนท่ีมีต"อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 1. V มาจากคําว"า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 2. I มาจากคําว"า Instrumentality หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิธีทางนําไปสู"ความพึงพอใจ 3. E มาจากคําว"า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคล มีความต)องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย"าง ดังนั้น จึงต)องกระทําด)วยวิธีใดวิธีหนึ่ง          เ พ่ือตอบสนองความต)องการหรือสิ่ ง ท่ีคาดหวัง เอาไว)  ซ่ึง เ ม่ือได)รับการตอบสนองแล)วตามท่ี               ต้ังความหวังหรือคาดหวังเอาไว) บุคคลนั้นก็จะได)รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ ซ่ึงอาจจะแสดงในรูปสมการได) ดังนี้   แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต"อการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช"น ต"อการประเมินผลงานขององคTกรท่ีเก่ียวกับชีวิตความเป6นอยู"ของตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเข)าไปมีส"วนร"วมในกิจกรรมขององคTกรใดจะเป6นผลท่ีเกิดจากทัศนคติองคTกร หรือการท างานขององคTกรนั้นรวมกัน ความคาดหวังท่ีเขาคาดหมายไว) ถ)ามีทัศนคติท่ีดีต"อองคTกรต"อผลงานขององคTกร และได)รับการตอบสนองท้ังรูปธรรมและนามธรรมเป6นไปตามท่ีคาดหมายไว) แรงจูงใจท่ีจะมีความรู)สึกพึงพอใจก็จะสูง แต"ในทางกลับกัน ถ)ามีทัศนคติในเชิงลบต"องาน และการตอบสนองไม"เป6นไปตามท่ีคาดหวังไว)แรงจูงใจท่ีจะมีความรู)สึกพอใจก็จะตํ่าไปด)วย  มิลเลท (Millett, 1954 อ)างถึงใน พีระพัฒนT  ตันตรัตนพงษT, 2544 ) กล"าวว"า เปWาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร)างความพึงพอใจในการให)บริการประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง  คือ    1.การให)บริการอย"างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานะคนท่ีว"าคนทุกคนเท"าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนควรจะได)รับการปฏิบัติอย"างเท"าเทียมกันในแง"มุมของ



13  กฎหมายไม"มีการแบ"งแยกกีดกันในการให)บริการ ประชาชนจะได)รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป6นปnจเจกบุคคลท่ีใช)มาตรฐานการบริการเดียวกัน  2. การให)บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต)องมองว"าการให)บริการสาธารณะจะต)องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน"วยงานภาครัฐจะถือว"าไม"มีประสิทธิผลเลย ถ)าไม"มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร)างความไม"พร)อมให)แก"ประชาชน  3. การให)บริการอย"างเพียงพอ หมายถึง การให)บริการสาธารณะต)องมีลักษณะมีจํานวนการให)บริการและสถานท่ีให)บริการอย"างเหมาะสม มิลเลทเห็นว"าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม"มีความหมายเลย ถ)ามีจํานวนการให)บริการท่ีไม" เพียงพอ และสถานท่ี ต้ังให)บริการสร)างความ              ไม"ยุติธรรมให)เกิดข้ึนแก"ผู)รับบริการ  4. การให)บริการอย"างต"อเนื่อง หมายถึง การให)บริการสาธารณะท่ีเป6นอย"างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนTของสาธารณะเป6นหลัก ไม"ใช"ยึดความพอใจของหน"วยงานท่ีให)บริการว"าจะให)หรือ หยุดบริการเม่ือใดก็ได)   5. การให)บริการอย"างก)าวหน)า หมายถึง การให)บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล"าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ  หรือความสามารถท่ีจะทําหน)าท่ีได)มากข้ึนโดยใช)ทรัพยากรเท"าเดิม  จอหTน ดี มิลเล็ต (John D.Millet. 1954 ) ได)กล"าวเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถที จะพิจารณาว"าบริการนั้นเป6นท่ีพึงพอใจหรือไม"โดยวัดจาก 1. การให)บริการอย"างเท"าเทียม (Equitable Service) คือการบริการท่ีมีความยุติธรรม 2. เสมอภาคและเสมอหน)า ไม"ว"าจะเป6นใคร 3. การให)บริการรวดเร็ว ทันต"อเวลา (Timely Service) คือการให)บริการตามลักษณะความ   จําเป6นรีบด"วน 4. การให)บริการอย"างเพียงพอ (Ample Service) คือความต)องการเพียงพอใจด)านสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณTต"าง ๆ 5. การให)บริการอย"างต"อเนื่อง (Continuous Service) จนกว"าจะบรรลุผล 6. การให)บริการท่ีมีความก)าวหน)า (Progressive Service) คือการพัฒนางานบริการทางด)านปริมาณ และคุณภาพให)มีความเจริญก)าวหน)าไปเรื่อย ๆ  2.2  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภค Engle, Blackwe และ Miniard กล"าวว"า พฤติกรรมผู)บริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวข)อง กับการค)นหาและการบริโภคใช)ผลิตภัณฑTหรือบริการ ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นต)องอาศัยกระบวนการตัดสินใจ     เข)าร"วมเพ่ือให)กิจกรรมนั้นลุล"วง”  



14  เสรี  วงษTมณฑา (2548:32-46) กล"าวว"า พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต"ละบุคคลในการค)นหาการเลือกซ้ือการใช)การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค)าและบริการ ซ่ึงผู)บริโภคคาดว"าจะสามารถตอบสนองความต)องการของ ตนเองได) ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) พฤติกรรมผู)บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช) และการประเมินผลการใช)สินค)าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญต"อการซ้ือสินค)าและบริการท้ังในปnจจุบันและอนาคต สุปnญญา ไชยชาญ (2550 ) พฤติกรรมของผู)บริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกล)ามเนื้อ ความคิด และความรู)สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร)า สุวัฒนT  ศิรินิรันดรT และภาวนา สวนพลู (2552) ได)กล"าวไว)ว"า พฤติกรรมผู)บริโภค หมายถึง ความต)องการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซ้ือ และการใช)สินค)าหรือ บริการของบุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ ธนกฤต  วันต{ะเมลT (2554) พฤติกรรมผู)บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการค)นหา การซ้ือ การใช) การประเมิน และการกําจัดท้ิงซ่ึงสินค)า บริการ และแนวคิดต"าง ๆ ของผู)บริโภค ชูชัย  สมิทธิไกร (2554 ) พฤติกรรมผู)บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวข)องกับการตัดสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช) (Use) และการกําจัดส"วนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินค)าหรือบริการต"าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต)องการของตน ปณิศา  มีจินดา (2553) พฤติกรรมของผู)บริโภค หมายถึง เป6นกระบวนการท่ีเก่ียวข)อง กับบุคคลหรือกลุ"มในการจัดหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช) และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑT/บริการ เพ่ือตอบสนองความต)องการของผู)บริโภคในช"วงเวลาหนึ่ง   พฤติกรรมผู)บริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผู)บริโภคทําการค)นหา การคิด การซ้ือ การใช) การประเมินผล ในสินค)าและบริการ ซ่ึงคาดว"าจะตอบสนองความต)องการของเขา ศิริวรรณ เสรีรัตนT, (2546) หรือเป6นข้ันตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิดประสบการณT การซ้ือ การใช)สินค)าและบริการของผู)บริโภคเพ่ือตอบสนองความต)องการและความพึงพอใจของเขา   2.3 ความเปBนมาของเทศบาลตําบลทEาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา        ประวัติความเปBนมา        ประมาณ ปl 2470 ได)มีชาวบ)านศาลา (หลวง) อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ชาวบ)านแม"ก�ง      ทุ"งม"าน จังหวัดลําปางได)มาต้ังถ่ินฐานอยู"บริเวณบ)านบุญโยชนT บ)านศรีชุมได)อพยพกันมาสร)างบ)านเมือง ได)ต้ังชื่อว"า "บ)านหล"ายอิง" ต"อมาประสบปnญหาน้ําท"วมบ)านเรือนท่ีทํากิน จึงอพยพไปต้ังท่ีใหม"เรียกว"า          "ท"าวังทอง"  และได)ประกาศจัดต้ังเป6น อบต. เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2538    



15  ประชากร (ข)อมูลจากงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลท"าวังทอง ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน2559) มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 8,595 ครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 11,182 คน  การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน สายลําปาง-พะเยา ถึงสี่แยกประตูชัย เข)าไปตามทางสายพะเยา - ปuาแดดประมาณ กม.ท่ี 2 เข)าสู"ตําบลท"าวังทอง ตําบลท"าวังทองจึงถือได)ว"าเป6นตําบลท่ีมีการเดินทางสะดวกและอยู"ใกล)ในแหล"งย"านชุมชนจึงทําให)มีอาชีพการค)าขายเกิดข้ึนมากมาย ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ   การผลิตท่ีสําคัญของตําบล ได)แก" การเกษตรกรรม มีการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวT พืชท่ีปลูก ได)แก" ข)าว ลําไย มะม"วง มะขาม สัตวTท่ีเลี้ยงได)แก" โค แพะ สุกร ไก"พ้ืนเมือง ไก"ชนในด)านเลี้ยงสัตวT จะเลี้ยงสัตวTไว)ใช)งานและเพ่ือการบริโภค ส"วนการเลี้ยงสัตวTไว)เพ่ือจําหน"ายนั้น มีการเลี้ยงเป6นฟารTม เช"น ฟารTมหมู ในเขตหมู"ท่ี 3, 14 และเลี้ยงวัวโดยท่ัวไปเกือบทุกหมู"บ)าน ท้ังเลี้ยงเป6นกลุ"มและส"วนตัว  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง          นิตยา  ภัทรกรรม (2542) การศึกษาปnจจัยท่ีมีผลต"อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด"วนของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาโดยกลุ"มตัวอย"างท้ังสิ้น 105 คน ผลการวิจัยพบว"าเพศหญิงมีสัดส"วนใกล)เคียงเพศชาย อายุระหว"าง 20–40 ปl สําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีข้ึนไป และมีรายได)เฉลี่ยตํ่ากว"า 18,000 บาทต"อเดือน มีความรู)เก่ียวกับโภชนาการ และอาหาร จานด"วนอยู"ในระดับสูงมีทัศนคติท่ีดี และไม"ดีเก่ียวกับอาหารจานด"วนด)วยสัดส"วนท่ีใกล)เคียงกัน มี ความเห็นว"าพนักงานบริการดี สามารถสั่งทางโทรศัพทTได) รับประทานง"าย สะดวกและรวดเร็ว ได)รับข"าวสารจากสื่อโฆษณาต"าง ๆ และต)องการทดลองชิม พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด"วน พบว"า นิยมรับประทาน ไก"ทอด รองลงมาคือพิซซ"า เสียค"าใช)จ"ายในการบริโภคครั้งละ 51-100 บาทต"อคนต"อครั้ง รับประทานตํ่ากว"า 11 ครั้งต"อปl รับป ระทานในม้ือกลางวันสําหรับกลุ"มท่ีมีความรู)ด)านโภชนาการสูง, รับประทานเกินกว"า 30 ครั้งต"อปl รับประทานในม้ือคํ่าสําหรับในกลุ"มท่ีมีความรู)ด)านโภชนาการตํ่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตน มีสุขภาพแข็งแรง ดูแลสุขภาพตนเองสมํ่าเสมอ ได)รับติดตามข)อมูลข"าวสารด)านสุขภาพ 1-2 ครั้งต"อสัปดาหT มีโรคประจําตัวได)แก"โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ หรืออย"างใดอย"างหนึ่ง          อัมพวัลยT  วิศวธีรานนทT (2541) การศึกษาวิถีชีวิตคนไทยรุ"นใหม" : ศึกษากรณีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ"นในเขตกรุงเทพมหานครวิธีการศึกษาโดยกลุ"มตัวอย"างในการวิจัยนี้เป6นนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 220 ราย ผลการวิจัย นักเรียนท่ีเป6นตัวอย"างใน การศึกษา



16  เพศชาย และหญิงในอัตราส"วนใกล)เคียงกัน เป6นจํานวนวัยรุ"นตอนต)นท่ีมีอายุระหว"าง 12-15 ปl รายได)ไม"เกินสัปดาหTละ 600 บาท และมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพทางสังคมระดับกลาง ส"วนท่ีเก่ียวกับการศึกษาพบว"านักเรียนวัยรุ"นจํานวนครึ่งหนึ่งท่ีเรียน โรงเรียนรัฐบาล ท่ีเหลือเรียนโรงเรียนเอกชนฝรั่ง และเรียนโรงเรียนเอกชนไทย สําหรับการเลือกบริโภคอาหารนั้น พบว"านักเรียนวัยรุ"นมีหลักการเลือกบริโภคอาหารมีจํานวนเพียงร)อยละ 30.9 เท"านั้นท่ีคํานึงถึงหลักโภชนาการ นักเรียนวัยรุ"นมีวิถีการดําเนินชีวิตเก่ียวกับการบริโภคอาหารดังนี้ 1.วิถีการดําเนินชีวิตในครอบครัวในด)านบทบาทของผู)จัดเตรียมอาหารพบว"าแม"เป6นผู)เตรียมอาหาร และการเตรียมอาหารดังกล"าวเป6นการเตรียมโดยมีการคํานึงถึงหลักโภชนาการเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท"านั้น ในด)านการบริโภคอาหารของครอบครัวนักเรียนวัยรุ"นพบว"าในวันธรรมดาจะบริโภคอาหาร ร"วมกันเพียงวันละ 1 ม้ือ ส"วนวันหยุดจะบริโภคอาหารม้ือเย็นร"วมกันมากท่ีสุด และหากจะไปบริโภคอาหารนอกบ)านก็จะไปเฉพาะโอกาสพิเศษ หรือสัปดาหTละครั้ง 2. วิถีการดําเนินชีวิตในสถาบันการศึกษา พบว"า นักเรียนวัยรุ"นประมาณ 2 ใน 3 ของจํานวนท้ังหมดจะเลือกบริโภคอาหารประเภทจานเดียวจะบริโภค อาหารว"างท่ีโรงเรียนด)วย ซ่ึงอาหารว"างท่ีเลือกบริโภคจะเป6นขนมหวาน ขนมบรรจุถุงสําเร็จรูป หรือน้ําอัดลม บุคคลท่ีมีผลต"อการบริโภคอาหารท่ีโรงเรียนได)แก" เพ่ือน หรือไม"ก็เลือกด)วนตนเองมากท่ีสุด 3 วิถีการ ดําเนินชีวิตในสังคม พบว"านักเรียนวัยรุ"น จะใช)เวลาว"างอยู"บ)านฟnงเพลง ดูโทรทัศนT หรือเล"นเกมคอมพิวเตอรT มากกว"าออกไปนอกบ)าน หากออกไปนอกบ)านก็จะเลือกบริโภคอาหารประเภทจานเดียว และอาหารว"างประเภทน้ําอัดลม หรือขนมหวาน สถานท่ีบริโภคอาหารระหว"างใช)เวลานอกบ)านจะเป6นร)านอาหารแบบพ้ืนๆ ท่ัวไปและไม"คํานึงถึงหลักโภชนาการ อีกด)านโทรทัศนTเป6นสื่อโฆษณาท่ีมีอิทธพลต"อนักเรียนวัยรุ"นใน การบริโภคอาหรมากท่ีสุด ซ่ึงการเตรียมอาหาร และการเลือกภาชนะใส"อาหารจากร)านอาหาร จะเป6นเนื้อหา การโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต"อการบริโภคอาหารของวัยรุ"นมากท่ีสุดด)วย         วาสนา  แซ"ฉ่ัว (2541) การศึกษา ปnจจัยท่ีมีความเก่ียวข)องกับพฤติกรรม การบริโภคอาหารฟาสตTฟูWดของนักเรียนวัยรุ"นในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาโดยกลุ"มตัวอย"างใน การวิจัยนี้เป6นนักเรียนมัธยมศึกษาปlท่ี 4-6 จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน)อมเกล)าเขตสะพานสูง จํานวน 100 คน และจากโรงเรียนวัดเทพลีลา บางกะปz จํานวน 40 คน รวมท้ังหมด 140 คน ผลการวิจัย พบว"าเพศหญิง มีอายุระหว"าง 14-19 ปl ศึกษาอยู"ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปlท่ี 4, 5, 6 รายได)ต"อสัปดาหTได)รับโดยเฉลี่ยประมาณ 301-500 บาท/สัปดาหT ท่ีพักอาศัยพักอยู"กับผู)ปกครอง และ เป6นบ)านส"วนตัว อาชีพของผู)ปกครองมีธุรกิจส"วนตัว ฐานะทางครอบครัวดี พฤติกรรมการบริโภค อาหารฟาสตTฟูWด ด)านอาหารเลือกรับประทานอาหารฟาสตTฟูWดของร)านแมคโดนัล เลือกด่ืมน้ําอัดลม อาหาร ท่ีเลือกสั่งมากท่ีสุดคือ ไก"ทอด รองลงมาคือแฮมเบอรTเกอรT และพิซซ"า สถานท่ีรับประทานท่ีร)าน ช"วงเวลาท่ี รับประทาน 15.00-18.00 น. ใช)เวลาประมาณ 46-60 นาที ในการบริโภคต"อเดือนโดยเฉลี่ย 1-5 ครั้ง เสียค"าใช)จ"ายประมาณ 100-150 บาท ส"วนใหญ"ในการรับประทานร"วมกับเพ่ือน 



17          บุญศรี  มานะอุดมการ (2543) การศึกษา พฤติกรรมการบริโภคเก่ียวกับ อาหารสําเร็จรูป วิธีการวิจัยคือการสัมภาษณTผู)ให)ข)อมูลกลุ"มผู)ให)ข)อมูลท่ีสําคัญ ท่ีใช)ในการศึกษานี้เป6น ผู)บริโภคท่ีรู)จักอาหารก่ึงสําเร็จรูปแต"จะบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูปมากน)อยแค"ไหนข้ึนอยู"กับสถานการณT ต"างๆ โดยศึกษาจากผู)ให)ข)อมูลท่ีสําคัญจํานวน 24 ราย ผลการวิจัย                       1.  ครั้งหนึ่งของ ผู)บริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูปนั้น ซ้ืออาหารก่ึงสําเร็จรูปด)วยตัวเองโดยไม"มีอะไรเป6นสื่อในการกระตุ)นให)ซ้ือ แต"ส"วนใหญ"ยอมรับว"าสื่อโฆษณา มีอิทธิพลและมีบทบาทในการกระตุ)นให)ผู)บริโภคเกิดความสนใจในสินค)าท่ีออกใหม" หรือ มีการออกรสชาติใหม"ๆ และชอบบรรจุภัณฑTแบบชนิดเป6นซองเนื่องจากราคาถูกกว"าบรรจุภัณฑTอ่ืน          2.  พฤติกรรมการยอมรับอาหารก่ึงสําเร็จรูปส"วนใหญ"ยอมรับในเรื่องของความสะดวกของอาหารก่ึงสําเร็จรูปประเภทนี้ท่ีไม"ต)องใช)เวลาในการเตรียมและปรุงนานสามารถหยิบข้ึนมาปรุงได)ทันทีท่ีต)องการ รวมท้ังเห็นว"ามีราคาถูกเหมาะสมกับ ภาวะเศรษฐกิจปnจจุบัน   3.  การรับรู) เ ก่ียวกับการคุ)มครองผู)บริโภค ผู)ให)ข)อมูลท่ีสําคัญส"วนใหญ"ไม"มีความรู) เรื่องหน"วยงานคุ)มครองผู)บริโภคท่ีทางภาครัฐบาลได)มีการต้ังข้ึนเพ่ือคอยดูแลผู)บริโภคไม"ให)ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต"ว"าส"วนใหญ"ผู)บริโภคกลับไม"รู)แม)แต"ชื่อหน"วยงาน หรือเบอรTโทรศัพทTท่ีจะติดต"อกับหน"วยงาน         กิตติพงษT  ห"วงรักษT (2545) การศึกษา ก�วยเต๋ียวสมุนไพร จากการทดลอง ผลิตเส)นก�วยเต๋ียวผสมสมุนไพร โดยใช)สมุนไพร 20 ชนิด ผสมสองลักษณะคือใช)น้ําสกัดสมุนไพรและใช)สมุนไพรบดผสมรวมกับแปWงในอัตราส"วน 04 และ 8% ของน้ําหนักแปWงพบว"าการผสมกระชาย กระเพรา กระวาน ขม้ินขาว ขม้ินชัน ข้ึนฉ"าย เจียวกู)หลาน ผักชี มะกรูด แมงลัก เร"ว สะระแหน" หญ)าปnกก่ิง หอมแดง หัวไชเท)า และโหระพาใช)ได)ในปริมาณ 4% ของน้ําหนักแปWงโดยอาจผสมในลักษณะน้ําสกัดสมุนไพรหรือสมุนไพรบด ส"วนผักบุ)งและหญ)าปnกก่ิงใช)ในลักษณะของน้ําสกัดสมุนไพรได) 4% และในลักษณะของสมุนไพรบด 8% ตะไคร)สามารถใช)ในลักษณะของน้ําสกัดสมุนไพรได)ปริมาณ 8% และในลักษณะของสมุนไพรบด 4% ข"าสามารถใช)น้ําสกัดผสมส"วนผสมก�วยเต๋ียวประมาณ 4% แต"ไม"สามารถใช)ในลักษณะของสมุนไพรบดได) และขิงใช)ผสมในเส)นก�วยเต๋ียวไม"ได)ท้ังสองลักษณะ จากการศึกษาอายุการเก็บ พบว"าสมุนไพรท่ีใช)ผสมไม"มีผลต"อคุณภาพด)านการเก็บท่ีอุณหภูมิห)อง (32 ± 2 ° C) เนื่องจากปริมาณสมุนไพรน)อยจึงไม"สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียTได) การเก็บเส)นก�วยเต๋ียวสมุนไพรท่ีเหมาะสมควรเก็บท่ีอุณหภูมิตู)เย็น(10 ± 1 ° C) เส)นก�วยเต๋ียวสมุนไพรผสม ใบมะกรูด หอมแดง ผักบุ)ง ผักชี สะระแหน"  ใบแมงลัก ใบโหระพา เร"ว กระวาน หญ)าปnกก่ิง เจียวกู)หลาย และกระชายสามารถเก็บไว)ได)เป6นเวลา 3 วันท่ีอุณหภูมิตู)เย็น ส"วนเส)นก�วยเต๋ียวท่ีผสมตะไคร) หัวไชเท)า ข้ึนฉ"าย กระเพรา ข"าอ"อน ขม้ินขาว ขม้ินชัน และเส)นก�วยเต๋ียวท่ีไม"ผสมสมุนไพรสามารถเก็บไว)ได)นาน 4 วัน ท่ีอุณหภูมิตู)เย็น แต"เส)นก�วยเต๋ียวท้ังท่ีผสมและไม"ผสมสมุนไพรสามารถเก็บไว)ได)ไม"เกิน 1 วันท่ีอุณหภูมิห)อง เม่ือศึกษาการยอมรับของผู)บริโภคต"อเส)นก�วยเต๋ียวสมุนไพรพบว"าผู)บริโภคมีการยอมรับและมีโอกาสผลิตออกจําหน"ายได)ในเชิง



18  อุตสาหกรรมโดยเฉพาะเส)นก�วยเต๋ียวผสมน้ําสกัดเจียวกู)หลาน และเร็วส"วนราคาท่ีผู)ทดลองคิดว"าเหมาะสมต"อ 1 กิโลกรัม คือ 31-35 บาท         เนตรนภิส  หัสมินทรT, ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต และวันเพ็ญ รัศมีโสภาพร (2540) การศึกษาการปนเป��อนของอฟลาทอกซินในก�วยเต๋ียวพร)อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคTโครงการวิจัย  1.  เพ่ือหาปริมาณการปนเป��อนของสารพิษ Aflatoxin ในอาหารประเภทก�วยเต๋ียวในเขตกรุงเทพมหานคร   2.  เพ่ือจะได)ข)อมูลในการควบคุม และเฝWาระวังความปลอดภัยของอาหาร   3.  เพ่ือนําข)อมูลไปใช)ในการคุ)มครองผู)บริโภค วิธีการศึกษา ข)อมูลจากการสัมภาษณT ความชอบความถ่ี และปริมาณเครื่องปรุงท่ีเติมในก�วยเต๋ียว จากประชากร 480 คน พบว"า ชนิดของก�วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภคท่ีสุดคือ ก�วยเต๋ียวหมู ชนิดของเส)นก�วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภคคือเส)นเล็ก ประเภทของก�วยเต๋ียวท่ีนิยมบริโภคจะเป6นชนิดน้ํามากว"าชนิดแห)ง และเป6นชนิดธรรมดามากกว"าต)มยํา ความถ่ีในการบริโภคก�วยเต๋ียวประมาณ 1-2 ครั้งต"อสัปดาหT ช"วงเวลาท่ีนิยมรับประทานก�วยเต๋ียวมากท่ีสุดคือ เวลากลางวัน   



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก�วยเต๋ียวของประชากรใน  เขตตําบลท'าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงใช�รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณท่ีประกอบไปด�วย ดังนี้  1.  ประชากรและตัวอย'าง  2.  เครื่องมือในการวิจัย  3.  การเก็บรวบรวมข�อมูล  4.  การวิเคราะห6ข�อมูล           3.1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ�มตัวอย�าง           ประชากร  ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา คือ กลุ'มบุคคลท่ัวไปท่ีนิยมบริโภคก�วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลท'าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,821 คน  กลุ�มตัวอย�าง กลุ'มตัวอย'างในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก'บุคคลท่ัวไปท่ีเข�ามาบริโภคก�วยเต๋ียวในเขตตําบลท'าวังทองอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จํานวน 400 คน จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 11,821 คน ดังนั้นจึงใช�วิธีการกําหนดกลุ'มตัวอย'างตัวอย'างจากการเปรียบเทียบของตารางทาโร ยามาเน'  (Yamane, 1967) ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน' (Yamane) เป�นตารางท่ีใช�หาขนาดของกลุ'มตัวอย'างเพ่ือประมาณค'าสัดส'วนของประชากร โดยคาดว'าสัดส'วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท'ากับ 0.5 และระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังตารางท่ี 1 วิธีการอ'านตารางผู�วิจัยจะต�องทราบขนาดของประชากร และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได�          



20  ตารางท่ี 1 ขนาดของกลุ�มตัวอย�างของทาโร ยามาเน� ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % และความคลาดเคล่ือนต�างๆ    จากการเปรียบเทียบตารางสําเร็จท'าโร ยามาเน' ประชากรต้ังแต' 10,000 คนข้ันไป จะได�ขนาดกลุ'มตัวอย'างเท'ากับจํานวน 385 คน       



21  3.2 เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ทําการสร�างเครื่องมือเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ'งเป�น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามได�แก' เพศ อายุ  ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับแบบประเมินค'า 5 ระดับในการตัดสินใจเลือกบริโภคร�านก�วยเต๋ียว 5 ด�าน ดังนี้ ด�านการบริการ ด�านความรวดเร็ว ด�านรสชาติ  ด�านราคาเป�นท่ีน'าพอใจ และด�านความสะอาด โดยใช�ระดับความสําคัญจากมากท่ีสุด ไปหาน�อยท่ีสุด ของตามวิธีการวัดของไลเคิร6ท (Likert’s scale)  ดังนี้   5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก   3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน�อย   1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน�อยท่ีสุด   3.2.1ข้ันตอนการสร.างเครื่องมือวิจัย  การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป�นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ6ตามลําดับดังนี้  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและกําหนดแนวนี่คิดทฤษฎีต'างๆท่ีเก่ียวข�อง 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือใช�เป�นกรอบในการสร�างแบบสอบถาม 3. ศึกษาลักษณะและวิธีการสร�างแบบสอบถาม 4. ดําเนินการสร�างแบบสอบถาม 5. นําแบบสอบถามเสนอ กรรมการ ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต�องของแบบสอบถาม 6. ปรับแก�แบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ6พิจารณาตามเห็นความ   เห็นชอบ 7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย6ท่ีปรึกษาเสนอผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท'าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Contetent Validity) จากนั้นรวบรวมข�อมูลความคิดเห็น ของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห6ดัชนีความสอดคล�องระหว'างรายการข�อคําถามกับวัตถุประสงค6การวิจัยด�วยค'าIOC (Index of item Objective Congruence) ซ่ึงเป�นการวัดความสอดคล�องนิยามศัพท6กับข�อคําถามโดยใช�ผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด 3 ท'าน โดยใช�เกณฑ6รายข�อมากกว'า 0.5 พบว'าทุกข�อมีค'ามากกว'า 0.05 ซ่ึงเกินกว'าเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�  8. นําแบบสอบถามท่ีได�ไปทดลองใช� (Try Out) กับกลุ'มท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกลุ'มตัวอย'างจํานวน 30 ชุด โดยทําการทดลองกับผู�บริโภคในเขตเทศบาลท'าวังทองจังหวัดพะเยาเพ่ือหาคุณภาพของ



22เครื่องมือโดยหาค'าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได�ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได�ผลการหาค'าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท'ากับ 0.9849. ปรับปรุงแบบสอบถามหลังจากหาค'าความเชื่อ ม่ันในการวิจัยได�แล�ว แล�วจัดพิมพ6แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือนําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ'มตัวอย'างท่ีใช�ในการศึกษาค�นคว�าต'อไป3.3 การเก็บรวบรวมข.อมูลการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห6ข�อมูล โดยนําแบบสอบถาม จํานวน 400 ฉบับไปเก็บข�อมูลกับกลุ'มตัวอย'างด�วยตนเองโดยใช�เวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูล เริ่มต้ังแต' วันท่ี 25 มีนาคม 2561ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยได�รับแบบสอบถามคืนมา 385 ฉบับ คิดเป�นร�อยละ 96.25%3.4 การวิเคราะห2ข.อมูลจากท่ีทําการสํารวจ ผู�วิจัยได�นําแบบสอบถามมาคํานวณเพ่ือวิเคราะห6ผลด�วยโปรแกรมสําเร็จดังนี้ 1. วิเคราะห6ข�อมูลส'วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ผู�วิจัยใช�สถิติพรรณนา คือ ความถ่ี(Frequency) ค'าเฉลี่ย (Mean) และร�อยละ (percentage) เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนท่ีใช�บริการมากท่ีสุด 2. วิเคราะห6 ค'าเฉลี่ย และส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู�บริโภคก�วยเต๋ียวท่ีมาใช�บริการร�านก�วยเต๋ียวในเขต ต.ท'าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา รวม 5 ด�าน ประกอบด�วย ด�านการบริการ ด�านความรวดเร็ว ด�านรสชาติ ด�านราคาเป�นท่ีน'าพอใจ และด�านความสะอาด เกณฑ6การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยต'อความพึงพอใจ (ธานินทร6 ศิลปrจารุ:2551) กําหนดเป�นช'วงคะแนนได�ดังนี้ค'าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู'ในระดับมากท่ีสุดค'าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู'ในระดับมากค'าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู'ในระดับปานกลางค'าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู'ในระดับน�อยค'าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู'ในระดับน�อยท่ีสุด3.5 สถิติท่ีใช.ในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�นําข�อมูลท่ีได�มาทําการตรวจสอบความครบถ�วนสมบูรณ6ของข�อมูลแล�วจึงนําข�อมูลท่ีได�รับมาวิเคราะห6ข�อมูล  โดยใช�สถิติวิเคราะห6  ดังนี้1. ค'าความถ่ีและค'าร�อยละ (Frequency and Percentage) เพ่ือใช�อธิบายความถ่ีและร�อยละของข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข�อมูลส'วนบุคคล



232. ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช�อธิบายค'าความแปรปรวนของข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามตอนท่ี2ข�อมูลเก่ียวกับระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคร�านก�วยเต๋ียว3. การทดสอบสมมติฐานด�วย t – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต'างระหว'างเพศชายและเพศหญิงในการตัดสินใจเลือกบริโภคร�านก�วยเต๋ียว4. การทดสอบสมมติฐานด�วย ANOVA: F – test เพ่ือทดสอบความแตกต'าง ค'าเฉลี่ยเก่ียวกับระดับการตัดสินใจของผู�บริโภค



24   บทที่4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิเคราะห
ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได�ดําเนินตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ข�อมูลในรูปของตาราง และการแปลความของผลการวิจัย ตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว�เบ้ืองต�น ซ่ึงได�แยกตามสถานะภาพของผู�ประเมิน ท่ีเป/นบุคคลท่ัวไปจํานวน 385 คน โดยทําการวิเคราะห
เป/น 3 ตอน คือ ตอนท่ี  1  วิเคราะห
ของมูลท่ัวไป ตอนท่ี  2  วิเคราะห
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียว ตอนท่ี 3   วิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกต7างลักษณะประชากร   เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห
ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ
ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ ANOVA แทน การวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) df แทน องศาความเป/นอิสระ (Degree of Freedom) F แทน ค7าสถิติ F N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด X  แทน ค7าเฉลี่ยของกลุ7มตัวอย7าง (Average) SD แทน ค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ7มตัวอย7าง (Standard Deviation) t แทน ค7าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test          



25  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป/นบุคคลท่ัวไป วิเคราะห
ค7าความถ่ี และค7าร�อยละข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตาม   เพศ อายุ และอาชีพ จํานวน 385 คน ปรากฏผล ดังนี้  ตารางท่ี 4.1 จํานวน และร�อยละของข�อมูลป\จจัยส7วนบุคคลของผู�บริโภค   ป\จจัยส7วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ 385 100.00  เพศ   ชาย     213    55.32 หญิง     172     44.68  อายุ          ตํ่ากว7า  30  ป̀     148             38.44        30 – 40 ป̀      113             29.35       41 – 50 ป̀     080             20.77       51 – 60 ป̀    0           23     5.97       61 ป`ข้ึนไป                          21             5.45  อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา   165     42.85 ข�าราชการ    97             25.19 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  44    11.42 พนักงานเอกชน    52    13.50 ประกอบธุรกิจส7วนตัว   27    7.01  จากตารางท่ี 4.1  ผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส7วนใหญ7เป/นเพศหญิง คิดเป/นร�อยละ 54.50และส7วนใหญ7ช7วงอายุ ตํ่ากว7า 30 ป̀ คิดเป/นร�อยละ 38.44 ซ่ึงส7วนใหญ7เป/นนักเรียนนักศึกษา                คิดเป/นร�อยละ 42.85     



26  ตอนท่ี 2 วิเคราะห�ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยว ตารางท่ี 4.2 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แต7ละด�าน  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D 1. ด�านคุณภาพและบริการ 3.96 0.71 มาก 2. ด�านความรวดเร็ว 4.68 0.80 มากท่ีสุด 3. ด�านรสชาติ 4.60 0.53 มากท่ีสุด 4. ด�านราคา 4.33 0.65 มาก 5. ด�านสถานท่ี 4.34 0.58 มาก รวม 4.38 0.65 มาก   จากตารางท่ี 4.2 พบว7า ระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.38 เม่ือพิจารณาเป/นรายด�านตามลําดับดังนี้ ระดับความพึงพอใจด�านคุณภาพและบริการ อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 3.96 ระดับความพึงพอใจด�านความรวดเร็ว อยู7ในระดับมากท่ีสุด ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.68 ระดับความพึงพอใจด�านรสชาติ อยู7ในระดับมากท่ีสุด ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.60 ระดับความพึงพอใจด�านราคา อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.33 และระดับความพึงพอใจด�านสถานท่ี อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.34             



27  ตารางท่ี 4.3 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมีรายได�ท่ีใช�บริการร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด�านคุณภาพและบริการ  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D ด�านคุณภาพและบริการ 1. มีมนุษย
สัมพันธ
ดี 3.42 0.68 มาก 2. ใช�วาจาสุภาพ 4.53 0.79 มากท่ีสุด 3. ให�บริการด�วยความเต็มใจ 4.15 0.71 มาก 4. มีความเอาใจใส7ต7อลูกค�า 3.76 0.69 มาก รวม 3.96 0.71 มาก   จากตารางท่ี 4.3 พบว7า ระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช�เลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกด�าน        ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง        จังหวัดพะเยา ด�านคุณภาพและบริการ โดยภาพรวม อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยท่ี 3.96 เม่ือพิจารณาใน    รายข�อ พบว7าระดับความพึงพอใจส7วนใหญ7อยู7ในระดับมาก และข�อท่ีมีค7าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ใช�วาจา        มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.53 อยู7ในระดับมากท่ีสุดส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.79 รองลงมาคือให�บริการด�วยความเต็มใจ มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.15 อยู7ในระดับมากส7วนค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.71            



28   ตารางท่ี 4.4 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช�บริการร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี        ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด�านความรวดเร็ว  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D ด�านความรวดเร็ว 1. ระยะเวลาในการให�บริการ 4.36 0.64 มากท่ีสุด 2. ระยะเวลาในการสั่งอาหาร 4.93 0.94 มากท่ีสุด 3. ระยะเวลาในการคิดเงิน 4.75 0.83 มากท่ีสุด รวม 4.68 0.80 มากท่ีสุด  จากตารางท่ี 4.4 พบว7า ระดับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี             ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภค     ร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด�านความรวดเร็ว โดยภาพรวม     อยู7ในระดับมากท่ีสุด ค7าเฉลี่ยท่ี 4.68 เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว7า ระดับความพึงพอใจส7วนใหญ7         อยู7ในระดับมากท่ีสุด และข�อท่ีมีค7าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการสั่งอาหาร มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.93 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.94 รองลงมาคือระยะเวลาในการคิดเงิน มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.75 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.83             



29    ตารางท่ี 4.5 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง       อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียว          ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ด�านรสชาติ  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D ด�านรสชาติ 1. คุณค7าทางอาหารท่ีผู�บริโภคได�รับ 4.73 0.44 มากท่ีสุด 2. คุณภาพของเครื่องปรุง 4.56 0.59 มากท่ีสุด 3. คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 4.53 0.56 มากท่ีสุด รวม 4.60 0.53 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 4.5 พบว7า ระดับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี             ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ด�านรสชาติ โดยภาพรวม   อยู7ในระดับมากท่ีสุด ค7าเฉลี่ยท่ี 4.60 เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว7า ระดับความพึงพอใจส7วนใหญ7อยู7ในระดับมากท่ีสุด และข�อท่ีมีค7าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ คุณค7าทางอาหารท่ีผู�บริการได�รับ มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.73 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.44 รองลงมาคือคุณภาพของเครื่องปรุง มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.56 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.59            



30  ตารางท่ี 4.6 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง       อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียว          ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   ด�านราคา  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D ด�านราคา 1. ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับปริมาณอาหาร 4.66 0.54 มากท่ีสุด 2. ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ 4.62 0.53 มากท่ีสุด 3. มีปgายบอกราคาท่ีเห็นได�ชัดเจน 3.93 0.92 มาก 4.อาหารมีหลายราคา 4.14 0.63 มาก รวม 4.33 0.65 มาก  จากตารางท่ี 4.6 พบว7า ระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลท7าวังทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   จําแนกด�าน      ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลท7าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด�านราคา โดยภาพรวม อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยท่ี 4.33 เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว7า ข�อท่ีมีค7าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับปริมาณอาหาร มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.66 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.54 รองลงมาคือราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.62 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.53             



31   ตารางท่ี 4.7 แสดงค7าเฉลี่ย ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง       อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียว          ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ด�านสถานท่ี  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท-าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา N=385 ระดับความพึงพอใจ x S.D ด�านสถานท่ี 1. สถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 4.09 0.66 มาก 2. ความสะอาดของโตhะ เก�าอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร 4.62 0.51 มากท่ีสุด 3. ความเพียงพอของจํานวนโตhะ เก�าอ้ีสําหรับนั่ง รับประทานอาหาร 4.14 0.60 มาก 4. สถานท่ีในส7วนท่ีใช�ประกอบอาหารสะอาด 4.54 0.57 มากท่ีสุด   รวม 4.34 0.58 มาก  จากตารางท่ี 4.7 พบว7า ระดับความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จําแนกด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาด�านสถานท่ี โดยภาพรวม อยู7ในระดับมาก ค7าเฉลี่ยท่ี 4.34 เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว7าระดับ   ความพึงพอใจส7วนใหญ7อยู7ในระดับมาก และข�อท่ีมีค7าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของโตhะ เก�าอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.62 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.51 รองลงมาคือสถานท่ีในส7วนท่ีใช�ประกอบอาหารสะอาด มีค7าเฉลี่ยท่ี 4.54 อยู7ในระดับมากท่ีสุด ส7วนค7าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู7ท่ี 0.57           



32    ตอนท่ี 3 วิเคราะห�เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก#วยเตี๋ยวกับประชากร             ค7าสถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของการใช�บริการในด�านต7างๆ ตารางท่ี 4.8   ค7าสถิติเปรียบเทียบความแตกต7างของความพึงพอใจในการบริโภคร�านก5วยเต๋ียว  ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ (Independent Samples Test)    Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Equal variances assumed  9.840 .002 1.975 400 .049 .138 .070 Equal variances not assumed    1.932 333.711 .054 .138 .071  จากตารางค7า F-Test มีค7า Sig เท7ากับ 0.002 มีค7าน�อยกว7าระดับนัยสําคัญท่ี α = 0.05 ในการทดสอบจึงปฏิเสธ H0แสดงว7าค7าความแปรปรวนของท้ังสองกลุ7มมีความแตกต7างกัน ดังนั้น สําหรับการทดสอบค7าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของเพศหญิงและเพศชายนั้นจะต�องพิจารณาจากข�อมูลบรรทัดล7าง  กําหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว7าป\จจัยด�านเพศท่ีแตกต7างกันมีอิทธิพลต7อการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกต7างกัน หรือไม7  เพศท่ีแตกต7างกันไม7มีอิทธิพลต7อความพึงพอใจในเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพศท่ีแตกต7างกันมีอิทธิพลต7อการใช�บริการร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาพบว7าค7า T –Test มีค7า Sig เท7ากับ 0.054 ซ่ึงมีค7ามากกว7าระดับนัยสําคัญท่ี 
α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0    



33   ตารางท่ี 4.9   ค7าสถิติเปรียบเทียบความแตกต7างของความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามช7วงอายุ (ANOVA)   ANOVA   Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 143 3 .048 .098 .961 Within Groups 192.982 398 .485   Total  193.124 401     จากตารางค7าสถิติ F-Test มีค7า Sig. เท7ากับ 0.961 มีค7ามากกว7าระดับนัยสําคัญ α = 0.05 ในการทดสอบจึงยอมรับ H0แสดงว7า ช7วงอายุท่ีแตกต7างกันไม7มีอิทธิพลต7อการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   ตารางท่ี 4.10 ค7าสถิติเปรียบเทียบความแตกต7างของความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามอาชีพ (ANOVA)  ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 3.247 2 1.623 3.411 .034 Within Groups 189.878 399 .476   Total 193.124 401     จากตารางค7าสถิติ F-Test มีค7า Sig. เท7ากับ 0.034 ซ่ึงมีค7าน�อยกว7าระดับนัยสําคัญ α = 0.05 ในการทดสอบจึงปฏิเสธ H0 แสดงว7าอาชีพท่ีแตกต7างกันมีอิทธิพลต7อการเลือกบริโภคร�านก5วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท7าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05      



บทที ่5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�� เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวของประชากร ในเขตตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ได#รับการประเมินความพึงพอใจจากผู#บริโภค คือบุคคลท่ัวไปซ่ึงนํามาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข#อเสนอแนะได#ดังต+อไปนี้  5.1 สรุปผลการศึกษา   ผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปในการบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จ.พะเยา ส+วนใหญ+เป5นเพศหญิง คิดเป5นร#อยละ 54.50 ส+วนเพศชายคิดเป5นร#อยละ 45.50 ด#านอายุส+วนใหญ+อายุอยู+ในตํ่ากว+าช+วง 30  ป: คิดเป5นร#อยละ 38.44 รองลงมาคือช+วงอายุ 30 - 40 ป: คิดเป5นร#อยละ 29.35 ส+วนช+วงอายุท่ีมีผู#ตอบแบบสอบถามน#อยท่ีสุดอยู+ในช+วง 60 ป:ข้ึนไป คิดเป5นร#อยละ 5.45 ทางด#านอาชีพส+วนใหญ+มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเป5นร#อยละ 42.85 รองลงมาคืออาชีพ ข#าราชการ คิดเป5นร#อยละ 25.19 ส+วนอาชีพท่ีมีผู#ตอบแบบสอบถามน#อยท่ีสุดคืออาชีพประกอบธุรกิจส+วนตัว คิดเป5นร#อยละ 7.01  สรุปผลค+าเฉลี่ย ส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   แต+ละด#านระดับความพึงพอใจของผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในเลือกใช#บริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู+ในระดับมาก ค+าเฉลี่ย อยู+ท่ี 4.38 เม่ือพิจารณาเป5นรายด#านตามลําดับดังนี้ ระดับความพึงพอใจด#านคุณภาพและบริการ อยู+ในระดับมาก ค+าเฉลี่ยอยู+ท่ี 3.96 ระดับความพึงพอใจด#านความรวดเร็ว อยู+ในระดับมากท่ีสุด ค+าเฉลี่ยอยู+ท่ี 4.68 ระดับความพึงพอใจด#านรสชาติ อยู+ในระดับมากท่ีสุด ค+าเฉลี่ยอยู+ท่ี 4.60 ระดับความพึงพอใจด#านราคา อยู+ในระดับมาก ค+าเฉลี่ยอยู+ท่ี 4.33 และระดับความพึงพอใจด#านสถานท่ี อยู+ในระดับมาก ค+าเฉลี่ยอยู+ท่ี 4.34 สรุปผลในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปหรือวัยทํางานในการใช#บริการร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยู+ในระดับมาก ค+าเฉลี่ยท่ี 4.38 เม่ือพิจารณาในรายข#อระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดจํานวน 11 ข#อ ข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลาในการสั่งอาหารมีค+าเฉลี่ยท่ี 4.93 อยู+ในระดับมากท่ีสุด ส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.94 รองลงมาคือระยะเวลาในการ



35    คิดเงิน มีค+าเฉลี่ยท่ี 4.75 อยู+ในระดับมากท่ีสุด ส+วนค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.83 และคุณทางอาหารท่ีผู#บริโภคได#รับ มีค+าเฉลี่ย 4.73 อยู+ในระดับมากท่ีสุด ส+วนค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.44 เม่ือพิจารณาในรายข#อระดับความพึงพอใจมากจํานวน 7 ข#อ ข#อท่ีมีค+าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก คือ ให#บริการด#วยความเต็มใจ มีค+าเฉลี่ยท่ี 4.15 อยู+ในระดับมาก ส+วนค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.71รองลงมา คือ อาหารมีหลายราคา มีค+าเฉลี่ยท่ี 4.14 อยู+ในระดับมาก ส+วนค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.63 และความเพียงพอของจํานวนโตGะ เก#าอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร มีค+าเฉลี่ยท่ี 4.14 อยู+ในระดับมาก ส+วนค+าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู+ท่ี 0.60   สรุปผลเปรียบเทียบความแตกต+างของการใช#บริการในด#านต+างของประชากรผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปหรือวัยทํางานในเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว+าเพศท่ีแตกต+างกันไม+มีอิทธิพลต+อการใช#บริการร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง   อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวเป5นการ เลือกใช#บริการร#านอาหาร ซ่ึงอาหารเป5นปHจจัยพ้ืนฐานสําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย� ดังนั้นไม+ว+าจะเป5นเพศหญิงหรือเพศชายจะมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวไม+แตกต+างกันและพบว+าผู#บริโภคจะมีอายุมากหรือน#อยท่ีแตกต+างกัน ซ่ึงอาจจะแตกต+างกันในเรื่องของประสบการณ� ความคิดหรือพฤติกรรมต+างๆ แต+สําหรับการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวความแตกต+างของอายุไม+มี อิทธิพลต+อความพึงพอใจในการเลือกใช#บริการ เนื่องจากร#านก$วยเต๋ียว เป5นร#านท่ีให#บริการอาหาร และเครื่องด่ืม ดังนั้น ผู#บริโภคสามารถเข#าถึงหรือใช#บริการได#ทุกช+วงอายุ ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ  วัฒนปริญญา (2556) ท่ีศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช#บริการร#านอาหารของผู#บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว+าปHจจัยส+วนบุคคลด#านอายุท่ีแตกต+างกันส+งต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการ ร#านอาหารของผู#บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม+แตกต+างกัน  และเปรียบเทียบความแตกต+างของความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามอาชีพ  พบว+าผู#บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต+างกันนั้น มีแนวคิด แรงจูงใจ ค+านิยม และการดําเนินชีวิตท่ี แตกต+างกัน ทําให#อาจเกิดความคาดหวังท่ีแตกต+างกันออกไป จึงทําให#มีเวลาในการเลือก หรือตัดสินใจใช#บริการได#มากกว+า ซ่ึงสอดคล#องกับ งานวิจัยของ กิตติมา ลุมภักดี (2555) ได#ศึกษาปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการ ร#านอาหารบุฟเฟOต�ของผู#บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว+า อาชีพท่ีแตกต+างกันมีอิทธิพล ต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการร#านอาหารบุฟเฟOต� ของผู#บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต+างกัน    



36    5.2 อภิปรายผล   1. ผลการวิจัยความพีงพอใจในการเลือกบริโภคก$วยเต๋ียวของประชากรในเขต  ตําบลท+าวังทองอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามลักษณะประชากร พบว+าประชากรท่ีทําการวิจัยบุคคลท่ัวไปท่ีนิยมรับประทานก$วยเต๋ียวมีส+วนสอดคล#องท่ีควรส+งเสริมและสนับสนุนดังนี้ ส+วนใหญ+เป5นเพศหญิง และส+วนใหญ+ช+วงอายุต่ํากว+า 30 ป: เป5นนักเรียนนักศึกษา  2. ผลการวิจัยความพีงพอใจในการเลือกบริโภคก$วยเต๋ียวของประชากรในเขต  ตําบลท+าวังทอง        อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู+ในระดับมาก เม่ือทําการเปรียบเทียบในแต+ละด#าน ดังนี้  2.1 ด#านคุณภาพและบริการ ผู#บริโภคร#านก$วยเต๋ียว ในเขต ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับอุไรรัตน� วัฒนาวงสงวนศักด์ิ และคณะ (2 555 )  วิ จั ย เ รื่ อ งคว าม พึ งพอ ใ จขอ งผู# บ ริ โ ภคและสุ ข าภิ บ า ล ใน โ ร งอาหา ร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต พบว+าความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร เป5นสิ่งท่ีทุกคนต#องคํานึงถึง ถ#าสุขาภิบาลอาหารไม+ดี อาจทําให#ผู#บริโภคปOวยเป5นโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร เช+นโรคอุจจาระร+วง โรคอาหารเป5นพิษ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต มีบุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีใช#บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัย เบ้ืองต#นพบว+า มีเศษอาหาร ติด ท่ีช# อนส# อม  ผู# บ ริ โ ภคต# องคอยปH ดแมล งวั น  ขณะรั บประทานอาหาร  คาดว+ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต น+าจะยังไม+ถูกสุขาภิบาลจึงทําการวิจัยในเรื่องนี้ข้ึนมา  2.2 ด#านความรวดเร็ว ผู#บริโภคร#านก$วยเต๋ียว ในเขต ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับพริษฐ�อนุกูลธนาการ (2556) ได#ศึกษาค#นคว#าเรื่องความพึงพอใจของผู#บริโภคต+อการใช#บริการร#านอาหารจิฟฟ:Qคิทเชน (บายทGอปส�) ในสถานีบริการน้ํามันเจGท พบว+า ผู#ใช#บริการในร#านอาหารมีความพึงพอใจในการให#บริการ โดยรวมและรายด#านในระดับมาก ผู#บริโภคท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพต+างกัน มีความพึงพอใจต+อการบริการ โดยรวมและรายด#านแตกต+างกันอย+างไม+มีนัยสําคัญ และในส+วนผู#บริโภคท่ีมาใช#บริการท่ีมีอาชีพ การศึกษา รายได#ต+างกัน ผู#บริโภคจะมีความพึงพอใจต+างกันอย+างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 2.3 ด#านรสชาติ ผู#บริโภคร#านก$วยเต๋ียว ในเขต ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับ ชวัล เอ่ียมสกุลรัตน� (2554) ได#ศึกษาค#นคว#าเรื่องปHจจัยท่ีส+งผลต+อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว+าผลการศึกษาพบว+า ผู#ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+เป5นเพศหญิง สถานภาพหย+าร#าง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ประกอบอาชีพธุรกิจส+วนตัว มีรายได#เฉลี่ยต+อเดือน 20,001-30,000 บาท ความถ่ีในการรับประทานอาหารนานาชาติคือ 1 ครั้งต+อเดือน โดยนิยมทานอาหารญ่ีปุOนมากท่ีสุดท้ังนี้ผู#ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต+อท้ังปHจจัยทางการตลาด ปHจจัยด#านคุณภาพการ



37    ให#บริการและปHจจัยด#านภาพลักษณ�ตราสินค#าของร#านอาหารนานาชาติภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห�ข#อมูลสามารถสรุปได#ว+า ปHจจัยทางการตลาด ปHจจัยด#านของคุณภาพการให#บริการ และภาพลักษณ�ตราสินค#าส+งผลต+อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานครอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  2.4 ด#านราคา ผู#บริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขต  ตําบลท+าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับพิเชษฐ ลาภานุพัฒน�(2557) ได#ศึกษาปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการ ร#านอาหารของนักท+องเท่ียวชาวต+างชาติในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม+ พบว+าผู#รับบริการจะเลือกใช#บริการร#านอาหาร ท่ีมีราคาไม+แพงสมเหตุสมผล ประกอบกับ รสชาติของอาหาร ความสะอาด บรรยากาศโดยรวมและสิ่งอํานวยความสะดวก  2.5 ด#านสถานท่ี ผู#บริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตตําบลท+าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับนิรมล จํานงศรี(2557) ได#ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจต+อการบริการของร#านอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว+า สถานท่ีมีความสะดวกในการเดินทางและเป5นสถานท่ีมีความพร#อมของโตGะ เก#าอ้ีสําหรับผู#รับบริการ ด#านสถานท่ีประกอบอาหาร ด#านการบริการด#านเจ#าหน#าท่ี และด#านการตอบรับ ส+วนช+องทางการจัดจําหน+าย และด#านการโฆษณามีความพึงพอใจระดับน#อย และผู#ใช#บริการเพศชายมีความพึงพอใจในการใช#บริการมากกว+าเพศหญิงอย+างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  3. เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกต+างของการใช#บริการในด#านต+างของประชากรผู#ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปหรือวัยทํางานในเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว+าเพศท่ีแตกต+างกันไม+มีอิทธิพลต+อการใช#บริการร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท+าวังทอง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวเป5นการ เลือกใช#บริการร#านอาหาร ซ่ึงอาหารเป5นปHจจัยพ้ืนฐานสําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย� ดังนั้นไม+ว+าจะเป5นเพศหญิงหรือเพศชายจะมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวไม+แตกต+างกันและพบว+าผู#บริโภคจะมีอายุมากหรือน#อยท่ีแตกต+างกัน ซ่ึงอาจจะแตกต+างกันในเรื่องของประสบการณ� ความคิดหรือพฤติกรรมต+างๆ แต+สําหรับการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวความแตกต+างของอายุไม+มีอิทธิพลต+อความพึงพอใจในการเลือกใช#บริการ เนื่องจากร#านก$วยเต๋ียวเป5นร#านท่ีให#บริการอาหารและเครื่องด่ืม ดังนั้น ผู#บริโภคสามารถเข#าถึงหรือใช#บริการได#ทุกช+วงอายุ ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ  วัฒนปริญญา (2556) ท่ีศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช#บริการร#านอาหารของผู#บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว+าปHจจัยส+วนบุคคลด#านอายุท่ีแตกต+างกันส+งต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการ ร#านอาหารของผู#บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม+แตกต+างกัน  และเปรียบเทียบความแตกต+างของความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร#านก$วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามอาชีพ  พบว+า ผู#บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต+างกัน



38    นั้น มีแนวคิด แรงจูงใจ ค+านิยม และการดําเนินชีวิตท่ี แตกต+างกัน ทําให#อาจเกิดความคาดหวังท่ีแตกต+างกันออกไป จึงทําให#มีเวลาในการเลือก หรือตัดสินใจใช#บริการได#มากกว+า ซ่ึงสอดคล#องกับ งานวิจัยของ กิตติมา ลุมภักดี (2555) ได#ศึกษาปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการ ร#านอาหารบุฟเฟOต�ของผู#บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว+า อาชีพท่ีแตกต+างกันมีอิทธิพล ต+อการตัดสินใจเลือกใช#บริการร#านอาหารบุฟเฟOต�ของผู#บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต+างกัน  5.3 ข�อเสนอแนะ         5.3.1.  ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัยในครั้งนี้   1) จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู#วิจัยได#ข#อมูลท่ีสามารถเป5นแนวทางแก#ไขปHญหาการใช#บริการของร#านก$วยเต๋ียว ในเขต ตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในด#านต+างๆ เช+น ด#านการให#บริการท่ีสะดวกรวดเร็วแก+ผู#ใช#บริการ ด#านรสชาติของผู#บริโภคในแต+ละช+วงอายุ ด#านราคาท่ีควรเหมาะสมกับสินค#า    2) ผู#วิจัยได#เข#าใจถึงผู#ท่ีเลือกบริโภคก$วยเต๋ียวต#องการการให#บริการในร#านก$วยเต๋ียว          5.3.2.  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต-อไป               1)  ควรศึกษาถึงปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต+อการตัดสินใจบริโภคก$วยเต๋ียวของประชากรท่ัวไปในเขตตําบลท+าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต+อไป เช+น ปHจจัยแวดล#อม วัฒนธรรมบริโภคอาหารจานด+วน                  2)  ควรศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพร+วมด#วย เช+น การสัมภาษณ�เชิงลึก การสนทนากลุ+ม   
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ภาคผนวก ก :  เคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษา 



                                                                                                                                       ชุดท่ี.............. แบบสอบถาม เร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร�านก"วยเตี๋ยวในเขตพ้ืนที่  ตําบลท)าวังทอง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพป&ญหาและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร,านก-วยเต๋ียวของเขตพ้ืนท่ี ตําบลท0าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป2นส0วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห0งแปซิฟ7คทาง ดังนั้นผู,วิจัยใคร0ขอความร0วมมือจากผู,ตอบแบบสอบถามในการให,ข,อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป2นจริงมากท่ีสุด โดยท่ีข,อมูลท้ังหมดของท0านจะถูกเก็บเป2นความลับและใช,เพ่ือประโยชน�ทางการศึกษาเท0านั้น โดยมีข,อมูล 2 ส0วน ดังนี้ ข,อมูล ส0วนท่ี 1  ข,อมูลท่ัวไปของผู,ตอบแบบสอบถาม         ส0วนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร,านก-วยเต๋ียวใน 5 ด,าน ขอขอบพระคุณทุกท0านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้   นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห0งแปซิฟ7ค  ส)วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบคําถาม  คําช้ีแจง กรุณาใส0เครื่องหมาย √ หน,าคําตอบท่ีท0านคิดว0าเหมาะสมกับตัวท0านมากท่ีสุด  1. เพศ    1) ชาย           2) หญิง  2. อายุ          1) ตํ่ากว0า 30 ปD                   2) 30 – 40 ปD            3) 41 – 50 ปD                   4) 51 – 60 ปD            5) 60 ปDข้ึนไป  3. อาชีพ          1) ข,าราชการ                    2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ            3) พนักงานบริษัทเอกชน           4) ประกอบธุรกิจส0วนตัว            5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................  



ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเอกบริโภคร,านก-วยเต๋ียวในเขตพ้ืนท่ี              ตําบลท0าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา            โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช0องระดับความพึงพอใจ (5 = เห็นด,วยมากท่ีสุด, 4 = เห็นด,วยมาก, 3 = เห็นด,วยปานกลาง, 2 = เห็นด,วยน,อย, 1 = เห็นด,วยน,อยท่ีสุด)  ด�านความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีเลือกบริโภคร�านก"วยเตี๋ยว ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลท)าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะยา ระดับการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 ด�านคุณภาพและการบริการ 1. มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี       2. ใช,วาจาสุภาพ       3. ให,บริการด,วยความเต็มใจ       4. มีความเอาใจใส0ต0อลูกค,า       ด�านความรวดเร็ว 5. ระยะเวลาในการให,บริการ       6. ระยะเวลาในการสั่งอาหาร      7. ระยะเวลาในการคิดเงิน      ด�านรสชาติ 8. คุณค0าทางอาหารท่ีผู,บริการได,รับ       9. คุณภาพของเครื่องปรุง       10. คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร      ด�านราคา      11. ความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับปริมาณอาหาร       12. ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ       13. มีปPายบอกราคาท่ีเห็นได,ชัดเจน       14. อาหารมีหลายราคา       ด�านสถานท่ี      15. สถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ       16. ความสะอาดของโตQะ เก,าอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร       17. ความเพียงพอของจํานวนโตQะ เก,าอ้ีสําหรับนั่ง รับประทานอาหาร       18. สถานท่ีในส0วนท่ีใช,ประกอบอาหารสะอาด        42 



ภาคผนวก ข:รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย



 รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย ดร.นิตยา  วงค�ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม0โจ, อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห0งแปซิฟ7ค  ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม0โจ, ผู,ช0วยศาสตราจารย� รองคณบดี มหาวิทยาลัยบริหารศาสตร�มหาวิทยาลัย แม0โจ,  ดร.ฐิติพงศ�  ไชยองค�การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม0โจ, ผู,อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห0งแปซิฟ7ค          



ประวัติผู�วิจัยช่ือนามสกุล นางอรทัย    ปานคําวันเดือนป:เกิด วันท่ี  9 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2523ท่ีอยู)ป;จจุบัน บ,านเลขท่ี 1/11 ถ.ฟากน้ํา ตําบลแม0ต๋ํา อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย� 56000ตําแหน)งหน�าท่ีการงานป;จจุบัน อาจารย�ผู,สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยาจํานวนป:ประสบการณ<การทํางาน  6   ปDท่ีอยู)ท่ีทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7คเลขท่ี 222 หมู0ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ,านตํ๊า อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย� 56000ประวัติการศึกษา2540 - 25412542 - 2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
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