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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารประเภทหมูจุม  ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

บริโภคอาหารประเภทหมูจุม  และประการสุดทาย เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบริการ

รานอาหารประเภทหมูจุม ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  กลุมตัวอยางคือ ผูท่ีมาใชบริการภายในรานอาหารประเภทหมูจุม

จํานวน 5 ราน ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  การวิเคราะหขอมูลใชสถิตเิชิงพรรณนา 

ความถ่ี และรอยละ ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม  

ใชมาตรวัดแบบประเมินคา ในการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

และความพึงพอใจในการใชบริการ  ใชเทคนิคไคสแควรวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลวามีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมหรือไม 

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-

30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001–15,000 บาท 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมของกลุมตัวอยางพบวา โดยสวน

ใหญมีความถ่ีในการบริโภคเดือนละครั้ง    บุคคลท่ีมักไปบริโภคอาหารประเภทหมูจุมรวมกันคือ



จ 

 

เพ่ือน จํานวนคนท่ีมักไปใชบริการรวมกันแตละครั้งคือ 3-4 คน เหตุผลในการบริโภคสวนใหญคือ

รสชาติถูกปาก โดยมักนิยมบริโภคปกติ ไมมีโอกาสพิเศษ และมีคาใชจายในการบริโภคเฉล่ีย 101-

150 บาท/ครั้ง 

ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมของ

กลุมตัวอยางพบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได มีความสัมพันธกับคาใชจายในการบริโภคอาหาร

ประเภทหมูจุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภค

อาหารประเภทหมูจุมของกลุมตัวอยางพบวา   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก ความสะอาด  รสชาด  และคุณภาพความสดใหมของอาหาร ตามลําดับ ซ่ึงเปนปจจัยในดาน

ผลิตภัณฑ  สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับนอยท่ีสุด ไดแก มีบัตรสะสมยอดเพ่ือ

แลกของรางวัล  และการโฆษณาประชาสัมพันธ ตามลําดับ ซ่ึงเปนปจจัยในดานการสงเสริม

การตลาด  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทหมูจุมของกลุมตัวอยาง

พบวา ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับมากท่ีสุด ไดแก รสชาดของ

อาหาร ซ่ึงเปนปจจัยในดานผลิตภัณฑ  การคิดคาบริการแบบบุฟเฟต ในดานราคา  และท่ีตั้งของราน 

ในดานทําเลที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ  สวนปจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจในการใช

บริการอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก การจัดทําโปรโมช่ันลดราคา  และบัตรสะสมยอดเพ่ือแลกของ

รางวัลของราน ตามลําดับ ซ่ึงเปนปจจัยในดานการสงเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 
 

 This study has 3 objectives: first, to study the consumption of Moo Jum food; second,  to 

study factors affecting the consumption of Moojum food; last, to study satisfaction in the service 

at Moo Jum restaurants in the Mueang district, Chiang Mai Province. Data was complied from 

questionnaires given to customers of 5 Moo Jum restaurants in the Mueang district, Chiang Mai 

Province. General information and the consumption people who consume of Moo Jum food is 

analyzed using basic descriptive statistics, frequency and percentage. The importance of factors 

that influence the marketing mix and satisfaction of service are analyzed by the Likert scales. 

Personal factors which affect the consumption of  Moo Jum food are analyzed by the Chi-square 

test. 

Results show that most of the questionnaire respondents are female, aged between 26 and 

30 years old. Most are single and hold a bachelor’s degree in education, are employees of private 

companies, and earn an average of 10,001–15,000 baht per month. 

 The result of the consumption of Moo Jum food found that most of the questionnaire 

respondents have frequency of consumption of once a month. A person who always joins a Moo 

Jum food is friend. The number of people to join in consuming Moo Jum food are 3-4 persons. 



ช 

 

The reason for consuming Moo Jum food is the delicious taste. Eating Moo Jum food is normal 

and not only for special occasions. The average cost of consumption is  101-150 baht at a time. 

 The result of personal factors which affect the consumption of Moo Jum food found that 

age, education, and revenue have correlated with cost of consumption at the statistical 

significance level of 0.05. 

 The factors that effect decision-making at the highest level with regard to the 

consumption of Moo Jum food are cleanness, taste, and quality of food. These are product factors. 

As point card and advertising effect decision-making at the lowest level. These are promotion 

factors. 

 The result of satisfaction of  Moo Jum restaurant  found that taste is the most satisfactory. 

That is a product factor. The other are cost of buffet price, a price factor and the location of the 

Moo Jum restaurant, a location and physical evidence factor. The least satisfactory are promotion 

discounts and card rewards points, respectively. These are promotion factors. 

 


