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 This research aims to explore the demographic characteristics of consumers on dining 

buffet food on Silom Road, to study the marketing mix that affects the dining behavior on Silom 

Road, to study the consumer behavior on buffet dining at Silom Road. The research aims to 

analyze the marketing mix in terms of price, promotion, and product/service in relation to buffet 

dining of consumers in Silom, as well as, Study factors affecting consumers’ consumption 

behavior towards buffet dining in Silom area during the period between January and February of 

year 2017.The study has a samples size of  400 people and the methodology for data collection 

used were based on quesionnaires distributed to consumers who had buffet dinners in Silom area. 

Statistics used in data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, and 

hypothesis was based on Chi-square test. 

  The research found that majority of the respondents were female, aged between 2 1 -3 0 , 

mostly are employed from private sector with average monthly income of  10,001-20,000 Baht.  

The price range acceptable per buffet meal is around 301 – 400 Baht. The frequencies result for 

eating buffet is less than once a month and the main reason for eating buffet was for socializing 

with friends. According to the respondents, product/ services were considered the most important 



 ง

factor of the marketing mix when considering eating buffet. Price follows second and promotion 

was considered as the least important factor. From the statistic data analysis, it can be concluded 

that the marketing mix factors of product/ services, price and promotion significantly affect the 

behavior of consumers in Silom on dining buffet at the level of 0.05. 
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บทที� � 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนันี� ในประเทศไทยมีร้านอาหารเกิดขึ�นมากมายหลายประเภท เป็นธุรกิจที�มี

ความสาํคญัและอาหารเป็นหนึ�งในปัจจยัสี�ของการดาํรงชีวิต ในปี พ.ศ. ���� ธุรกิจร้านอาหารมี

มูลค่าตลาดอยูสู่งมากดงัแผนภูมิดา้นล่าง 

 
ภาพที� 2.3 มูลค่าตลาดธุรกิจอาหารในประเทศไทย 

ที�มา : ศูนยวิ์จยักสิกรไทย (����) 

 

จากในปี 2557 มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 ร้านอาหารทั�วไป ตลาดธุรกิจร้านอาหาร

ในประเทศไทยตอ้งเผชิญความท้าทายทั�งในเรื� องภาวะการจบัจ่ายใชส้อยการแข่งขนัที�สูงขึ�น และ 

การรับประทานอาหารนอกบา้นของคนไทยที�ลดลง รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที�มีตน้ทุนการประกอบ 

สูงขึ� นต่อเนื�องจากปี2557 และการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�

เปลี�ยนไป ปัจจุบนัการสร้างความสุขที�กาํลงัเป็นที�นิยมกนัอย่างมากคือการรับประทานอาหาร ไม่ว่า

จะเป็น อาหารหลกั อาหารวา่ง อาหารคาว อาหารหวาน หรือแมแ้ต่ผลไม ้ก็มีผูค้นใหค้วามสนใจเป็น

อย่างมาก ประเภทการทานอาหารที�มีกระแสนิยมในช่วงนี� และมาแรงในหลายปีที�ผ่านมาคือ การ

รับประทานอาหารประเภทบุฟเฟยซึ์� งถือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ� งของผูรั้กในการทานอาหาร ใน

การเลือกรับประทานบุฟเฟ่ต์ เพราะสามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั จึงทําให้เกิดธุรกิจร้านอาหาร

บุฟเฟตขึ์�นเป็นจาํนวนมากในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจงัหวดัก็เป็นที�นิยมเช่นกนั ในขณะนี�บุฟเฟ่

ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ� งของการรับประทานอาหารของคนไทยไปแลว้ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ก็จะมี

หลากหลายแบบให้เลือกและขยายสาขาอกกมาเป็นจาํนวนมากในย่านธุรกิจหรือใจกลางเมือง ใน
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ประเทศไทยมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตใ์หผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกสรรนานาชนิด เช่น อาหารไทย อาหาร

ญี�ปุ่น อาหารเกาหลี เค๊ก หรือไอศครีม หรืออื�นๆอีกมากมายที�กาํลงัเป็นที�นิยมอย่างมากในประเทศ

ไทย  

การเลือกรับประทานอาหารมีส่วนสําคญัในการเสริมสร้างสุขภาพที�ดี เพราะในสมยันี� การ

หาความสุขให้ตวัเองนั�นไม่ใช่เรื� องยาก ปัจจุบนันี� การมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรงก็สามารถทาํให้มี

ความสุขได ้และการทานอาหารที�กาํลงัมาแรงในปัจจุบนันี� ก็คือการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

จุดประสงค์ของผูบ้ริโภคนั�นต้องการที�จะทานอาหารไดห้ลายหลากและตอ้งการทานในปริมาณ

มากๆ เพื�อใหคุ้ม้ค่ากบัเงินที�เสียไป ราคาของค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ตก์็เป็นส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค ในเรื�องของราคานั�นก็มีมากมายหลายระดบัตั�งแต่หลกัร้อย หลกัพนั 

หรือบางร้านก็ถึงหลกัหมื�น ราคาของแต่ละร้านก็แตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัต่างๆเช่น สถานที� 

ที�ตั�งของร้าน คุณภาพของวตัถุดิบที�นาํมาใช ้ความสดใหม่ของอาหาร หรือแมแ้ต่ชื�อเสียงของร้านกมี็

ส่วนสาํคญัที�มีผลต่อราคา และราคาก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหารบุฟเฟ่ตว์า่ในแต่

ละครั� งจะเสียเงินกบัการทานบุฟเฟต์เท่าไหร่จึงจะเหมาะสม คนแต่ละวยัก็มีความตอ้งการในการ

เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตแ์ตกต่างกนัไป คนที�มีอาชีพแตกต่างกนัก็จะมีความชอบที�แตกต่าง

กันออกไป ซึ� งแลว้แต่ความชอบส่วนบุคคลหรือกระแสนิยมที� เปลี�ยนไป ผูบ้ริหารหรือเจ้าของ

ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์จึงตอ้งคิดคน้ทาํการตลาดใหก้บัร้าน วา่จะตอ้งมีกลยทุธ์อะไรเพื�อดึงดูดลูกคา้ 

เพื�อเพิ�มยอดขายให้กบักิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ และจากกรณีศึกษาในงานวิจยัครั� งนี� ได้กาํหนด

สถานที�การทาํวิจยัก็พื�นที�ถนนสีลม สาเหตุที�เลือกถนนสีลมก็เพราะว่าถนนสีลมนั�นเป็นถนนธุรกิจ

สายสําคญัของกรุงเทพมหนคร ที�ถนนสีลมนี� มีสํานักงาน โรงแรม โรงเรียน ธนาคาร หรือกิจการ

อื�นๆอีกมากมาย และยงัรวมถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนที�แวะเวียนมาแถวนั�น ไม่ว่า

จะเป็น รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น  ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย ถนนทั�งสองฝั�งของถนน

สีลมนั�นยงัเป็นแหล่งท่องเที�ยวขายสินคา้หรือของที�ระลึกสําหรับนักท่องเที�ยวอีกดว้ย ถนนสีลมมี

ความคึกคกัตลอดทั�งวนัไม่ว่าจะเป็นช่วงเชา้หรือช่วงกลางคืน จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ถนนสีลม

มีความเหมาะสมสาํหรับพื�นที�ในการศึกษาและทาํวิจยัในครั� งนี�  เนื�องจากเป็นยา่นธุรกิจที�น่าสนใจ มี

ประชากรหลากหลายรูปแบบ มีผูค้นในความสนใจและแวะเวียนกันมา ในบรรดาหนุ่มๆสาวๆ 

ออฟฟิศ หรือกลุ่มวยัรุ่นวยัเรียน แน่นอนว่าหลงัเลิกงานหลงัเสร็จสิ�นภาระกิจต่างๆหรือหลงัเลิกเรียน

แลว้ จะนดักนัสังสรรคเ์พื�อพบปะพูดคุยจึงชวนกนัไปหาอะไรทานแบบอร่อยๆ คุม้ๆ และแน่นอนว่า

อาหารประเภทบุฟเฟ่ต ์มกัเป็นหนึ�งในตวัเลือกนั�น อาจดว้ยมีอาหารให้เลือกหลากหลาย กินไดไ้ม่อั�น 

และสะดวกสบายในการแสวงหาร้านในย่านสีลมซึ� งไม่ใช่เรื�องยากที�จะหาร้านอาหารในย่านนั�น ซึ� ง

หนุ่มสาวนกักินยิ�งชอบ จะมีความสุขในการลิ�มลองและทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์
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ดงันั�นผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ควรที�จะมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเลือกรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ของประชากรย่านสีลม เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํ

แผนการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในย่านนั�น จดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจมากที�สุดในการเลือกร้านอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต ์

   

คําถามการวจิยั 

 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมหรือไม่ 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม        

หรือไม ่

 3.  ปัจจยัดา้นใดที�มีความสัมพนัธต่์อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตถ์นนสีลมหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

 1.   เพื�อสาํรวจลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 2.   เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที� 

       ถนนสีลม 

 3.   เพื�อศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 
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กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

 ในการศึกษาวิจยัเรื�อง ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม มีกรอบแนวคิดในการทาํวิจยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื�อ

เป็นเครื�องมือในการดาํเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 

 

 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  รายได ้

4.  อาชีพ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นราคา 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

3. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 

 

 

สมมตฐิานการวิจยั 

 

1.ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม

แตกต่างกนั 

2.ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

ที�ถนนสีลม 

 

 

 

 

การรับประทานอาหาร 

แบบบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

1. ความถี�ในการรับประทานอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต ์

2. เหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอาหารแบบบุฟ

เฟ่ต ์

3. จาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายในการทานบุฟ

เฟ่ตแ์ต่ละครั� ง 

4. บุคคลที�ร่วมรับประทานบุฟเฟ่ต ์
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ขอบเขตในการวจิยั 

 

 �. ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 2. กลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริโภคที�เคยรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 3. ระยะเวลา ในการทําวิจยัและเก็บข้อมูลครั� งนี� ทาํในช่วง ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559-

เมษยน 2560 

 4. งบประมาณ 2,000 บาท  

  - กระดาษ     1,000   บาท 

  - ปากกา        500  บาท 

  - ค่ารถ         500   บาท 

     รวม  2,000  บาท 

 

ตัวแปรที�ศึกษา 

 

 ตวัแปรต้น (Independent Variable) 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1  เพศ  

       1.2  อายุ 

       1.3  รายได ้

       1.4  อาชีพ 

 2. ส่วนประสมทางการตลาด 

         2.1  ดา้นราคา 

         2.2  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

2.3  ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ  

3.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

1. ความถี�ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

2. เหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

3. จาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายในการทานอาหารแบบุฟเฟตแ์ต่ลรั� ง 

4. บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์
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นิยามคําศัพท์ 

 

  ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัท์เพื�อนาํไปสร้างเครื�องมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ ดงัต่อไปนี�  

 เพศ หมายถึง ลกัษณะทางชีวภาพที�ใชใ้นการแบ่งแยกกลุ่มมนุษยอ์อกเป็นแต่ละเพศ ความ

เป็นหญิง ความเป็นชาย ที�ถูกกาํหนดโดยสรีระหรือความประสงค์ของเจา้ของสรีระนั�น ในที�นี� คือ 

บุคคลที�ประกอบดว้ยเพศชาย และเพศหญิงที�บริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 อายุ หมายถึง ตวัเลขที�บ่งบอกถึงวยั เวลาที�ดาํรงชีวิตอยู่ ช่วงเวลานบัตั�งแต่เกิดหรือมีมาจนถึง

เวลาปัจจุบัน อายุเต็มปีบริบูรณ์นับไปจนถึงวันเกิดวนัสุดท้ายก่อนวนัที�ตอบแบบสอบถาม ของ

ผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม  

 รายได้ หมายถึง เงินหรือผลประโยชน์ที�ไดรั้บ จาํนวนเงินเดือนหรือรายรับในแต่ละเดือน 

แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ตํ� ากว่า 10,000  บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001-

40,000 บาท และมากกว่า 40,001 บาท ของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 อาชีพ หมายถึง  ประเภทหรือชนิดของงานที�บุคคลนั�นทาํอยู่ บุคคลส่วนมากมีอาชีพเดียว

การประกอบอาชีพเป็นที�มาของรายได ้ เพื�อนาํไปใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตการทาํกิจกรรม การทาํงาน

โดยอาศยัแรงงาน ความรู้ ทกัษะ อุปกรณ์ เครื� องมือ วิธีการ แตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ 

และอาชีพรับจา้ง และเป็นสิ�งที�สําคญัในชีวิตและการดาํรงชีวิตในปัจจุบันหน้าที�หรืองานที�ทาํเป็น

ประจาํผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 ราคา หมายถึง จาํนวนเงินที�บุคคลตอ้งจ่ายหรือเป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยนเพื�อตอบแทน

สินคา้ อาหาร และบริการขึ�นอยู่กบัความพอใจที�จะจ่ายเงินของผูบ้ริโภค ในที�นี� คือราคาต่อหัวของ

อาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ตํ�ากว่า  300  บาท, 301-400 บาท, 401-500 บาท, 

501-1,000 บาท และมากกว่า 1,001 บาท  

 ส่วนประสมทางการตลาด 

การส่งเสริมการขาย  หมายถึง  เป็นการส่งเสริมการขายที�มุ่งสู่ผูบ้ริโภค เพื�อจูงใจใหเ้กิดการ

ซื�อจาํนวนมากขึ�น ตัดสินใจซื�อไดร้วดเร็วขึ�นการชักจูงและเพื�อการสร้างยอดขาย ส่งเริมการขาย

ใหก้บัผูบ้ริโภคนั�นเกิดความตอ้งการที�จะเลือกรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์หรือบางครั� งอาจมีการ

จดัโปรโมชั�นพิเศษเพื�อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตม์ากยิ�งขึ�น 

ผลิตภัณฑ์/บริการ หมายถึง สิ�งที�ผูบ้ริโภคไดรั้บ ไม่มีสิ�งที�ผูข้ายได ้เพื�อสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเกี�ยวกบัการอาํนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้คือ

อาหารภายในร้าน วตัถุดิบที�ใชป้ระกอบอาหารหรือการบริการของร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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ความถี�  หมายถึง  ปริมาณที�บ่งบอกจาํนวนครั� งที�เหตุการณ์เกิดขึ�นในเวลาหนึ� ง นับจาํนวน

ครั� งที�เหตุการณ์เกิดขึ�น ระยะห่างหรือความสมํ�าเสมอของเวลาในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�

ถนนสีลม ซึ� งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ น้อยกว่า 1 ครั� งต่อเดือน, 1-2 ครั� งต่อเดือน, 3-5 ครั� งต่อเดือน, 

มากว่า 5 ครั� งต่อเดือน 

บุฟเฟ่ต์ หมายถึง การรับประทานอาหารโดยการบริการตัวเอง ผูรั้บประทานจะต้องตัก

อาหารดว้ยตวัเอง เลือกอาหารที�จะทานเอง ทาํตามที�ตนเองนั�นตอ้งการ และถือกลบัมานั�งทานที�โต๊ะ 

เมื�อทานไม่พอก็สามารถกส็ามารถไปตกัเพิ�มไดอี้ก หรืออยากลองอาหารชนิดอื�นกท็าํไดเ้ช่นกนั 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

 

1.  ทาํให้ทราบถึง ปัจจยัส่วนบุคคลโดยนาํผลที�ไดไ้ปเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบกิจการ 

ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ในการกาํหนดกลยุทธ์ของกิจการ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

2.  ทาํให้ทราบถึงว่าผลการวิจยัจะเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชบ้ริการที�รับประทานอาหารแบบบุฟ

เฟ่ต ์หรือผูที้�ตอ้งการจะศึกษาวิจยัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

�.  ทาํใหท้ราบทถึงวา่ในการวิจยัในครั� งนี�มาใชใ้นการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงร้านอาหารแบบ

บุฟเฟ่ตใ์หเ้ป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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บทที� � 

แนวคิด ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 

  งานวิจยัเรื�อง ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมา

ประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัที�

ไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น � ส่วน  

ส่วนที� � ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ส่วนที� � แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

ส่วนที� 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัส่วนผสมการตลาด  

ส่วนที� 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลตอการรับประทานอาหาร 

ส่วนที� 5 ประวติัการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์

ส่วนที� 6 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ส่วนที� � ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

อุตสาหกรรมอาหาร เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย เมืองไทยนั�นมี

ทรัพยากรธรรมชาติลว้นอุดมสมบูรณ์ โดยรากฐานแลว้ไทยเป็นประเทศของเกษตรกรรม มีผลิตผล

ทางการเกษตรเป็นจาํนวนมาก ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถนํามาใช้เป็นส่วนประกอบได ้

นอกจากนี�  ในส่วนของการผลิตประเทศไทยยงัมีเทคโนโลยีที�ทันสมัย และสามารถสร้างมูลค่า

ผลิตผลทางการเกษตรได ้นอกจากจะช่วยเพิ�มความเขม้แข็งดา้นความมั�นคงในส่วนของดา้นอาหาร

แลว้ ในภูมิภาคอาเซียน ทําให้ไทยยงัเป็นฐานการผลิตอาหาร รวมถึงมีความสําคัญในตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้อาหาร ทั�งนี�  ภาครัฐไดส่้งเสริม ดว้ยการวางนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัว

โลก (Kitchen of the World)” ที�มุ่งในเรื� องของการเป็นแกนนาํดา้นการผลิตอาหารในอาเซียนและได้

เพิ�มช่องทางการลงทุนไปสู่ตลาดโลกมากยิ�งขึ�น จะเป็นแรงพลุกดนัใหป้ระเทศไทยมีการขยายตวัได้

ในอนาคตอตุสาหกรรมอาหาร 

 ประเทศไทยมีการมีการนําเข้าวตัถุดิบบางส่วน ในปี 2557 และพึ� งพาแหล่งวตัถุดิบจาก

ผลิตผลทางการเกษตรในประเทศเป็นหลกัการในการผลิตอาหาร ภาคเกษตรมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (ไม่รวมป่าไม)้ คิดเป็น 1.37 ลา้นลา้นบาท หรือมี สัดส่วนร้อยละ 10.5 ของมูลค่า

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Nominal Gross Domestic Product: GDP) โดย แบ่งเป็นประมง

ร้อยละ 7 ปศุสัตวร้์อยละ 9 และการผลิตพืชผลร้อยละ 84 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภาคเกษตร 
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แรงงานที�มีในภาคการเกษตรในขณะนี� มีถึง 12.7 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ของผูมี้งานทาํทั�งหมด

ในประเทศ สําหรับ ผลิตผลที�สําคัญทางการเกษตรคือ กลุ่มพืชอาหารและธัญพืช ได้แก่ มัน

สาํปะหลงั ขา้ว ออ้ย และกลุ่มไมผ้ลรองลงมา ไดแ้ก่ มะม่วงและสับปะรดโรงงาน กลุ่มพืชผกัไดแ้ก่ 

กระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ มนัฝรั�ง กลุ่มปศุสัตวไ์ดแ้ก่ พนัธ์ุเนื�อ ไก่รุ่น และกลุ่มประมง ไดแ้ก่ 

กุง้ขาวแวนนาไม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.1 Value Chain อุตสาหกรรมอาหารของไทย 

ที�มา : สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2560) 

 

ในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ในกรอบ 375,000 -

385,000 ลา้นบาท ครอบคลุมถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั�วไป จากในปี 2557 อยูใ่นกรอบร้อย

ละ 4.0 -6.8 ที�มีมูลค่า 360,600 ลา้นบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 ร้านอาหารทั�วไป 

คาดว่าจะมี มูลค่าตลาดประมาณ 267,000 - 275,000 ลา้นบาท จากปี 2557 เติบโตอยูใ่นกรอบร้อยละ 

2.9 - 5.9 ช่วงที�เชนร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000 -110,000 ลา้นบาท ขยายตวัอยู่ใน

กรอบร้อยละ 6.9 - 8.9 จากปี 2557 โดยในปี 2558 นี�  ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยตอ้งเผชิญ

ความทา้ทายทั�งในเรื�องภาวะการจบัจ่ายใชส้อยการแข่งขนัที�สูงขึ�น และ การรับประทานอาหารนอก

บา้นของคนไทยที�ลดลง รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที�มีตน้ทุนการประกอบ สูงขึ�นต่อเนื�องจากปี2557 

และการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�เปลี�ยนไป 

เกษตรขั �นพื �นฐาน 
การผลิตในประเทศ  ��% 
     การเพสะปลกู    ��% 
       ปศสุตัว์           9% 
       ประมง             �% 
การนําเข้า                ��% 

การแปรรูปอาหาร 

 
อาหารแปรรูปขั �นต้น 
อาหารแปรรูป 

การจําหน่าย 

 
การค้าปลกี/ค้าส่ง 
การสง่ออก 

การบริการอาหาร 

 
ร้านอาหาร 
โรงแรม 
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ภาพที� 2.2 มูลค่าตลาดธุรกิจอาหารในประเทศไทย 

ที�มา : ศูนยวิ์จยักสิกรไทย (����) 

 

ตลาดอาหารของไทยภาพรวมในปี พ.ศ.2558 คาดว่าตลาดสินคา้อาหารของไทย จะสามารถ

เพิ�มเม็ดเงินรวม 2.57 ลา้นลา้นบาท โดยแบ่งเป็นมีมูลค่า 1.49 ลา้นลา้นบาทเป็นตลาดในประเทศ 

หรือคิดเป็นสัดส่วนของตลาดรวม ร้อยละ 58 และ ตลาดส่งออก มีมูลค่า 1.08 ลา้นลา้นบาท หรือคิด 

เป็นสัดส่วนของตลาดรวม ร้อยละ 42 ในปี 2557 การใชจ่้ายตลาดอาหารในประเทศของคนไทยมี

การบริโภคอาหารโดยเฉลี�ย 22,034 บาท ต่อคนต่อปี หรือมีมูลค่าตลาดอาหารใน ประเทศโดยรวม

แล้วคิดเป็น 1.43 ล้านล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ที�หลากหลายที� มีแรงขับเคลื�อนจากการพัฒนา

สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของผู ้บริโภคและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคได ้

ผูป้ระกอบการในตลาดไดท้าํการตลาดแบบเชิงรุกของ และปัจจยัพวกนี� จะยงัไดส่้งผลต่อเนื�องมาถึง

ปี 2558 ทาํให้คาดว่า ในปี 2558 มูลค่าตลาดอาหารในประเทศไทย จะขยายตวัร้อยละ 3.0-5.0 ต่อปี 

หรือมีมูลค่า 1.49 ล้านล้านบาท ความเป็นเมือง ราคาสินค้าอาหารบางชนิดที� เพิ�มสูงขึ� นเกิดจาก

แนวโนม้การขยายตวัของผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายค่าอาหารเพิ�มขึ�น ธุรกิจการบริการร้านอาหาร สินคา้

อุปโภคบริโภค และธุรกิจค้าปลีกได้เกิดการขยายตัว ในปี 2558 ยงัคงเผชิญปัจจัยกดดันจากหนี�

ครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสูงจากในการบริโภคอาหารในการใชจ่้าย ความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภค รายได้

เกษตรกรที�ลดลงราคาสินคา้เกษตรตามที�อยู่ในระดบัตํ�ารวมถึงภาวะภยัแลง้ที�ส่งผลต่อรายไดข้อง

เกษตรกร และระดบัผลผลิตทางการเกษตร  
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ภาพที� 2.3 มูลค่าตลาดอาหารของไทยปี 2558 

ที�มา : สถาบนัอาคาร กระทรวงพาณิชย ์รวบรวมและประมาณการโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย (����) 

 

ส่วนที� � แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

 แบ๊งค ์งามอรุณโชติ (2553) กล่าวว่า บุฟเฟต ์(Buffet) หมายความว่า การซื�อขายบริการหรือ

สินค้าโดย ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้หรือบริการเหล่านั�นได้ไม่จาํกัดจาํนวนในระยะเวลา 

ความถี� และ จ่ายเงินราคาคงที� หรือ ที�จาํกดัสถานที� วิธีการเช่นว่านี� ทาํให้ ในความคิดของผูบ้ริโภค

แลว้เหมือนมีตน้ทุนที�คงที�ไม่เปลี�ยนแปลง การจะไดค้วามคุม้ค่าหรือกาํไรให้ไดม้ากที�สุด นั�นขึ�นอยู่

กบัการบริโภคบริการและสินคา้เหล่านั�น ในหลายๆ ครั� งในระบบบุฟเฟต์ผูบ้ริโภคจึงบริโภคมาก

เกินไป ดงัตวัอย่างเช่น ร้านอาหารในระบบบุฟเฟต ์ผูบ้ริโภคแมจ้ะรู้สึกอิ�มแลว้ก็ตาม ส่วนใหญ่มกัที�

จะทานต่อไป ทั� งนี� ก็เพราะว่า ในความคิดของผูบ้ริโภค ไดถู้กแบ่งเป็นสองส่วนแลว้คือความพึง

พอใจ กล่าวคือ การรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ�งของความพึงพอใจ ในขณะที�อีกส่วนหนึ�งไดร้ับ

จากความคุม้ค่าจากการจ่ายเงินเพื�อบุฟเฟต์มื�อนั�นเป็นความพึงพอใจอีกส่วนหนึ�ง 

 กิจติมา ดร.ไกรชิต กล่าววา่ การรับประทานอาหารแบบBuffet หมายถึง การรับประทานจะ

มีอาหารวางหลายๆชนิดจดัวางไวต้รงส่วนที�จดัให้แขกที�ไดรั้บเข้างานสามารถเลือกรับประทาน

อาหารกบัเครื�อดื�มในขณะที�ร่วมวงเจรจากนั ก่อนที�เจา้ของงานจะเชิญนั�งโต๊ะเพื�อรับประทานอาหาร

เมนูหลัก ส่วนในภาษาไทย ใช้ว่าบุฟเฟ่ต์สําหรับเรียกเสริร์ฟอาหารทั� งหมดไวบ้นโต๊ะ และให้

ผูร่้วมงานสามารถเดินไปตกัอาหารมารับประทานไดด้ว้ยตวัเอง 

 

ส่วนที� 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัส่วนผสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ ในการทาํงานดา้นการตลาดเป็นส่วนประกอบ

ที�สําคญั เป็นส่วนประกอบที�กิจการสามารถจดัระบบดูแลได ้ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดกิจการ
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บริษทัจะตอ้งวางโครงร่างส่วนประสมการตลาดที�เหมาะสม ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 

35-36, 337 )  

ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย การจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ผลิตภัณฑ์ (Product) การ กําหนดราคา (Price) หรือสามารถเรียกส่วนประสมทาง

การตลาดได้อีกชื�อหนึ� งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั� ง 4 ตัวนี�  ทุกตัวมีความสัมพนัธ์กัน P แต่ละตัวมี

ความสําคัญไม่ต่างกัน แต่จะอยู่ว่าผู ้บริหารแต่ละคนว่าจะวางกลยุทธ์การตลาดยังไงโดยให้

ความสําคัญที�  P ตัวใดมากกว่า เพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตัวผู ้บริโภค คือ 

เป้าหมายทางการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) กิจการพร้อมจะทาํธุรกิจไดสิ้�งแรกที�จะแสดงคือ ผลิตภณัฑที์�กิจการ

นั�นจะเสนอขายจะตอ้งมี อาจเป็นสินคา้ที�ไม่มีตวัตนหรือมีตวัตน บริการ ความคิด ที�จะตอบสนอง

ความตอ้งการได ้นักการตลาดจะศึกษาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑน์ั�น ในลกัษณะของผลิตภณัฑส์ําเร็จ หรือ

เรียกว่า (Total Product) ซึ� งคือ ตวัผลิตภณัฑ์ รวมกบัความพึงพอใจและสิทธิประโยชน์อื�นที�ลูกคา้

ไดรั้บจากการซื�อสินคา้นั�น ก็คือสินคา้หรือบริการที�เราจะเสนอให้กบัลูกคา้ แนวทางการกาํหนดตวั 

product ให้เหมาะสมก็ตอ้งดูว่ากลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหารทางดา้นการตลาดจะตอ้งมีการเปลี�ยนแปลง

พฒันาสินคา้หรือบริการที�ผลิตขึ�นมาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึง

การสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั ในการศึกษา

เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่างๆ ที�ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สาย

ผลิตภณัฑ ์การเพิ�มหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ในเรื�องคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบ้ริการประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑที์�ผลิต

ออกมา จาํหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของสินคา้มีระยะ

เวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภณัฑน์ั�น นกับริหารการตลาดควรจะใชก้ลยทุธ์ทาง

การตลาดอย่างไร และเมื�อตอ้งการที�จะสร้างความเจริญกา้วหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการ

วางแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อด คลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างไร 

2. การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑที์�ผูผ้ลิตผลิตขึ�นมาไดน้ั�น ถึงแมว่้าจะมี

คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซื�อและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้มื�อเกิดความ

ตอ้งการ 2 ผลิตภณัฑที์�ผลิตขึ�นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั�น นกัการ

ตลาดจึงจาํเป็นตอ้ง พิจารณาว่าที�ไหน เมื�อไร และโดยใครที�จะเสนอขายสินคา้ การจดัจาํหน่ายเป็น

เรื�องที�ซบัซอ้น แต่ก็เป็นสิ�งจาํเป็นที�ตอ้งศึกษา 

 3. การกาํหนดราคา (Price) เมื�อธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑขึ์�นมา รวมทั�งหาช่องทางการ 

จดัจาํหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ได้แลว้ สิ�งสําคญัที�ธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการต่อไป คือ การ
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กาํหนดราคา ที�เหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑที์�จะนาํไปเสนอขายก่อนที�จะกาํหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้ง

มีเป้าหมายว่าจะตั�งราคา เพื�อตอ้งการกาํไร หรือเพื�อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ

เพื�อเป้าหมายอย่างอื�น อีกทั�งตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์ในการตั�งราคาที�จะทาํให้เกิดการยอมรับจากตลาด

เป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื�องมือที�คู่แข่งขนันาํมาใช้

ไดผ้ลรวดเร็วกวา่ปัจจยัอื�นๆ เช่น การลดราคา หรืออาจ ตั�งราคาสินคา้ใหสู้งสําหรับสินคา้ที�มีลกัษณะ

พิเศษในตวัของมนัเอง เพื�อแสดงภาพพจน์ที�ดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั�งราคา การตั�ง

ราคาสินคา้อาจมีนโยบายการใหสิ้นเชื�อหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดส่วนลดการคา้ หรือส่วน 

ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั�นธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายที�จะมี ผลกระทบต่อ

ราคาดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ 

ระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั�น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซื�อ ดงันั�น ผู ้

กาํหนดกลยทุธ์การตลาดดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงประเดน็ต่างๆ ดงันี�   

3.1 คุณค่าที� รับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซึ� งตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ใน 

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั�น ผลิตภณัฑน์ั�น  

3.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง  

3.3 การแข่งขนั  

3.4 ปัจจยัอื�นๆ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี�ยวกบักระบวนการติดต่อสื�อสารไป 

ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที�จะบอกให้ลูกคา้ทราบเกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�เสนอ

ขาย  

วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด เพื�อบอกให้ลูกคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่าย

ในตลาดพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซื�อและเพื�อเตือนความทรงจาํกบัตวัผูบ้ริโภค 

การส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื�อสาร (Communication 

Process) เพื�อเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเครื�องมือสําคญัที�จะ

ใชอ้ยู ่4 ชนิดดว้ยกนั ที�เรียกวา่ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่ 

4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ 

เผชิญหน้ากนั (Face-to-Face) พนักงานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซื้�อโดยตรงเพื�อเสนอขายสินคา้ การ

ส่งเสริมการตลาดโดยวิธีนี� เป็นวิธีที�ดีที�สุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง  

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื�อการส่งเสริม 

การตลาด โดยมิได้อาศัยตวับุคคลในการนําเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้สื�อโฆษณา

ประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) สื�อ
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โฆษณาเหล่านี� จะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาํหรับสินคา้ที�ตอ้งการกระจายตลาด

กวา้ง  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที�ทําหน้าที� ช่วย 

พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิด

ความตอ้งการในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัทาํในรูปแบบของการแสดงสินคา้ การแจกของ

ตวัอยา่ง แจกคูปอง ของแถม การใชแ้สตมป์เพื�อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ใน ปัจจุบัน

ธุรกิจมกัสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจาํนวนมากเพื�อสร้างชื�อเสียงและภาพพจน์ของ 

กิจการ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้น้นที�การแสวงหากาํไร (Maximize Profit) เพียงอย่าง 

เดียว ตอ้งเนน้ที�วตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective) เพราะความอยู่รอด

ขององคก์ารธุรกิจจะขึ�นอยู่กบัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้น

หรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนมากจนไม่คํานึงถึงสังคม หรือ

ผูบ้ริโภค เช่น การผลิตสินคา้ แลว้ปล่อยนํ�าเสียลงแม่นํ�า หรือทาํใหอ้ากาศเป็นพิษ ก่อใหเ้กิดผลเสียแก่

ส่วนรวม โดยมิไดห้าวิธีแกไ้ข จะสร้างภาพพจนที์�ไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ 

4.5.กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ 

ผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการที�วางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยุทธ์ที�สําคญัสาํหรับการบริการ คือ เวลา

และ ประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั� นกระบวนการบริการที� ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในกาส่งมอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื�อที�พนกังานจะไดไ้มเ่กิดความสับสน 

ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนัและงานที�ไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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ภาพที� �.� โมเดลการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค 

ที�มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (����) 

 

กีรติ และพิพัฒน์2556 กล่าวว่า  ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี� ปุ่นของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอหัวหินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิเคราาะห์ของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทุกดา้น มีรายละเอียดดงันี�  ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผล

ต่อผูบ้ริโภคมากที� สุดคือ ด้านการสร้างเเละแนะนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและสถานที�ตั�ง 

และด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับการลดราคา

สินคา้ หรือการจดัชุดเมนูสุดคุม้ ผูป้ระกอบการควรที�จะมีการจดัโปรโมชั�นโดยการลดราคาอาหาร 

และมีการจดัชุดเมนูสุดคุม้ ให้มีความหลากหลายมากขึ�นเพื�อกระตุน้ยอดขาย และควรมีการแจก
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สินคา้ตวัอย่างให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองชิม เพื�อใชใ้นการตดัสินใจเลือกซื�ออาหาร เพื�อความพึงพอใจ

สูงสุดของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ 

 วิลาสินี เอก และวรัท กล่าวว่า จากการศึกษาการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ� งย่างสไตล์

ญี�ปุ่น ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริิมการตลาดที�มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ในอนัดบัแรกคือ การโฆษณา เช่น จาก แผ่นพบั หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ ซึ� งมีผลอยู่

ในลาํดบัที�มาก 

  

ส่วนที� 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหาร 

 รัชนีวรรณ และกิตติพนัธ์ กล่าววา่ ในการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์รสชาติที�ถูกปากของอาหาร ดา้นราคาราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพมีอิทธิพลต่อการ

เลือกร้านอาหาร ดา้นสถานที�จดัจาํหน่ายบรรยากาศการตกแต่งร้านดูดีสวยงามมีอิทธิพลต่อการเลือก

ร้านอาหาร ดา้นการส่งเสริมการขายมีการทาํบตัรมาชิกเพื�อใชเ้ป็นส่วนลดค่าอาหารดา้นกระบวนการ 

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการและลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว การบริการพนกังาน

ภายในร้านพนกังานมีความกระตือรือลน้ในการใหบ้ริการ มีมารยาทและมนุษยส์มัพนัธ์ของพนกั 

งานดี ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยมีพื�นที�ใหบ้ริการสะอาด กวา้งขวางไม่แออดั 

เพญ็นภา กล่าววา่ ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารที�เปิดใหม่ คือ ผูบ้ริโภค 

มีความคิดเห็นว่าปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารที�เปิดใหม่มากที�สุด ไดแ้ก่ ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานที�  ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และปัจจัยสุดท้าย ด้านการส่งเสริมการตลาด จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู ้บริโภคให้

ความสาํคญักบัการเลือกรับประทานอาหารมากที�สุด คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกรับประทานอาหารที�

มีความสดใหม่ สะอาด ถูกหลกัอนามยั และน่ารับประทาน มีรสชาติที�ดี และปัยจยัที�รองลงมาคือ 

ราคา เนื�องจากราคามีความสาํคญัต่อการรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ซึ� งผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญัเป็น

อย่างมากกบัราคา คือ ค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารที�เสียไปจะตอ้งมีความสมเหตุสมผลและ

ยอมรับได ้ซึ� งจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดรู้้สึกว่าเงินที�จ่ายค่าอาหารนั�นคุม้ค่า นอกจากราคา ดา้นสถานที�ก็มี

ส่วนสําคญัรองลงมา คือ ร้านจะตอ้งมีความสะอาด ร่มรื�นดูเป็นธรรมชาติ มีที�สามารถจอดรถได้

สะดวก บรรยากาศภายในร้านดูเป็นกนัเอง ปัจจยัทั�ง � ดา้นนั�นเป็นสิ�งที�ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัมาก

ที�สุดในการเลือกรับประทานอาหาร 
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นิตยสาร Whats up magazine (The Buffet issue) กล่าวว่า การกินอาหารนอกบา้นถือว่าเป็น

กระแสที�มาแรงมากในช่วงหลายปีที�ผ่านมา วิวฒันาการเริ� มมาจากการกินข้าวนอกบ้านตาม

ร้านอาหารเนื�องในโอกาศพิเศษ เมื�อก่อนจะนิยมเป็นร้านใหญ่ๆ บริเวณกวา้งๆ หรือที�เรียกกนัวา่สวน

อาหาร ต่อมาก็จะนิยมเป็นคาเฟ่ต์ ที� มีคณะตลกเอาไวผ้่อนคลายความเครียดจากการทํางาน และ

วฒันธรรมการทานอาหารนอกบา้นก็เริ�มมีมากขึ�น จนถึงขนาดที�บางกลุ่มเรียกว่าประเพณี ศุกร์ ไหน

ถึงบา้นโดยไม่ไดแ้วะทานขา้วกบัเพื�อน กบัญาติ หรือกบัคนพิเศษก่อน ศุกร์นั�นจะเหมือนขาดอะไร

ไปสักอย่างและเทรนด์ฮิตสุดๆ ของการทานข้าวนอกบ้านอีกหนึ� งเทรนด์คงหนีไม่พ้น การ

รับประทานบุฟเฟ่ต์ สถิติภาพรวมการรับประทานบุฟเฟ่ต์ โดยสํารวจจากผูบ้ริโภคบริเวณสีลม 

จาํนวน 142 คน กนัค่ะว่าเขาตดัสินใจเลือกทานอาหารประเภทไหนมากที�สุด และอะไรเป็นปัจจยั

สาํคญัในการเลือก  

จากผลสํารวจผูบ้ริโภคบริเวณสีลม จาํนวน 142 คน ความนิยมในอาหารบุฟเฟ่ต์ประเภท

ต่างๆ ส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารประเภท ปิ� งยา่งหรือหมูกระทะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�  ความนิยมในอาหารบุฟเฟ่ตป์ระเภทต่างๆ 

ที�มา : นิตยสาร Whats up magazine (2557) 
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จากผลสํารวจผูบ้ริโภคบริเวณสีลม จํานวน 142 คน ปัจจัยสําคัญในการเลือกใช้บริการ

ผูบ้ริโภคส่วนมากคาํนึงถึงเรื�องราคาเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�  ปัจจยัสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

ที�มา : นิตยสาร Whats up magazine (2557) 

 

 

 จากผลสํารวจผูบ้ริโภคบริเวณสีลม จาํนวน 142 คน แหล่งขอ้มูลร้านอาหาร/โปรโมชั�นบุฟ

เฟ่ต ์ที�ผูบ้ริโภคเห็นหรือรับรู้ส่วนมากจะมาจาก internet เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�  แหล่งขอ้มูลร้านอาหาร/โปรโมชั�นบุฟเฟ่ต ์

ที�มา : นิตยสาร Whats up magazine (2557) 
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จากผลสํารวจผูบ้ริโภคบริเวณสีลม จาํนวน 142 คน ความถี�ในการรับประทานบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภคจะอยู่ที�เดือนละ � ครั� งในการทานบุฟเฟ่ต ์

 
ภาพที� �.� ความถี�ในการรับประทานบุฟเฟ่ต ์

ที�มา : นิตยสาร Whats up magazine (2557) 

 

จากขอ้มูลทั�งหมดจะเห็นไดว่้าคนไทยนิยมการทานอาหารนอกบา้นกนัมากขึ�น และรูปแบบ

ร้านในปัจจุบันก็สร้างจุดขายในการดึงดูดแตกต่างกันไป รวมถึงแหล่งข้อมูลที�รวบรวมข้อมูล

ร้านอาหารที�ทาํให้งานต่อพลพรรคนกัชิมก็มีมากขึ�น เช่น ตามเว็บไซตต่์างๆ ทางไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ

สื�อต่างๆมากมาย แต่อย่างไรแลว้การรับประทานบุฟเฟ่ต์ก็จะต้องควบคู่กับการดูแลสุขภาพของ

ตนเองดว้ย 

 

ส่วนที� 5 ประวัตกิารรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์และสีลม 

 คาํว่า บุฟเฟ่ต์ เกิดขึ�นมาจากประเทศสวีเดน พวกชาวไวกิ�งที�มีอาชีพขายสินคา้และขโมย

สะดมไดใ้ชชี้วิตอยู่บนเรือเป็นส่วนมาก เวลาที�ขึ�นฝั�งมานั�นจะมีการเลี�ยงสังสรรค์โดยการซื�ออาหาร

หลายๆอย่างมารวบรวมกนั และให้ทุกคนสามารถเลือกทานอาหารไดต้ามใจชอบ ส่วนปริมาณก็

แลว้แต่ความตอ้งการของแต่ละคน และเหตุนี� จึงเป็นที�มาของการทานอาหารแบบบุฟเฟย ์ส่วนคาํว่า 

บุฟเฟ่ต์นั�น ถูกเรียกโดยชาวฝรั�งเศส และไดก้ระจายไปทั�วโลกจนถึงปัจจุบัน การทานบุฟเฟ่ตน์ั� น

สามารถใชไ้ดก้บัอาหารทุกชนิด เช่น อาหารทะเล อาหารฝรั�ง อาหารนานาชาติ เป็นตน้ แต่มีสิ�งหนึ� ง

ที�เป็นเอกลกัษณ์ของการทานแบบบุฟเฟ่ต ์คือ การบริการตวัเอง ผูร้ับประทานจะตอ้งตกัอาหารดว้ย

ตวัเอง เลือกอาหารที�จะทานเอง ทาํตามที�ตนเองนั�นตอ้งการ และถือกลบัมานั�งทานที�โต๊ะ เมื�อทานไม่

พอกส็ามารถก็สามารถไปตกัเพิ�มไดอี้ก หรืออยากลองอาหารชนิดอื�นก็ทาํไดเ้ช่นกนั 
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ภาพที� �.� อาหารบุฟเฟ่ต ์

ที�มา : https://www.dek-d.com 

 

 คนไทยมีลกัษณะการทานบุฟเฟ่ตแ์ตกต่างจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก คือ คนไทยถา้เห็น

อาหารที�ใกลต้วัและชอบก็จะตกัมาทานในปริมาณที�มาก แต่ชาวต่างชาติจะตกัทีละนอ้ย และตกัมา

หลายๆชนิดเพิ�มชิม ถา้อร่อยหรือถูกปากจึงจะตกัเพิ�ม ซึ� งมีคาวมต่างจากคนไทยเป็นอย่างมากการตกั

มาในปริมาณมากนั�น ถา้ทานไม่หมดก็จะถูกปรับค่าอาหารที�ทานเหลือ ด้วยความที�กลวัเสียเงิน

ค่าปรับ จึงตอ้งซ้อนอาหารตามถว้ย ชามหรือหมอ้ เพื�อหลบใหพ้น้สายตาของพนกังานเพื�อไม่ใหเ้สีย

ค่าปรับ ในความตั�งใจของผูบ้ริโภคนั�นตอ้งการที�จะทานใหไ้ดใ้นปริมาณที�มาก ตอ้งการที�จะทานให้

คุม้ที�สุดกบัเงินที�เสียไป จึงเกิดเป็นนิสัยติดตวัในระยะยาวว่าจะทานอะไรก็จะอยากทานมากๆ ตกั

อาหารในปริมาณมากๆ และไป แต่อาหารบางชนิดที�ทานเขา้ไปในปริมาณมากๆ อาจจะเขา้ไปสะสม

ในร่างกายซึ� งอาจจะทาํใหเ้กิดโรคได ้ซึ� งเป็นอนัตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก 

 

  

 

 

 

 

ภาพที� �.� ถนนสีลม 

ที�มา : http://www.ananda.co.th 
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 ประวติัถนนสีลม ชื�อ สีลม มาจาก “กงัหันลม” ถนนสีลมนั�นถูกสร้างขึ�นในสมยั รัชกาลที� 

4 พร้อมๆ กบัถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง และถนนเฟื� องนคร เดิมเรียกชื�อว่า “ถนนขวาง” เพราะ

เป็นคนัดินที�เกิดจากการขุดคลองเพื�อเชื�อมคลองบางรักกบัคลองถนนตรง คนัดินจึงกลายเป็นถนนที�

เรียกกนัว่าถนนขวาง และต่อมาชาวต่างชาติไดน้าํเครื�องสีลม หรือกงัหันลมซึ� งใชส้ําหรับการวิดนํ�า

มาติดตั�งไว ้จนกลายเป็นสัญลกัษณ์และเป็นชื�อเรียกของถนนสีลมมาจนถึงปัจจุบนั  โดยปัจจุบนัยงั

ไดมี้การสร้างกงัหนัลมขึ�นมาใหม ่เพื�อแสดงถึงชื�อนั�นๆ 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�� ถนนสีลม 

ที�มา : http://www.ananda.co.th 

สีลม เคยเป็นบริเวณที�อยู่อาศยัของจบักงัรู้ไหมวา่ สีลมที�เราเห็นว่าเป็นถนนเส้นที�คึกคกั เต็ม

ไปดว้ยนกัธุรกิจ แต่เดิมบริเวณสีลมเป็นที�อยู่อาศยัของกรรมกรจีนหรือที�เรียกกนัว่าจบักงั ทาํงานขน

สินคา้ตามท่าเรือย่านบางรัก ดงันั�น สีลมจึงเป็นถิ�นชานเมืองที�ค่อนขา้งแย่ กล่าวในปัจจุบนัก็อาจเรียก

เป็นถิ�นเสื�อมโทรมไดข้ณะที�บางรักเองเป็นชุมชนการคา้ของพ่อคา้จีน มีโรงสีขา้วโรงเลื�อย ส่วนสา

ธรนั�นกเ็ป็นชุมชนฝรั�งนั�นเอง 

รางรถไฟที� “ศาลาแดง” เคยมีอยู่จริง ชื�อเรียกของทอ้งถิ�นและย่านต่างๆจะมีความเป็นมาจาก

สิ�งที�โดดเด่นในสมยันั�น “ศาลาแดง” ก็เช่นเดียวกนัที�บริเวณนี� ในอดีตเคยเป็นทุ่งนากวา้งใหญ่ เป็น

แหล่งปลูกข้าวของกรุงเทพฯ แห่งหนึ� ง จนมาใน พ.ศ.2436 ชาวเดนมาร์กได้ขอพระราชทาน

สมัปทานสร้างรถไฟสายสมุทรปราการ หรือเรียกวา่สายปากนํ�า ซึ� ง แล่นผ่านบริเวณทุ่งแห่งนี�  ดงันั�น

จึงไดส้ร้างสถานีรถไฟซึ� งเป็นศาลาสําหรับใหผู้โ้ดยสารนั�งรอรถไฟ ศาลานั�นมีหลงัคาเป็นสีแดงโดด

เด่นอยู่กลางทุ่ง ผูค้นจึงเรียกบริเวณนี� ว่าทุ่งศาลาแดง มาในปัจจุบนันี�  ทุ่งนากวา้งใหญ่นั�นแปรสภาพ

เป็นสวนลุมพินี เป็นตึกแถวและถนนหนทางเสียหมดแลว้ แต่สถานีศาลาแดงก็ยงัคงมีอยู่ เพียงแต่อยู่
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ในชื�อของสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงแทน ทุ่งศาลาแดงนั� นก็เป็นสถานที�สําคัญ เคยใช้ประกอบ

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�� ศาลาแดง 

ที�มา : http://www.ananda.co.th 

หลายๆ อย่าง ไม่ว่าเป็นพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคลัแรกนาขวญั สถานที�แข่งว่าว

ปักเป้า ว่าจุฬา และบริเวณนั�นก็ยงัมี “บ้านศาลาแดง” บ้านของเจ้าพระยายมราช (ปั� น สุขุม) แต่

ปัจจุบนักลายเป็นที�ตั�งของโรงแรมดุสิตธานีไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�� บา้นศาลาแดง 

ที�มา : http://www.skyscrapercity.com 

ซอยพฒัพงษ ์ที�โด่งดงัไปทั�วโลกนั�นเริ�มมาจาก ในช่วงที�สงครามเวียดนามใกลจ้ะยุติ ทหาร

อเมริกนัที�มาติดต่อบริษทัการบินของสหรัฐอเมริกาผูห้นึ� งจึงเริ�มธุรกิจบาร์อโกโกขึ้�นบนถนนพฒัน์
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พงศ์ เมื�อประมาณ พ.ศ. 2512  เมื�อธุรกิจนี� เป็นที� นิยมของชาวต่างประเทศ จึงมีผูล้งทุนเปิดกิจการ

เช่นนี� เพิ�มขึ�น จนทาํให้ถนนพฒัน์พงศ์เป็นที� รู้จกัว่าเป็นย่านบันเทิงของคนกลางคืนในกรุงเทพฯ ที�

ชาวต่างประเทศตอ้งหาโอกาสแวะมาเยือน ต่อมาธุรกิจบนัเทิงที�ถนนพฒัน์พงศ์นี� ขยายไปถึงซอยสี

ลม 4 และถนนธนิยะ 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�� ซอยพฒัพงษ ์

ที�มา : http://www.ananda.co.th 

สีลมนั�นแต่เดิมเคยเต็มไปด้วยสุสาน อย่างที�กล่าว ช่วงหนึ� งในอดีตนั�น สีลมเต็มไปด้วย

คนงานชาวจีน จึงทาํให้เกิดสุสานจีนที�ถนนสีลมขึ�นมา โดยที�นับคร่าวๆนั�นมี 3 แห่งคือสุสานจีน

ฮกเกี�ยนบาบา สุสานจีนแคะ และสุสานจีนกว่างเจา้หรือกวางตุง้ โดย ขนบธรรมเนียมของจีนจะไม่มี

การเผาศพ แต่จะใชก้ารฝังศพ ซึ� งเป็นทาํเลที�ไม่ค่อยถูกสูตรของการทาํสุสานของชาวจีนมากนกัตาม

ตาํรา จึงคาดเดาไดว่้าสุสานนี� เป็นที�สําหรับคนงาน และเป็นสมบติัของสมาคมหรือมูลนิธิจีนกลุ่ม

ต่างๆซึ� งทาํงานเพื�อการกุศลเพื�อสวสัดิการแก่ชุมชนโดยผูมี้ฐานะไดบ้ริจาคที�ดินเพื�อให้ฝังศพคน

ยากจนซึ� งไมมี่ปัจจยัจะนาํศพบรรพบุรุษกลบัไปฝังที�เมืองจีนได ้

                           

 

 

 

 

ภาพที� �.�� สุสานแถวสีลม 

ที�มา : https://kowattanakul.wordpress.com 
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ถนนสีลม (อกัษรโรมนั: Thanon Si Lom) ถนนสําคญัในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็น

ถนนคอนกรีตขนาดกวา้ง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถและบาทวิถีทั�งสองขา้ง ความยาวประมาณ 

2.78 กิโลเมตร เริ�มตั�งแต่ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก) ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ตดักบัถนน

มเหสักข์-ถนนสุรศกัดิ�  (แยกสุรศกัดิ� ) ถนนประมวญ (แยกประมวญ) ถนนเดโช (แยกเดโช) ถนน

นราธิวาสราชนครินทร์ (แยกสีลม-นราธิวาส) และถนนคอนแวนต ์(แยกคอนแวนต)์ และไปสิ�นสุดที�

ถนนพระรามที�  4 (แยกศาลาแดง) สีลมเป็นถนนที�มีเกาะกลางและมีต้นไม้ใหญ่ปลูกเรียงรายไป

ตลอดแนวถนนจาํนวน 483 ตน้ และเป็นถนนสาํคญัสายแรกที�เดินสายไฟฟ้าและสายโทรศพัทไ์วใ้ต้

ดิน 

ถนนสีลมสร้างขึ�นในสมยัรัชกาลที� 4 พร้อม ๆ กบัถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง และถนน

เฟื� องนคร เดิมเรียกชื�อวา่ "ถนนขวาง" เดิมเป็นคนัดินที�เกิดจากการขุดคลองเพื�อเชื�อมคลองบางรักกบั

คลองถนนตรง คนัดินจึงกลายเป็นถนนที�เรียกกนัว่าถนนขวาง ชาวต่างประเทศไดน้าํเครื�อง สีลม ซึ� ง

ใชส้ําหรับการวิดนํ� ามาติดตั�งที�ถนนขวาง โดยที�บริเวณทั�วไปยงัเป็นทุ่งนาโล่ง เครื�องสีลมวิดนํ�าจึงดู

เด่นและกลายเป็นชื�อเรียกของถนนมาถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �.�� ซอยละลายทรัพย ์

ที�มา : http://www.edtguide.com 

ปัจจุบนัถนนสีลมนบัเป็นถนนธุรกิจสายสาํคญัสายหนึ�งของกรุงเทพมหานคร มีผูข้นานนาม

ถนนสีลมว่า "วอลล์สตรีตของกรุงเทพฯ" ถนนสีลมมีสํานักงานใหญ่ธนาคาร โรงแรม อาคาร

สํานักงาน ตลอดจนศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ทั�งสองฟากถนน เป็นถนนท่องเที�ยวที� เป็น

แหล่งซื�อสินคา้และขายของที�ระลึกสําหรับนักท่องเที�ยวตามบาทวิถีในเวลากลางคืน รวมทั� งใน 

"ซอยละลายทรัพย"์ นอกจากนี�  ยงัเคยมีโครงการวฒันธรรมปิดเป็นถนนคนเดินในวนัอาทิตย ์ 
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ส่วนที� 6 งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 จิตรลดา และ นิเวศ (2556) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหาร

ญี�ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยอื�นๆ ที� มีต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี� ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที�มีอายุระหว่าง ��-��ปี รายได ้

ต่อเดือน ��,���-��,��� บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีประสบการณ์ในการ

ทานบุฟเฟ่ต ์อาหารญี�ปุ่ นร้านชาบูชิ มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญี�ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อายุ และประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ต ์ 

อาห ารญี� ปุ่ นแตกต่างกัน  ส่วน ปัจจัยการตลาดแบ บ เชิงบู รณ าการป ระกอบ ด้วยโฆษ ณ า 

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขาย โดยภาพรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ตวัแปรที�สามารถเลือกทาํนายปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญี�ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ

กระบวนการขาย สามารถร่วมกันทํานาย ปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี� ปุ่นในเขต

ก รุ งเท พ ม ห าน ค รแ ล ะ ป ริม ณ ฑ ล  แ ล ะปั จ จัย อื� น ๆ ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  ค ว าม ภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า 

ส่วนภาพลกัษณ์สินคา้และความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก  

 

 กจิตมิา และไกรชิต (2555) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอื�นๆที�

เกี� ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผู ้บ ริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน 

ทาํเลที�ตั�งเดินทางไปมาสะดวก พนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ตลอด มีอาหารหลากหลายชนิด

ให้เลือก มีความประทบัใจในการให้บริการ ตอ้งการที�จะกลบัมาใชบ้ริการที� ร้านอีกในครั� งต่อๆไป 

ร้านอาหารมีมาตรฐานที�ดี และพอใจที�ไดเ้ลือกใชบ้ริการที�ร้านนี�  ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจัยส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที�ปัจจยั
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อื�นๆ ในด้านภาพลกัษณ์สินค้า และดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้นความภกัดีต่อสินคา้

และบริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 ศิรินันท์ (����) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ� งย่าง สุกี� และชาบูชาบูของผูบ้ริโภคในพื�นที�ฝั�งธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที�มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป์ระเภทปิ� งย่าง สุกี�และชาบูชาบูของผูบ้ริโภค ในพื�นที�ฝั�ง

ธนบุรีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี� คือ ผูบ้ริโภคจาํนวน ��� คน ผลการ

วิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง ��-�� ปี มีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ� นไป ประกอบอาชีพรับ

ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนระหว่าง ��,���-

��,��� บาท และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง �-� คน 

  

 เกาแล้ว ฐิตาภัทร์ (����) กล่าวว่า จากการศึกษา ปัจจัยที� มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงาน พบว่า “การที�ผูบ้ริโภคเพศหญิงในวยั

ทาํงาน มีผลต่อความถี�ในการใช้บริการ �-� วนัต่อสัปดาห์ ใช้บริการในช่วงเวลากลางวนั และมี

ค่าใชจ่้ายต่อครั� งตํ�ากว่าหรือเท่ากบั �� บาท ผูห้ญิงเป็นเพศที�ช่างเลือก ช่างคุย ชื�นชอบการช๊อปปิ� งซื�อ

ของ ช่างเลือก ช่างพูด และยงัตอ้งควบคุนดูแลการใชจ่้ายภายในบา้น มีการวางแผนการใชจ่้ายในแต่

ละเดือนไวแ้ลว้  ในการศึกษาดา้นอายุ พบว่า กลุ่มคนวยัทาํงานช่วง ��-�� ปี มีผลต่ออาหารการกินที�

จะรับประทาน บ่อยที�สุกจะเลือกรับประทาน ขา้วราดแกง ก๋วยเตี�ยว โดยเลือกใชบ้ริการที�ร้านเป็น

ส่วนมาก เพราะว่าถนนสีลมนั�น มีสาํนกังาน บริษทัหรือธุรกิจอื�นๆมากมาย ทาํใหใ้นช่วงพกักลางวนั 

ร้านอาหารตามถนนสีลมมีผูค้นคบัคั�ง ทั�งในร้านอาหาร ร้านขา้งถนน หรือรวมไปถึงร้านหาบเร่แพง

ลอย จากการศึกษารายได้เฉลี�ยต่อเดือน ผู ้บริโภคที�อยู่ในวยัทํางานนั�นจะมีเงินเดือนโดยเฉลี�ย

ประมาณ ��,��� บาท ซึ� งมีผลต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารประมาณ �-� ครั� งต่อสัปดาห์ 

เพราะจะตอ้งมีการบริหารจดัการเรื�องการเงินให้เพียงพอกบัชีวิตประจาํวนัและค่าใชจ่้ายในแต่ละ

เดือน ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ในงานวิจยัชิ�นนี�พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร

ของผูบ้ริโภค เพราะเนื�องจากว่าผูบ้ริโภคที�ถนนสีลมนั�นลว้นให้ความสาํคญักบัคุณภาพของอาหารที�

จะเลือกรับประทาน คือคุณภาพของวตัถุดิบ ความสะอาดของอาหาร ความสดใหม่ของอาหาร และที�



27 
 

 

สาํคญัคือรสชาติของอาหาร มากกว่าลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหาร หมายถึง ภาพโดยรวมของ

ร้านโดยเนน้ไปที�ความสะอาดของร้าน ความหลากหลายของอาหาร และในส่วนของปัจจยัดา้นราคา 

อาหารที�ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและรับประทานบ่อยคือ ขา้วราดแกง ก๋วยเตี�ยว และผูบ้ริโภคเนน้ไป

ในเรื�องของราคาเพราะจะตอ้งมีความคุม้ค่า เมื�อเปรียบเทียบราคากบัอาหารที�รับประทาน ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีเวลาการบริโภคอาหารที�จาํกดัจึงตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว” 

 

 เตชินท์ (����) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านรส

เด็ดบุฟเฟ่ตก์ุง้กะทะ พบวา่ ขอ้มูลตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

อาชีพ และรายไดค้รอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน พบว่า “ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 24 ปีหรือตํ�ากว่า

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า อาชีพเป็นนักเรียน/นกัศึกษา รายไดค้รอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน

ตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคย

ใช้บริการมาแล้ว 1 ปี สาเหตุจูงใจในการใช้บริการ คือความหลากหลายของรายการอาหาร ให้

ความสําคญัเรื�องอาหารมากสื�อที�มีอิทธิพล คือการแนะนาํบอกต่อ และไม่เปรียบเทียบราคาก่อนมา

ใชบ้ริการ โดยมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการประมาณ 470 บาท/ครั� ง และมาใชบ้ริการประมาณ 2 ครั� ง

ต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการ พบว่า เพศที� แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ทั� ง 3 ด้าน คือด้าน

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ค่าใชจ่้ายในการใช้บริการ (บาท/ครั� ง) และความถี�ในการใช้บริการ (ครั� ง/

เดือน) อายุที�แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ในด้านความถี�การใชบ้ริการ ส่วน

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ และค่าใชจ่้ายในการใช้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 

ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ ทั�ง 3 ดา้น คือดา้นระยะเวลาการ

เป็นลูกคา้ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และความถี�ในการใชบ้ริการ อาชีพที�แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ที�แตกต่างกนั ส่วนค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ

ต่อครั� งและความถี�ในการใช้บริการต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ รายได้

ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทั� ง 3 ดา้น คือดา้น

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและความถี�ในการใชบ้ริการ ส่วนทางดา้นลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ที�มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ พบว่ามีเพียงระดบัการศึกษาเท่านั�นที�มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนั ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และรายไดค้รอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน 

ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ นอกจากนี� ในการทดสอบความแตกต่างทางดา้น

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั�ง 3 สาขา พบว่า สาขาที�แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ตก์ุง้กะทะ ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
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พฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่าความพึงพอใจในการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ต์กุ้งกะทะ คือด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการและความถี�ในการใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ” 

 

 นัฐพล (2556) ได้ศึกษาเรื� อง พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาะยอของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลทั�วไป พบว่า “ มีวตัถุประสงค์เพื�อนําข้อมูลที�ได้จากการ

ศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั

ความตง้การของผูบ้ริโภค และรองรับกับการแข่งขนัที�สูงขึ� นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัเป็น

แนวทางให้กับผู ้ที� สนใจในเรื� องนี� นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ  ผู ้บริโภคที� เป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญเป็นเพศชาย จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  ใหด้า้นอายุ จะอยู่ระหว่าง 

��-�� ปี มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ที�  ��,��� บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัยจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ที�มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าที�มาใช้บริการร้านอาหารเกาะยอ อยู่ในระดับมาก 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจัยในครั� งนี� คือ ผูบ้ริหารหรือผูที้�ตอ้งการเปิดร้านอาหารสามารถวางแผน

การตลาดสําหรับเพื�อพฒันาสินคา้และบริการใหเ้หมาะสมและไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ� ง

ผูบ้ริโภคคือเหมายหลกัและเหมาะสมกบัลกัษณะประชากรศาสตร์อย่างทั�วถึง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ที�

เขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารเกาะยอจะคาํนึกถึงปัยจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นหลกั เช่น 

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อต่างๆ เพื�อสื�อสารกบัผูบ้ริโภคและให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัร้านอาหารที�

เป็นความจริงและน่าสนใจกบัผูบ้ริโภค” 

  

 รัชนีวรรณ และ กิตติพันธ์ (2556)  ได้ทําการศึกษาเรื� อง การจัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาในดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภคจาํนวน ��� คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

โดยส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง ��-�� ปี สถานะภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ทาํงานอยู่

ที�บริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยู่ที�ประมาณ ��,���-��,��� บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคดงักล่าวส่วนมากจะ

รับประทานอาหารที�ร้านหรือบางครั� งก็ซื�อกลบับา้น และสมาชิกที�ร่วมรับประทานอาหารแต่ละครั� ง

จะมีจาํนวน �-� คน และส่วนใหญ่จะเขา้มาใช้บริการกนัไหนวนัหยุดสุดสัปดาห์ ความถื�ในการ

รับประทานอาหารที�ร้านจาํนวน �-� ครั� ง และใช้เงินในแต่ละครั� งประมาณ ��� บาทต่อครั� ง การ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ทราบมาจากป้านประกาศดา้นหนา้ของร้าน และเหตุผลที�เขา้มา
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ใชบ้ริการที�ร้านอาหารเนื�องจากสามารถเดินทางไดส้ะดวก จากพบทดสอบสมมุติฐานพบว่า “ เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารใน

ดา้น จาํนวนผูร่้วมใช้บริการ การบริการ ความถี� วนั เวลา จาํนวนเงินที�ใช้ ข่าวสารขอ้มูล เหตุผลที�

เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร”  

  

 เพ็ญนภา ( ���� ) ไดศึ้กษาเรื� อง ปัจจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหาร

สําหรับครอบครัว ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาํเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก ในงานวิจัยนี�  มี

วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา ขอ้มูลพื�นฐานของผูบ้ริโภคที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านอาหาร

สาํหรับครอบครัว ในดา้นของส่วนประสมทางการตลาดทั�ง � ส่วน คือ การกาํหนดราคาสินคา้ การ

บริการ บุคลากร การสื�อสารทางการตลาด สถานที�  ผลิตภณัฑ์ และลูกคา้สัมพันธ์ งานวิจัยนี� เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน ��� ชุด จากการศึกษาพบว่า “ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบ

ทานอาหารไทย รองลงมาจะเป็นอาหารทอ้งถิ�น อาหารพื�นเมือง ผูที้�มีสิทธิในการเลือกร้านอาหารใน

แต่ละครั� งจะเป็นพ่อแม่ ปัจจัยที� มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารสําหรับครอบครัว ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในเรื� องของความสะอาด อาหารที�ดูน่ารับประทาน มี

รสชาติดี ในดา้นราคา พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความสมเหตุสมผลของอาหารและราคาที�

ยอมรับได ้ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าจ่ายเงินไปนั�นมีความคุม้ค่ากบัอาหาร และสถานที�ผูบ้ริโภคจะให้

ความสําคญัเป็นลาํดับต่อมา ร้านอาหารจะต้องมีความสะอาด มีความเป็นธรรมชาติ มีที�จอดรถ

เพียงพอ บรรยากาศภายในร้านดูเป็นกนัเอง ในส่วนของการบริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่ใน

ระดบัที�มาก ร้านอาหารที�สร้างความสบายใจใหก้บัลูกคา้ ให้บริการลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั จะทาํให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจในบริการและการแสดงออกของผูใ้หบ้ริการก็เป็นส่วนสาํคญัที�ทาํใหลู้กคา้

ประทบัใจ” 
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     บทที� 3 

วธิดีําเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาค้นควา้ครั� งนี� เป็นการศึกษาเกี�ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดที� มีผลต่อการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภคที�ถนนสีลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อสํารวจลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที�มี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม และเพื�อวิเคราะห์การ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั�นตอนดงันี�  

�.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

�.  เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

�.  วิธีการสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

�.  วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

�.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล                                                                                      

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูที้�รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั เนื�องจากไม่ทราบจาํนวนของผูที้�ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�

ถนนสีลมที�แน่นอนดงันั�น ผูวิ้จยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบ

ไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดงันี�  

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งการ 

 P แทน สัดส่วนของประชากรที�ผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม  

 Z แทน ความมั�นใจที�ผูว้ิจยักาํหนดไวที้�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� �.�� 

 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื�อนที�ยอมใหเ้กิดขึ�นได ้
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 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น ��% จากประชากรทั�งหมด ตอ้งการความเชื�อมั�น �� % และ

ยอมรับความคลาดเคลื�อนจากการสุ่มตวัอย่าง �.�� ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะคาํนวณไดคื้อ P = .50 

(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 

 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

 แต่เพื�อความแม่นยาํของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจัยจึงเก็บตัวอย่างจํานวน ��� 

ตวัอยา่ง 

 

�. เครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

 สาํหรับการวิจยัในครั� งนี� เครื�องมือที�ใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั

ไดส้ร้างขึ�นเพื�อเป็นการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธต่์อการรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น � ส่วน ดงันี�  

 ส่วนที� 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น  โดย

มีลกัษณะคาํถามปลายปิด ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนที�  2   เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที� �  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนน           

สีลม 

 ส่วนที� �   ขอ้เสนอแนะ 

�. วธีิสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเครื�องมือตามขั�นตอนการศึกษา ดงัต่อไปนี�  

 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั�นตอนดงันี�  

 �.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์

ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม แลว้นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการ

วิจยัเพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

�.  นําผลที�ได้จากการศึกษาตามข้อ �.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พิจารณาเนื�อหาให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 �.  แบบสอบถามที�สร้างขึ�น  นาํเสนอาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื�อขอคาํแนะนาํ ปรับปรุง 

แกไ้ข  

4.  นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� ง  

�.  นําแบบสอบถามที�แก้ไขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จาํนวน �0 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ� แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 �.  นาํแบบสอบถามที�ผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น

ครั� งสุดทา้ย  เพื�อตรวจสอบและให้คาํแนะนําเกี�ยวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์  สําหรับนาํไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างต่อไป 

 

�. วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนที� เกี� ยวข้องกับ ส่วนประสมทางการตลาดที� มี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ

สาํรวจลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม เพื�อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีความสัมพันธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม และเพื�อ

วิเคราะห์การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและ

งานวิจัยที�ข ้อง นํามาสังเคราะห์และนํามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และนําเสนออาจารย์ที�ปรึกษา

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเครื� องมือแบบสอบถาม  มีวิธีดาํเนินการดงันี�  

 �.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื�อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 �.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื�อนาํเครื�องมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 �.   ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอย่างในการตอบขอ้คาํถามตามเครื�องมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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�. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทีิ�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 1.  แบบสอบถามในส่วนที� � ส่วนที� �  

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที� มีความสัมพันธ์ต่อการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติ

โดยใชค้วามถี� (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�   

และใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า

พิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ , อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซึ� งเป็น

ตวัแปรที�มีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนน

สีลม ดว้ยวิธีการคาํนวณค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  จากนั�นนําค่าเฉลี�ยมาแปลความหมาย

โดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ที�กาํหนดไวด้งันี�  

  ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี�ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 

  ค่าเฉลี�ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากที�สุด 

 

�.  ใช้สถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉลี�ย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศร์ัตนะ. ����:40) 

  เมื�อ  X   แทน ค่าเฉลี�ย 

   X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั�งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.2 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  

 

 
 1

22
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  เมื�อ  S แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั�งหมด ยกกาํลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3. สถิตทีิ�ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ� แอลฟ่า ( -Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน.์ ��43) 

  เมื�อ    แทน ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบั 

   n  แทน ค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 

    2
is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

     2
ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั� ง

ฉบบั  

 

 4. สถิตทีิ�ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 

  �.� ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลี�ยของตวัแปรมากกว่า � กลุ่มขึ�นไป โดยใช้

การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน � ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื�อ

ทดสอบสมมุติฐานขอ้ �, � และ � (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541) มีสูตรการคาํนวณดงันี�    

 

 เมื�อ F แทน ค่าที�พิจารณาใน F-distribution 

  MSB แทน ค่าเฉลี�ยของผลบวกยกกาํลงัสองระหว่างกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉลี�ยของผลบวกยกกาํลงัสองภายในกลุ่ม 

  โดย dfb = k-1 

   dfw = n-k-1 

  เมื�อ k แทน จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

   n แทน จาํนวนสมาชิกทั�งหมด 
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 �.� การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื�อทดสอบ

สมมุติฐาน (Hartung. 2001) มีสูตรการคาํนวณดงันี�     

 

                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )
2 

    X2 = i=1   j=1        Eij 

                                                                                                       

         2      แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน  ค่าความถี�ที�ไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  

  Eij  แทน  ค่าความถี�ที�คิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 



36 
 

 

บทที� � 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน ��� ชุด คิดเป็นร้อยละ ��� ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมแปรผลสําเร็จรูป และจัด

เรียงลาํดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายแบ่งเป็น � ตอนคือ 

 ตอนที� � ผลการวิเคราะห์เกี�ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจก

แจงความถี� และหาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางที� �.�-�.� 

 ตอนที� � ผลการวเิคราะห์เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูที้�รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสี

ลม โดยแจกแจงความถี�และหาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางที� �.�-�.� 

 ตอนที� � ผลการวิเคราะห์เกี�ยวกบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคอาหารหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ใน

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยการหาค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดงัขอ้มูลในตารางที� �.�-

4.11 

 ตอนที� � ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเกี�ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ที�แตกต่างกนัมีความ

ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ดงัขอ้มูลในตารางที� 4.12-4.16 
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ตอนที� � ผลการวเิคราะห์เกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ตารางที� �.� จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

  ชาย 163 40.8 

  หญิง 237 59.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และเป็นเพศชายจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

40.8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� �.� จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

  ตํ�ากวา่ 20 ปี 56 14 

  21-30 ปี 201 50.3 

  31-40 ปี 69 17.3 

  มากกวา่ 40 ปี 74 18.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง ��-�� ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมามีอายุมากกวา่ �� ปี จาํนวน 

�� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  รองลงมามีอายุ ��-�� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนนอ้ยที�สุดมีอาย ุตํ�ากวา่ �� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �� ตามลาํดบั 
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ตารางที� �.� จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามรายได ้

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 

  ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 103 25.8 

  10,001-20,000 บาท 132 33 

  20,001-30,000 บาท 94 23.5 

  30,001-40,000 บาท 28 7 

  มากกวา่ 40,001 บาท 43 10.8 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่มีรายได ้��,���-��,��� บาท จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� รองลงมาคือ มีรายไดต้ํ�ากวา่ ��,��� 

บาท จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาคือ มีรายได ้��,��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.� ถดัลงมาคือ มีรายไดม้ากกวา่ ��,��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และจาํนวนนอ้ย

ที�สุดคือ มีรายได ้��,��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ � ตามลาํดบั 
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ตารางที� �.� จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

  นกัเรียน นกัศึกษา 91 22.8 

  พนกังานบริษทัเอกชน 186 46.5 

  ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ 36 9 

  ธุรกิจส่วนตวั 62 15.5 

  อื�นๆ 25 6.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมามีอาชีพ นักเรียน 

นกัศึกษา จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ลาํดบัถดัมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน �� คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.� ลาํดบัต่อมามีอาชีพ ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ � และนอ้ยที�สุดมี

อาชีพ อื�น จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� ตามลาํดบั 
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ตอนที� � ผลการวเิคราะห์เกี�ยวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 

ตารางที� 4.5 จาํนวน และค่าร้อยละของความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมกี�ครั� งต่อ    

       เดือน 

ความถี� จาํนวน  ร้อยละ 

  นอ้ยกวา่ 1 ครั� งต่อเดือน 282 70.5 

  1-2 ครั� งต่อเดือน 98 24.5 

  3-5 ครั� งต่อเดือน 16 4 

  มากกวา่ 5 ครั� งต่อเดือน 4 1 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่ผูบ้ริโภคมีความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม นอ้ยกว่า � ครั� งต่อเดือน จาํนวน 

��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาผูบ้ริโภคมีความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

�-� ครั� ง จาํนวน �� คน ถดัมาผูบ้ริโภคมีความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม �� คน 

คิดเป็นร้อยละ � และส่วนน้อยที�สุดผูบ้ริโภคมีความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม 

มากกวา่ � ครั� งต่อเดือน จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ � ตามลาํดบั 
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ตารางที� �.� จาํนวน และค่าร้อยละของเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

เหตุผล จาํนวน ร้อยละ 

  เพื�อพบปะสังสรรค ์ 115 28.8 

  เพื�อคุยธุรกิจ/รับรองลูกคา้ 33 8.3 

  ตั�งใจไปรับประทาน 80 20 

  ไปออกเดท 13 3.3 

  เพื�อนชกัชวน 90 22.5 

  ฉลองในโอกาสพิเศษ่างๆ 31 7.8 

  อื�นๆ 38 9.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่ผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมคือ เพื�อพบปะสังสรรค ์จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมคือ เพื�อนชกัชวน 

จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม

คือ ตั�งใจไปรับประทาน จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �� รองลงมาผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทาน

อาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมคือ มีเหตุผลอื�นๆที�เลือกทาน จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� ถดัมาผูบ้ริโภค

มีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลมคือ เพื�อคุยธุรกิจ/รับรองลูกคา้ จาํนวน �� คน คิดเป็น

ร้อยละ �.� ส่วนนอ้ยผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลมคือ เพื�อฉลองในโอกาส

พิเศษต่างๆ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� และน้อยที�สุดผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลมคือ ไปออกเดท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� ตามลาํดบั 
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ตารางที� �.� จาํนวนและค่าร้อยละของจาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน 

จาํนวนเงิน จาํนวน ร้อยละ 

  ตํ�ากวา่ 300 บาท 74 18.5 

  301-400 บาท 120 30 

  401-500 บาท 111 27.8 

  501-1,000 บาท 82 20.5 

  1,001 บาทขึ�นไป 13 3.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่จาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน คือ ���-��� บาท จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ �� รองลงมาจาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน คือ 401-500 บาท จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.� ถดัมา จาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน คือ ���-�,��� บาท 

จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนนอ้ยจาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน คือ ตํ�า

กวา่ ��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และนอ้ยที�สุด จาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่

ละครั� งต่อคน คือ �,��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.� ตามลาํดบั 
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ตารางที� �.� จาํนวน และค่าร้อยละของบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

บุคคล จาํนวน ร้อยละ 

  ครอบครัว 51 12.8 

  คนรัก 39 9.8 

  เพื�อน 228 57 

  เพื�อนร่วมงาน 48 12 

  ลูกคา้ 12 3 

  อื�นๆ 22 5.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที�เป็นกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด จาํนวน ��� คน ส่วน

ใหญ่บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม คือ เพื�อน จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� 

รองลงมาบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม คือ  ครอบครัว จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.� รองลงมาบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม คือ เพื�อนร่วมงาน จาํนวน �� คน 

คิดเป็นร้อยละ �� ต่อมาบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม คือ คนรัก จาํนวน �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.� ส่วนนอ้ยบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม คือ อื�นๆ จาํนวน �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.� และน้อยที�สุดบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม คือ ลูกคา้ ตาํนวน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ � ตามลาํดบั 
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ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์เกี�ยวกบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคอาหารหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ในดา้นส่วน 

 ประสมทางการตลาด 

ตารางที� �.� ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคา 

ดา้นราคา 
ระดบัความสาํคญั 

x S.D. ความหมาย 

  ราคามีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ 3.99 0.801 มาก 

  ความคุม้ค่าของราคาเมื�อเทียบกบัอาหาร 4.04 0.805 มาก 

  ความคุม้ค่าของอาหารเมื�อเทียบกบัเวลาที�ร้านให้ 3.95 0.785 มาก 

รวม 3.99 0.666 มาก 

 

 จากตารางที� �.� พบว่า ระดับความสําคญัที�มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ปัยจยัด้านราคา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� โดยปัยจยัที�มีค่าเฉลี�ย

ดา้นราคามากที�สุด คือ ความคุม้ค่าของราคาเมื�อเทียบกบัอาหาร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .��� รองลงมาคือ ราคามีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์  อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� และน้อยที�สุดคือ ความคุม้ค่า

ของอาหารเมื�อเทียบกบัราคา มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 



45 
 

 

ตารางที� 4.10 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริม 

         การขาย 

ดา้รการส่งเสริมการขาย 
ระดบัความสาํคญั 

x S.D. ความหมาย 

  มีการจดัโปรโมชั�น เช่น คูปองส่วนลด,ทานใน 

  ช่วงเวลาพิเศษที�กาํหนด 
3.72 1.006 มาก 

  มีส่วนลดสาํหรับลูกคา้ที�เป็นสมาชิก 3.62 0.951 มาก 

  การโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ โทรทศัน์ วทิย ุ 

  อินเตอร์เน็ต 
3.46 1.061 ปานกลาง 

รวม 3.6 0.878 มาก 

 

 จากตารางที� �.�� พบว่า ระดับความสําคญัที�มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ปัยจยัด้านการ

ส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.���

โดยปัยจยัที�มีค่าเฉลี�ยดา้นการส่งเสริมการขายมากที�สุด คือ มีการจดัโปรโมชั�น เช่น คูปองส่วนลด,ทาน

ในช่วงเวลาพิเศษที�กาํหนด มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� รองลงมาคือ มี

ส่วนลดสําหรับลูกคา้ที�เป็นสมาชิก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� และนอ้ย

ที�สุด คือ การโฆษณาผ่านสื�อต่างๆ โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ �.�� ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั �.�� ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.11 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ/์   

         บริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 
ระดบัความสาํคญั 

x S.D. ความหมาย 

  รสชาติของอาหาร 4.25 0.721 มาก 

  วตัถุดิบที�ใช ้ความสะอาดสดใหม่ของอาหาร 4.35 0.685 มาก 

  เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย 4.28 0.724 มาก 

รวม 4.3 0.617 มาก 

 

 จากตารางที�  �.�� พบว่า ระดับความสําคัญที� มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ปัยจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์/บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.���

โดยปัยจยัที�มีค่าเฉลี�ยดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ มากที�สุด คือ วตัถุดิบที�ใช ้ความสะอาดสดใหม่ของอาหาร มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� รองลงมาคือ เมนูอาหารมีให้เลือกหลายหลาย มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� และน้อยที�สุดคือ รสชาติของอาหาร มีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั �.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� ตามลาํดบั 
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ตอนที� � ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที� � ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลมแตกต่างกนั  

  จากสมมติฐานที� � สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี�  

  �� : ปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกันมีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

                         �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

  ซึ� งปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน และอาชีพ 

 

 สมมติฐานที� �.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีผลต่อความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

             �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีผลต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�

ถนนสีลม 

ตารางที� 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถี�ในการใชบ้ริการ        

         ร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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ความถี�ในการ 

ใช้บริการร้าน 

อาหารบุฟเฟ่ต์ 

น้อยกว่า 

1 ครั�ง 
1-2ครั�ง 3-5ครั�ง 

มากกว่า 

3-5ครั�ง 
 

Sig 

1.เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

107 

175 

 

48 

50 

 

7 

9 

 

1 

3 
4.140 0.247 

รวม 282 98 16 4 

2. อาย ุ

  ตํ�ากวา่ 20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

  มากกวา่ 40 ปี 

 

43 

136 

42 

61 

 

13 

55 

24 

6 

 

0 

9 

2 

5 

 

0 

1 

1 

2 

22.072 0.009  

รวม 282 98 16 4 

3.รายได ้

  ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท 

  30,001-40,000 บาท 

  มากกวา่ 40,0001 บาท 

 

82 

91 

60 

16 

33 

 

20 

36 

30 

5 

7 

 

0 

4 

4 

7 

1 

 

1 

1 

0 

0 

2 

50.746  0.000  

รวม 282 98 16 4 

4.อาชีพ 

  นกัเรียน นกัศึกษา 

  พนกังานบริษทัเอกชน 

  ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจส่วนตวั 

  อื�นๆ 

 

70 

125 

23 

46 

18 

 

20 

51 

11 

11 

5 

 

0 

10 

2 

4 

0 

 

1 

0 

0 

1 

2 

25.337 0.013  

รวม 282 98 16 4 

**ระดบันยัสาํคญั .�� 
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 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ระหวา่งปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ รายได ้และอาชีพ มีผลต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม เนื�องจากค่า Sig ที�

ได้จากการทดสอบมีค่าน้อยกว่า �.�� แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม เนื�องจากค่า Sig ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่ามากกวา่ �.�� 

 

 สมมติฐานที� �.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีผลต่อเหตุผลที�ทาํให้ท่านเลือกทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อเหตุผลที�ทาํใหท่้านเลือกทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีผลต่อเหตุผลที�ทาํให้ท่านเลือกทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 ตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัเหตุผลที�ทาํให้ท่าน

เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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เหตุผลที�ทาํ 

ให้ท่าเลือกรับประ 

ทานอาหารบุฟเฟ่ต์ 

พบปะ

สังสรรค์ 

คุย

ธุรกจิ 

รับรอง

ลูกค้า 

ตั�งใจ 

ไปรับ 

ประทาน 

ออก

เดท 

เพื�อน 

ชักชวน 

ฉลอง

ใน 

โอกาส

ต่างๆ 

อื�นๆ 

  

Sig 

1.เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

36 

79 

 

11 

22 

 

38 

42 

 

7 

6 

 

39 

51 

 

14 

17 

 

18 

20 
8.623 0.196 

รวม 115 33 80 13 90 31 38 

2. อาย ุ

  ตํ�ากวา่ 20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

  มากกวา่ 40 ปี 

 

17 

60 

23 

15 

 

10 

7 

5 

11 

 

10 

48 

13 

9 

 

1 

6 

3 

3 

 

12 

52 

13 

13 

 

4 

11 

5 

11 

 

2 

17 

7 

12 

37.407 0.005  

รวม 115 33 80 13 90 31 38 

3.รายได ้

  ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท 

  30,001-40,000 บาท 

  มากกวา่ 40,0001 บาท 

 

26 

38 

32 

10 

9 

 

10 

7 

9 

3 

4 

 

24 

25 

22 

5 

4 

 

3 

7 

1 

1 

1 

 

22 

34 

17 

5 

12 

 

7 

9 

5 

2 

8 

 

11 

12 

8 

2 

5 

22.319 0.560 

รวม 115 33 80 13 90 31 38 

4.อาชีพ 

  นกัเรียน นกัศึกษา 

  พนกังาบริษทัเอกชน 

  ขา้ราชการรัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจส่วนตวั 

  อื�นๆ 

 

27 

60 

9 

14 

5 

 

10 

14 

0 

7 

2 

 

21 

41 

5 

9 

4 

 

1 

5 

3 

1 

3 

 

22 

37 

13 

10 

8 

 

5 

15 

2 

7 

2 

 

5 

15 

2 

7 

2 

42.431 0.012  

รวม 115 33 80 13 90 31 38 
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 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัเหตุผลที�ทาํให้เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

รายได ้และอาชีพ มีผลต่อเหตุผลที�ทาํให้เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม ทั�งนี� เนื�องจากค่า 

Sig. ที�ได้จากการทดสอบมีค่าน้อยกว่า �.�� แต่ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศและด้านรายได้ ไม่มีผลต่อ

เหตุผลที�ทาํให้เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ที�ถนนสีลม เนื�องจากค่า Sig ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่ามากกว่า 

0.05 

 

 สมมติฐานที� �.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีผลจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่

ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อหวัใน

แต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อหวัใน

แต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ตารางที� 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่าย  

         ต่อหวัในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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จํานวนเงินที� 

ต้องการจ่ายใน 

แต่ละครั�งต่อคน 

ตํ�ากว่า 

300 

บาท 

301-400 

บาท 

401-500 

บาท 

501-

1,000 

บาท 

1,001 

บาท 

ขึ�นไป   

Sig 

1.เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

26 

48 

 

49 

71 

 

46 

65 

 

36 

46 

 

6 

7 
1.483 0.83 

รวม 74 120 111 82 13 

2. อาย ุ

  ตํ�ากวา่ 20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

  มากกวา่ 40 ปี 

 

15 

28 

12 

19 

 

23 

72 

15 

10 

 

14 

59 

23 

15 

 

4 

37 

16 

25 

82 

 

0 

5 

3 

5 

39.042  0.000   

รวม 74 120 111 82 13 

3.รายได ้

  ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท 

  30,001-40,000 บาท 

  มากกวา่ 40,0001 บาท 

 

32 

27 

11 

2 

2 

 

38 

54 

20 

2 

6 

 

23 

35 

31 

9 

13 

 

10 

13 

26 

14 

19 

 

0 

3 

6 

1 

3 

85.605  0.000   

รวม 74 120 111 82 13 

4.อาชีพ 

  นกัเรียน นกัศึกษา 

  พนกังานบริษทัเอกชน 

  ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจส่วนตวั 

  อื�นๆ 

 

25 

26 

2 

14 

7 

 

39 

54 

12 

8 

7 

 

21 

57 

14 

14 

5 

 

6 

43 

6 

22 

5 

 

0 

6 

2 

4 

1 

48.163  0.000   

รวม 74 120 111 82 13 
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 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบัจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อหัวในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสี

ลม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ มีผลต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อหวั

ในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม ทั�งนี� เนื�องจากค่า Sig. ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่า

นอ้ยกวา่ �.�� แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีผลต่อเหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

เนื�องจากค่า Sig ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่ามากกวา่ �.�� 

 

 สมมติฐานที� �.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีผลต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีผลต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ตารางที� 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบับุคคลที�ท่านร่วมรับประทาน  

อาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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บุคคลที�ท่าน 

ร่วมรับประทาน 

อาหารบุฟเฟ่ต์ 

ครอบครัว 
คน

รัก 
เพื�อน 

เพื�อน 

ร่วมงาน 
ลูกค้า อื�นๆ 

  

Sig 

1.เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

15 

36 

19 

20 

 

93 

135 

 

17 

31 

 

9 

3 

 

10 

12 
10.339 0.066 

รวม 51 39 228 48 12 22 

2. อาย ุ

  ตํ�ากวา่ 20 ปี 

  21-30 ปี 

  31-40 ปี 

  มากกวา่ 40 ปี 

 

11 

11 

11 

18 

 

3 

25 

10 

1 

 

40 

133 

27 

28 

 

0 

20 

12 

16 

 

0 

1 

4 

7 

 

2 

11 

5 

4 

75.482  0.000    

รวม 51 39 228 48 12 22 

3.รายได ้

  ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท 

  30,001-40,000 บาท 

  มากกวา่ 40,0001 บาท 

 

17 

16 

9 

4 

5 

 

6 

15 

12 

4 

2 

 

71 

74 

54 

12 

17 

 

1 

18 

13 

5 

11 

 

0 

0 

3 

3 

6 

 

8 

9 

3 

0 

2 

65.599  0.000    

รวม 51 39 228 48 12 22 

4.อาชีพ 

  นกัเรียน นกัศึกษา 

  พนกังานบริษทัเอกชน 

  ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจส่วนตวั 

  อื�นๆ 

 

15 

9 

5 

17 

5 

 

6 

24 

2 

4 

3 

 

66 

104 

19 

24 

15 

 

0 

35 

6 

5 

2 

 

0 

5 

0 

7 

0 

4 

9 

4 

5 

0 

76.895  0.000    

รวม 51 39 228 48 12 22 

**ระดบันยัสาํคญั .�� 
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 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกบับุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ รายได ้และอาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ทั�งนี�

เนื�องจากค่า Sig. ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่านอ้ยกวา่ �.�� แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม เนื�องจากค่า Sig ที�ไดจ้ากการทดสอบมีค่ามากกวา่ 

0.05 

 

 สมมติฐานที� � ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ต ์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  

  จากสมมติฐานที� � สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี�  

  �� : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

  �� : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

  ซึ� งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น

ผลิตภณํฑ/์บริการ  
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 ตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ส่วนประสมทางการตลาด 

  

พฤติกรรมผู้บริโภค 

ความถี� 

ในการ 

ใชบ้ริการ 

เหตุผล 

ที�เลือก 

ทาน 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อคน 

แต่ละครั� ง 

บุคคลที� 

ร่วมรับ 

ประทาน 

ดา้นราคา 
  50.16 85.55 87.777 116.712 

Sig. 0.000  0.004  0.000  0.205 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 

  78.01 48.64 37.451 45.19 

Sig. 0.096 0.007  0.005  0.014  

ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 

  38.04 111.092 63.59 70.446 

Sig. 0.000  0.026  0.000  0.028  

**ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ภาพรวมในส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัความถี�ในการใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.�� และค่า Sig. เท่ากบั �.��� ซึ� งนอ้ยกวา่ �.�� 

นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง(��)  และปฎิเสธสมมติฐานหลกั(��) หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสม



57 
 

 

ทางการตลาดดา้นราคา มีผลความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�

ถนนสีลม ดา้นความถี�ในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากบัเหตุผลที�ทาํให้

เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.�� และค่า Sig. เท่ากบั 0.0�� ซึ� งนอ้ยกว่า �.�� 

นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง(��)  และปฎิเสธสมมติฐานหลกั(��)  หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํให้เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสี

ลม ดา้นเหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับจาํนวนเงินที�

ตอ้งการจ่ายต่อหัวในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั 87.777 และค่า Sig. 

เท่ากบั 0.��� ซึ� งน้อยกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง(��)  และปฎิเสธสมมติฐานรอง (��) 

หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายต่อ

หวัในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ดา้นจาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับบุคคลที�ร่วม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั 116.712 และค่า Sig. เท่ากบั 0.205 ซึ� งมากกว่า 

�.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (��) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (��) หมายความว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ดา้นบุคคลที�ร่วมรับประทานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ภาพรวมในส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขายกบัความถี�

ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั 78.01 และค่า Sig. เท่ากับ 0.096 ซึ� ง
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มากกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (��) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (��) หมายความว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ดา้นความถี�ในการใช้บริการอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบั

เหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั 48.64 และค่า Sig. เท่ากบั �.��� ซึ� ง

น้อยกว่า �.�� นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (��) ยอมรับสมมติฐานรอง (��) หมายความว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ดา้นเหตุผลที�ทาํใหเ้ลือกทานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายกบั

จาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายต่อหัวในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั 37.451

และค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ� งน้อยกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง (��) และปฎิเสธสมมติฐาน

หลกั (��) หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อ

จาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายต่อหัวในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ดา้นจาํนวนเงินที�ตอ้งการ

จ่ายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งสริมการขายกับ

บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.�� และค่า Sig. เท่ากบั 0.��� ซึ� ง

น้อยกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง(��)  และปฎิเสธสมมติฐานหลกั(��)  หมายความว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ร่วมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ดา้นบุคคลที�ร่วมรับประทานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 จากตารางที� �.�� แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติไคสแควร์  ( �� ) ภาพรวมในส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  
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 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ กับ

ความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.�� และค่า Sig. เท่ากบั �.��� 

ซึ� งน้อยกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง (��) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั(��)  หมายความว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ดา้นความถี�ในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ กับ

เหตุผลที�ทาํให้เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ���.���  และค่า Sig. เท่ากบั �.��� 

ซึ� งน้อยกวา่ �.�� นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (��) และยอมรับสมมติฐานรอง (��) หมายความว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํให้เลือกทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ดา้นเหตุผลที�ทาํให้เลือกทานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั 

0.05 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ กับ

จาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายต่อหวัในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.��และ

ค่า Sig. เท่ากบั �.��� ซึ� งน้อยกวา่ �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง (��) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั

(��) หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวน

เงินที�ตอ้งการจ่ายต่อหวัในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ดา้นจาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์/บริการ กับ

บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม มีค่า �� เท่ากบั ��.��� และค่า Sig. เท่ากบั 0.028 

ซึ� งน้อยกว่า �.�� นั�นคือยอมรับสมมติฐานรอง(��)  และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (��) หมายความว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสัมพนัธ์บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม ดา้นบุคคลที�ร่วมรับประทานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั �.�� 
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บทที� � 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวจิยัเรื�องส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� คือ ผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

จาํนวน ��� คน และได้ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากผูบ้ริโภค

อาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม เมื�อผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถาม และทาํการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดน้าํขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามที�ไดม้าประมวลผล

จากเครื� องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สําหรับสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี�และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ลกัษณะของปัจจยั

ส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม และส่วนประสมทาง

การตลาด ใชค่้าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เพื�อบอกรายละเอียดให้ทราบถึงระดบัความสําคญัที�มีต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคที�รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม  โดยใช้ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานควบคู่กบัค่าเฉลี�ย เพื�อแสดงการกระจายของขอ้มูลที�ไดม้า ใชส้ถิติไคสแควร์ ในการวิเคราะห์

ในการทดสอบสมมติฐาน  

 ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดต้ั�งความมุ่งหมายไวด้งันี�  

 1.   เพื�อสาํรวจลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

 2.   เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนน

สีลม 

 3.   เพื�อศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

 

 



61 
 

สมมติฐานในการวจิัย 

1.ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล ที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลมไม่แตกต่างกนั 

2.ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�

ถนนสีลม 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที�รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม

เครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 สําหรับการวิจยัในครั� งนี� เครื�องมือที�ใช้สุ่มตวัอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัได้

สร้างขึ�นเพื�อเป็นการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น � ส่วน ดงันี�  

 ส่วนที� 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น  โดยมี

ลกัษณะคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถ

เลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนที�  2   เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที� �  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

 ส่วนที� �   ขอ้เสนอแนะ 

วธีิสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเครื�องมือตามขั�นตอนการศึกษา ดงัต่อไปนี�  

 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั�นตอนดงันี�  
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 �.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที� เกี�ยวข้องเกี�ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม แล้วนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื�อ

นาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

�.  นาํผลที�ไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ �.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และพิจารณา

เนื�อหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 �.  แบบสอบถามที�สร้างขึ�น  นาํเสนอาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื�อขอคาํแนะนํา ปรับปรุง 

แกไ้ข  

4.  นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� ง  

�.  นาํแบบสอบถามที�แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้(Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง  ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

ในงานวิจยั จาํนวน �0 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอ

นบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 �.  นาํแบบสอบถามที�ผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยที์�ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นครั� ง

สุดท้าย  เพื�อตรวจสอบและให้คาํแนะนําเกี�ยวกับการจดัทาํฉบับสมบูรณ์  สําหรับนําไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

  

วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับ ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผู ้บ ริโภคที� ถนนสีลม โดยมีว ัตถุประสงค์เพื� อสํารวจลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม และเพื�อวเิคราะห์การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที�ขอ้ง นํามาสังเคราะห์และนํามา

สร้างเป็นแบบสอบถาม  และนาํเสนออาจารยที์�ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครื�องมือแบบสอบถาม  มีวธีิดาํเนินการดงันี�  

 �.  ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัเพื�อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 �.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื�อนาํเครื�องมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
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 �.   ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถามตามเครื�องมือแต่

ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 1.  แบบสอบถามในส่วนที� � ส่วนที� �  

 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถี� (Frequency)  

และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�   และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย ุ, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซึ� งเป็นตวัแปรที�มีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วิเคราะห์ระดับปัจจยัที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ด้วย

วิธีการคาํนวณค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  จากนั�นนาํค่าเฉลี�ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์

แปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ที�กาํหนดไวด้งันี�  

  ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี�ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 

  ค่าเฉลี�ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากที�สุด 

 

�.  ใช้สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
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- ค่าเฉลี�ย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. ����:40) 

2.2 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  

 3. สถิติที�ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเชื� อมั�นของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีสัมประสิทธิ� แอลฟ่า ( -Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. ��43) 

 4. สถิติที�ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 

�.� ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลี�ยของตวัแปรมากกวา่ � กลุ่มขึ�นไป โดยใชก้ารสูตรการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน � ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพื�อทดสอบสมมุติฐานขอ้ 

�, � และ � (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541)  

�.� การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ร้านอาหารบุฟ

เฟ่ต์ของผู ้บริโภคที�ถนนสีลม  โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื�อทดสอบสมมุติฐาน 

(Hartung. 2001) 

  

สรุปผลการศึกษาค้าคว้า  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เรื� องส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทาน

อาหารของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม สรุปผลการวจิยัไวด้งันี�  

ส่วนที� 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 59.3 

และ 40.8 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอาย ุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.3 มีรายไดอ้ยูที่�  10,001-20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 33 และส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
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ส่วนที� 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม

ส่วนมาก นอ้ยกวา่ 1 ครั� งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ผูบ้ริโภคมีเหตุผลที�ทาํเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ที�ถนนสีลมคือ เพื�อพบปะสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ ��.�  จาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายในแต่ละ

ครั� งต่อคน คือ ���-��� บาท คิดเป็นร้อยละ ��  และ บุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสี

ลมส่วนใหญ่ คือ เพื�อน คิดเป็นร้อยละ ��        

 

ส่วนที� 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 โดยภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสําคญัอยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกบัดา้นส่งเสริมการขายและดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ/์บริการ มีค่าเฉลี�ยสูงกวา่ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขาย 

 และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มีความสําคญัมากในทุกเรื�อง  

ดา้นราคา ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าจองราคาเมื�อเทียบกบัอาหารมากที�สุด รองลงมา ราคามีผลต่อการเลือก

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์และความคุม้ค่าของอาหารเมื�อเทียบกบัเวลาที�ร้านให้ตามลาํดบั ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชั�น เช่น คูปองส่วนลด ทานในช่วงเวลาพิเศษที�ทางร้านกาํหนด

มีความสําคญัที�สุด รองลงมาคือ มีส่วนลดสําหรับลูกคา้ที�เป็นสมาชิก และสุดทา้ยการโฆษณาผา่นสื�อ

ต่างๆ โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ตามลาํดบั และด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ได้แก่ วตัถุดิบที�ใช้ ความ

สะอาดสดใหม่ของอาหารมีความสําคญัมากที�สุด รองลงมาคือ เมนูอาหารมีให้เลือกหลายหลาย และ

สุดทา้ยคือ รสชาติของอาหาร ตามลาํดบั      
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ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน  

 การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดด้งันี�   

 สมมติฐานที� � ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อการรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ต ์ของผูบ้ริโภคที�ถนนสีลมไม่แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี�  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

        ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบวา่ ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวจิยั หมายความวา่ เพศที�แตกต่าง

กนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม  

         ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า อายุที�แตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รายได้ที�

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั 

0.05 

 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า อาชีพที�

แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม โดยระดับ

นยัสาํคญั �.�� 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํให้ท่านเลือกทานอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า เพศที�

แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํใหท่้านเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความวา่ อายุที�แตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํใหท่้านเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความวา่ รายไดที้�

แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ทาํใหท่้านเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม  

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า อาชีพที�

แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�ท ําให้ท่านเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลม โดยระดับ

นยัสาํคญั �.�� 

 �.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่

ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า เพศที�

แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลม 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความวา่ อายุที�แตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�

ถนนสีลมโดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รายได้ที�

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมโดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า อาชีพที�

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อจาํนวนเงินที�ท่านตอ้งการจ่ายต่อคนในแต่ละครั� งเมื�อรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมโดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

�.� ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม 
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ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า เพศที�

แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลมโดยระดับ

นยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความวา่ อายุที�แตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�ถนนสีลมโดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รายได้ที�

แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลมโดยระดับ

นยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย หมายความว่า อาชีพที�

แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อบุคคลที�ท่านร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที�ถนนสีลมโดยระดับ

นยัสาํคญั �.�� 

 

 สมมติฐานที� � ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

  สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี�  

�.� ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวจิยั หมายความวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวจิยั หมายความวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�

ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวจิยั หมายความวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์ต่อค่าใช้จ่ายต่อคนแต่ละครั� งในการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั หมายความ

วา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

�.�  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน

งานวจิยั หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความถี�

ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั 

หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�เลือกทาน

อาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั 

หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้ายต่อคนแต่

ละครั� งในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั 

หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�ร่วม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 
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�.�  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน

งานวจิยั หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ/์ผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อความถี�ใน

การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน

งานวิจยั หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลที�

เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน

งานวิจยั หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/ผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้าย

ต่อคนแต่ละครั� งในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน

งานวิจยั หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อบุคคลที�

ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม โดยระดบันยัสาํคญั �.�� 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเรื� องส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

ผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

1. ผลการศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายได ้และ

อาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม ในทุกปัจจยั 

ไดแ้ก่ ดา้นความถี�ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ดา้นเหตุผลที�ทาํให้เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ 

ดา้นจาํนวนเงินที�ตอ้งการจ่ายในแต่ละครั� งต่อคน และดา้นบุคคลที�ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ยกเวน้

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�
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ถนนสีลม หมายความว่าเพศชายและหญิง มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตที์�แตกต่างกนั แต่

โดยภาพรวมในส่วนของ อาย ุรายได ้และอาชีพ ของผูบ้ริโภคที�แตกต่างกนั มีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่

แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตั�งไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบั  จิตรลดา ฟักป้อม (���� : บทคดัย่อ) 

ไดศึ้กษาเรื�อง การตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี�ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานะภาพ ของผูบ้ริโภคนั�นแตกต่าง

กนั แต่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารญี�ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่

แตกต่างกัน ยกเวน้ อายุ และประสบการณ์ในการทานอาหารบุเฟ่ต์อาหารญี� ปุ่นแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั 

 

2. ผลการศึกษาเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภคที�ถนนสีลม  ในส่วนของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีระดบัความสําคญั

อยูใ่นระดบัมากทุกๆดา้น เมื�อพิจารณาระดบัความสําคญัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความสําคญัเป็น

อนัดับที�� (x = �.�) รองลงมาคือด้านราคา (x = �.��) และสุดท้ายด้านการส่งเสริมการขาย (x = �.�)  

แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที�ให้ความสําคญัในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี

ความสําคญัเท่ากนั ทุกดา้นนั�นเป็นสิ�งที�ลูกคา้ทุกคนปรารถนาที�จะได้รับสิ�งที�คุม้ค่ากบัตนเอง ซึ� งเป็น

ปกติของมนุษย์ทุกคน ที�ต้องการสิ� งที�ดีที�สุดให้กับตนเอง  ซึ� งสอดคล้องกับ เตชินท์ แก้วประดับรัฐ  

(2555 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื�อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ต์กุ ้ง

กระทะ   ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทั�ง � ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที�จดั

จาํหน่าย ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ เพื�อพิจารณาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์มีระดบั

ความสัมพนัธ์มาเป็นอนัดบั � ราคาเป็นอนัดบั � กระบวนการให้บริการเป็นอนัดบั � รองลงมาคือดา้น

บุคลากร การส่งเสริมทางการตลาด สถานที�จดัจาํหน่าย  และลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั 

 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ซึ� งอนัดบัหนึ� งได้แก่ ความคุม้ค่าของราคาเมื�อเทียบกบัอาหาร รองลงมาคือ 

ราคามีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ และความคุม้ค่าของอาหารเมื�อเทียบกบัเวลาที�ร้านให ้ 

ซึ� งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ศุภร เสรีรัตน์ (���� : 126) ที�ได้กล่าวว่า การตั�งราคาสําหรับสินคา้
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และบริการเป็นงานที�สําคยํที�มีผลต่อความสําเร็จขององค์กรณ์นักการตลาดจาํนวนมากใช้การขึ�นราคา

เพื�อเพิ�มกาํไรและราคาตํ�าสามารถใช้ในการเพิ�มส่วนครองตลาดไดร้าคาที�ต ํ�ากว่าราคาของคู่แข่งขนั จะ

เป็นการดึงดูดลูกคา้รายใหม่และเปิดโอกาสใหธุ้รกิจไดมี้การใชเ้ครื�องมืออยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง

กับ รุจิรา ถาวระ (����) ได้ศึกษาเรื� องพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภค : 

กรณีศึกษาภตัตาคารอาหารญี�ปุ่นชาบูชิ พบว่า การสร้างควาทแตกต่างอย่างชัดเจนในตวัสินค้าและ

บริการจะช่วยให้ร้านคา้สามารถกาํหนดราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง เช่น บรรยากาศภายในร้าน การบริการ

อาหารที�รวดเร็ว และการตอนรับที�ดีน่าประทบัใจ 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นการส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัมาก ซึ� งอนัดบัหนึ� งได้แก่ การจดัโปรโมชั�น เช่น คูปอง

ส่วนลด ทานในช่วงเวลาพิเศษที�กาํหนด รองลงมาคือ การมีส่วนลดให้กบัลูกคา้ที�เป็นสมาชิก และการ

โฆษณาผ่านสื�อต่างๆ โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ซึ� งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ปณิศา มีจินดา 

(2555 : 25) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างความพึงพอใจในตราสินคา้ให้กับผูบ้ริโภค 

สามารถทาํได้โดย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ดังนั�นธุรกิจจึงควรนําสื�อต่างๆมาใช้ให้

เหมาะสม เพื�อเป็นตวักระตุน้ยอดขายของธุรกิจ  

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งอนัดบัหนึ�งไดแ้ก่ วตัถุดิบที�ใช ้ความสะอาดสดใหม่

ของอาหาร รองลงมาคือ เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย และรสชาติของอาหาร ซึ� งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ สุพรรณี อินทร์แก้ว (���� : 54) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคคือการได้รับ

ประทานอาหารที�สะอาดและสดใหม่ และรสชาติของอาหารจะตอ้งอร่อยก็จะยิ�งสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัผูบ้ริโภคได ้ และจะทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการกบัทางร้านอีกหลายครั� ง สอดคลอ้งกบั ชวลั 

เอี�ยมสกุลรัตน์ (���� : 54) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 

ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวจัิย 

 จากผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

ที�ถนนสีลม พบวา่  
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1. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์นอกจากจะตอ้งคาํนึกถึงรสชาติของอาหารเป็นหลกั

แล้วยงัต้องให้ความสําคญักับคุณภาพในด้านการบริการของพนักงานภายในร้านอีกด้วย อบรมให้

พนกังานของร้านมีใจรักในการบริการ เพราะการบริการก็มีส่วนที�จะสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ 

และลูกคา้ก็จะกลบัมาใชบ้ริการที�ร้านเดิมอีกครั� ง 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ควรที�จะจดัอาหารบุฟเฟ่ต์ที�มีความหลากหลาย มี

อาหารหลายชนิดให้ผูบ้ริโภคได้เลือกรับประทานเพื�อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์บางร้านมีราคาค่อนข้างสูง แต่อาหารที�จดัไวไ้ม่มีหลากหลายก็ไม่สามารถเป็นที�

ตอ้งการรับประทานของผูบ้ริโภค 

3. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ควรที�จะปรับราคาค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ต่อหัวให้

พอเหมาะ อย่ามีราคาที�สูงเกินไปเพราะลูกคา้บางรายให้ความสําคญักับด้านราคามากที�สุด เพื�อที�จะ

รองรับลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่มใหเ้ขา้มาใชบ้ริการกบัทางร้าน 

4. ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ควรใช้วตัถุดิบที�มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความ

สะอาดและสดใหม่ของอาหารอยู่เสมอ และผูบ้ริโภคตอ้งการจ่ายเงินในการรับประทานที�เหมาะสมกบั

คุณภาพของอาหารที�ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

5.  ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นอกจากจะคาํนึงถึงราคาของอาหารที� เหมาะ 

รสชาติของอาหารที�อร่อย ยงัตอ้งให้ความสําคญักบัสิ�งอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย เช่น ที�

จอดรถสาํหรับลูกคา้ที�เขา้มารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์เป็นสิ�งสาํคยํอีกอยา่งหนึ�งที�ผูป้ระกอบการไม่ควร

มองขา้ม  

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั�งต่อไป 

1. ศึกษาวิจยัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภคในพื�นที�อื�นๆ ให้มาก

ขึ�น เพราะวา่ปัจจุบนันี�  มีร้านอาหารบุฟเฟ่ตเ์กิดขึ�นมากมายของทุกพื�นที�ในประเทศไทยไม่วา่จะเป็น ยา่น

ใจกลางเมือง ต่างจงัหวดั หรือพื�นที�ชุมชนต่างๆ และการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตย์งัเป็นที�นิยมกนัอยา่ง

มากในปัจจุบนันี�  

2. ศึกษาเพิ�มเติมในส่วนของการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภควา่มีการการดาํเนินชีวิตอยา่งไร 

มีการวางแผนการใช้เงินสําหรับการทายอาหารอย่างไร เพื�อประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจต่อไป และ

ตอบสนองความตอ้งการของผุบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม 
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3. ศึกษาเพิ�มเติมในส่วนของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�มีต่อการรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตที์�ถนนสีลม เพื�อใหไ้ดง้านวจิยัที�ครอบคลุมในทุกดา้น  

4. ในการวิจยัควรเพิ�มเติมในส่วนของคาํถามปลายเปิด ในส่วนของขอ้เสนอแนะ ในดา้น

ราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ให้ผูบ้ริโภคไดแ้สดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ 

จะทาํใหเ้ห็นความชดัเจนมากยิ�งขึ�น เพื�อนาํมาปรับปรุงใหร้้านอาหารบุฟเฟ่ตมี์คุณภาพมากยิ�งขึ�น 
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