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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม และความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัปัจจยั

ท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม นกัท่องเท่ียวไทยท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

เขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ เคร่ืองมือ  ท่ีใช้ คือ แบบสอบถามทาง

ออนไลน์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบความแปรปรวน (T-test OneWay ANOVA) การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีของ

แอลเอสดี (LSD) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหว่าง 25-35 ปี สถานภาพสมรส 

จากการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได ้15 ,000 - 25,000 บาท นิยมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตแ์บบนานาชาติ โดยมกัใชบ้ริการช่วงเยน็ของวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เพื่อพบปะสังสรรค ์ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 5 ประการแรก พบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการมี

อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ คุณภาพของอาหาร ความรวดเร็วในการช าระเงิน และ

บรรยากาศภายในห้องอาหาร นอกจากน้ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคญั:  ปัจจยั นกัท่องเท่ียวไทย รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์โรงแรม 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวจัิย 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการขยายตวัของ

ต่างประเทศ  ผลจากการส ารวจการใช้จ่ายของประชาชนในการบริโภคสินคา้ อุปโภค-บริโภค ท่ี

จ  าเป็นต่อการครองชีพ ในเดือนเมษายน 2561 มีค่า 52.4 ค่าดชันีสูงกวา่เกณฑ์ท่ีเส้น 50 สะทอ้นให้

เห็นวา่ ประชาชนยงัคงมีความมัน่ใจในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสินคา้อุปโภค-บริโภค นางกุลณี 

อิศดิศยั อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 385,000 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารท่ีมีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองท่ีนิยมความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย มีเวลาจ ากดั แต่ยงัตอ้งการสินคา้และบริการท่ีดีมีคุณภาพเพื่อการบริโภค รวมถึงการ

ใหบ้ริการท่ีสอดรับกบัพฤติกรรมการใชเ้วลากบัสังคมออนไลน์มากข้ึน (รัชฎาพร บุญเรือง, 2561) 

อาหารเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติท่ีท าใหร่้างกายของมนุษยด์ ารงมีชีวิตอยูจ่ากอดีตมนุษย์

บริโภคเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและมีแรงในการท างาน แต่ในปัจจุบนัมนุษยไ์ม่เพียงแค่บริโภคเพื่อมี

ชีวติอยูร่อด แต่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงเห็นไดว้า่มีร้านอาหารในทัว่ทุกมุมของ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครติดอนัดบัเป็นเมืองน่าท่ี อนัดบัท่ี 1 การส ารวจของ Mastercard 

Destination Cities Index ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยเป็นเมืองน่าเท่ียวอนัดบั 1 คือ อาหารการ

กินอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยข้ึนช่ือเร่ืองอาหารการกินท่ีสามารถหากินได ้24 ชัว่โมง ไม่ว่าจะเป็น

ร้านอาหารช่ือดงัท่ีหรูหราหรือจะเป็นอาหารขา้งทาง ทั้งอาหารไทย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ยุโรป เรียกได้

ว่าครบครันทุกเช้ือชาติ ยุคสมัยปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตของผู ้คนในกรุงเทพมหานครได้

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ท่ีมีวฒันธรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการบริโภคอาหารแบบ

บุฟเฟ่ตท่ี์เขา้มามีอิทธิพลกบัการบริโภคของผูบ้ริโภคในประเทศไทยเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภคมี 
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ตัวเลือกในการเลือกบริโภคมากข้ึน ท่ีผูบ้ริโภคต้องการความคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไปกับ

ค่าอาหารและสามารถบริโภคไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั ธุรกิจร้านอาหารจึงเกิดการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงของ

ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจึงหันมาให้บริการแบบบุฟเฟต์มากข้ึนเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ตั้ งแต่ระดับ

โรงแรม ภตัตาคาร จนถึงร้านอาหารขา้งทางหรือตามแต่ละฤดูกาลของอาหารและผลไม ้และมีการ

เพิ่มข้ึนของร้านอาหารใหม่ๆท าให้เกิดการกระจายตวัของกลุ่มลูกคา้ ตอบโจทยพ์ฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีตอ้งการ อาหารท่ีมีคุณภาพดีรสชาติดี และมีความหลากหลายของอาหาร ซ่ึงจะ

เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่าง (กนกวรรณ วงษศ์รีโรจน์, 2561) 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาส่ิงจูงใจ5ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ของผูบ้ริโภคตามประชากรศาสตร์ โดยศึกษาพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม และปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารและผูบ้ริหาร

โรงแรมท่ีดูแลในส่วน Food & Beverage รวมทั้งในส่วนห้องอาหารในโรงแรม ไดน้ าขอ้มูลไป

วางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้สามารถเขา้ถึงความ

ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  

 

 ค ำถำมกำรวจัิย 

 

  1. พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั  

  2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม

แตกต่างกนัอยา่งไร 

  3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 

  1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม และปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม จ าแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 

ประโยชน์ของกำรวจัิย 

 

  1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงน าไปวางแผนการตลาดให้กับ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารได ้

  2. ผลการวจิยัสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงการบริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

 

  1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวไทยท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 384 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดม้าจากการค านวณ

ของสูตร คลอแครน (Cochran ,1977)  

  2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
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2.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

2.1.1.1 เพศ  

2.1.1.2 อาย ุ 

2.1.1.3 สถานภาพ 

2.1.1.4 ระดบัการศึกษา 

2.1.1.5 อาชีพ 

2.1.1.6 รายไดต่้อเดือน 

  2.1.2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ประกอบดว้ย 

2.1.2.1 การเลือกประเภทอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ชอบรับประทาน 

2.1.2.2 ความถ่ีในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

2.1.2.3 บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

2.1.2.4 ช่วงวนัท่ีใชบ้ริการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

2.1.2.5 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาสใด 

2.1.2.6 ช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ประกอบดว้ย  

2.2.1 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

2.2.2 ความรวดเร็วในการช าระเงิน 

2.2.3 การบริการของพนกังาน 

2.2.4 การส่งเสริมการขายของหอ้งอาหาร 

2.2.5 คุณภาพของอาหาร 

2.2.6 ความหลากหลายของรายการอาหาร 

2.2.7 ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์

2.2.8 บรรยากาศภายในหอ้งอาหาร 

2.2.9 ท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร 
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3. ขอบเขตด้ำนโรงแรมทีห่รือพืน้ทีใ่ช้บริกำรโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเก็บกลุ่มตวัอยา่ง โดยการจดัท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

สร้างข้ึนเพื่อศึกษาส่ิงจูงใจ5ประการแรกท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรมตามแนวทางวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีก าหนด ให้ไดค้รบตามจ านวนท่ี

ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้ 

 

4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวจัิย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่ วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 

 

 

สมมติฐำนกำรวจัิย 

 

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมท่ีแตกต่างกนั 

 

 

นิยำมศัพท์ 

 

เพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูอ่้านรายงานวิจยักบัผูว้ิจยั จึงได้ให้ค  านิยามศพัท์

ดงัต่อไปน้ี 

             อาหาร บุฟเฟต์ในโรงแรม หมายถึง ห้องอาหารในโรงแรมท่ีจดัวางอาหารทั้งหมดไวบ้น

โต๊ะ และให้ผูม้าใชบ้ริการเลือกตกัอาหารต่าง ๆ นั้นดว้ยตนเอง ในบางคร้ังอาจมีผูช่้วยจดัอาหารไว้

เป็นจาน ๆ แต่ผูใ้ช้บริการตอ้งไปหยิบอาหารเหล่านั้นเอง โดยคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคล 

ผูใ้ช้บริการเลือกหยิบอาหารรับประทานเองและรับประทานไดเ้ต็มท่ีตามความพอใจ ซ่ึงมีการจดั
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อาหารบุฟเฟ่ต์หลาย ๆ แบบด้วยกัน เช่น บุฟเฟ่ต์อาหารไทย บุฟเฟ่ต์อาหารเจ บุฟเฟ่ต์อาหาร

นานาชาติ  บุฟเฟ่ตข์า้วตม้ เป็นตน้ 

 

ปัจจัยประชำกรศำสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 

พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรอำหำรบุฟเฟ่ต์ หมายถึง กระบวนการการกระท าของ

ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจในการเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์โดย การเลือกประเภทอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ชอบ

รับประทาน ความถ่ีในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม ช่วงวนัท่ีใชบ้ริการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรมเน่ืองในโอกาสใด และช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 

 ปัจจัยทีอ่ทิธิพลต่อกำรเลอืกใช้บริกำรอำหำรบุฟเฟ่ต์ หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว

ไทยท่ีเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์ในโรงแรม ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็ว

ในการช าระเงิน การบริการของพนกังาน การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร คุณภาพของอาหาร 

ความหลากหลายของรายการอาหาร ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ บรรยากาศภายในห้องอาหาร ท าเลของ

สถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร     

บุฟเฟ่ต์ในโรงแรมผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัต่อไปน้ี              

  2.1 แนวคิดและทฤษฏีในการวจิยั 

         2.1.1 แนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

         2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ 

         2.1.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

         2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

          2.1.1 แนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค           

 ก่อนท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคเราควรท าความเข้าใจถึงความหมายและ

ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อท าความเข้าใจถึงลักษณะของขอบเขตของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การ

ใช้ และการประเมินการใช้สินคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลกระท าเพื่อให้ได้สินคา้หรือ

บริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ย (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล , 

2550) 

           พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก 

(Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินคา้หรือบริการ

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน( ชูชยั สมิทธิไกร 2554 : 6) 

           พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคน้หา การซ้ือ การใช ้

การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค (ธนกฤต วนัต๊ะเมล ์

2554)  

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง กบับุคคลหรือกลุ่มใน

การจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์/บริการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ  (ปณิศา มีจินดา 2554)          

           พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร และ

กระบวนการท่ีกลุ่มดงักล่าวใชใ้นการเลือก การไดม้า การใช ้และการก าจดั ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือ

ประสบการณ์ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด (Concepts) ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความจ าเป็น 

(Needs) และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม (สุภาภรณ์ พล

นิกร, 2548) 

           พฤติกรรมของผู ้บริโภค คือการกระท าโดยมนุษย์แสดงออกโดยไม่ รู้ตัว การ

แสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได ้(Foxall & 

Sigurdsson, 2013) 

           การกระท าหรือการแสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความคิด 

ทศันคติ และค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆอาจมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น 

วฒันธรรม และ สังคม (นนัทา ศรีจรัส, 2551) 

          การแสดงกิริยาอาการท่ีเก่ียวกับการซ้ือสินค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการไป

เพื่อวตัถุประสงค์เช่นวา่น้ีรวมกนัเรียกวา่ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกนัใน
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ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยูห่ลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุรายไดร้ะดบัการศึกษาศาสนา

วฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ พฤติกรรมการกินการใชก้ารซ้ือ และความรู้สึกนึก

คิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์จึงแตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการ

หลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกท่ีท าให้มีการ

บริโภคแตกต่างกนั (กมลภพ ทิพยป์าละ 2555) 

 

           จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาในรูปแบบของการคน้หา การประเมิน ตดัสินใจเลือกซ้ือ เลือกใช้ และพฤติกรรมท่ี

แสดงออกหลงัการซ้ือ ของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 

 จากรูปแบบจ าลองการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือรูปแบบจ าลองพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นโมเดลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หน่ึงในปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ 

ปัจจยัดา้นสังคม (Social factor) ประกอบดว้ย บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง

ลกัษณะของประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษาเป็น

ตน้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

               2.1.2.1 เพศ (Sex) 

 เป็นตวัแปรในการแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพราะปัจจยัดา้นเพศส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการบริโภคท าใหใ้นการวางกลยทุธ์มีการน าลกัษณะความแตกต่างของเพศมาประยุกต์

กบัใชผ้ลิตภณัฑบ์างประเภท 

               2.1.2.2 อาย ุ(Age) 

 บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ในแต่

ละกลุ่มช่วงอายุมีความชอบหรือความสนใจท่ีแตกต่างกนัเช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบสินคา้แฟชั่น กลุ่ม

ผูสู้งอาย ุสนใจสินคา้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นตน้ 
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                2.1.2.3 การศึกษา (Education) 

 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อรายได้ ความคิด ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารต่างๆโดยผู ้ท่ีมี

การศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคสินคา้และบริการท่ีดี เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงสามารถมีอาชีพ

ท่ีสร้างรายไดท่ี้สูงกวา่ท าใหมี้ทางเลือกในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมากกวา่ 

               2.1.2.4 รายได ้และอาชีพ (Income and Occupation) 

 เป็นตวัก าหนดความสามารถในการซ้ือสินคา้และบริการอาชีพท่ีแตกต่างกนัของแต่

ละบุคคล มีตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดศึกษาว่าสินคา้และบริการ

เหมาะกบัความตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม

รายได ้หรือ อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีน ามา

ศึกษาส าหรับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อใชเ้ป็นการวางแผนก าหนดกลยุทธ์และสามารถ

น าเสนอสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการ

ปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของเขา (Schiffman and Kanuk, 

2007 อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) หรือเป็นความรู้สึกของบุคคล (ลูกคา้) วา่มีความ

พึงพอใจหรือไม่ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์มาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้การท างานในผลิตภณัฑ์กบั

ความคาดหวงัของลูกคา้ (Kotler and Keller, 2007 อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ,2552) 

นอกจากน้ียงัมีผูไ้ดใ้หค้วามหมายและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจดงัน้ี 

               Carnpbell (1976 : 117 – 124 อา้งถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็นหรือ

คาดหวงั หรือรู้สึกวา่สมควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสิน

ของแต่ละบุคคล 

               กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจดา้นต่างๆ เม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
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               วิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ

ตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการ

ตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

               ดงันั้นจากค านิยามขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจ ว่าความรู้สึกหรือ

ทศันคติท่ีดีของบุคคล เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ความพึงพอใจมากหรือ

น้อยข้ึนอยู่กบัช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ หากช่องว่างห่างกนัมากหมายความว่า

ผูบ้ริโภคได้รับความพึงพอใจน้อย หรือหมายความว่า ผูบ้ริโภคได้รับการตอบสนองน้อยกว่าท่ี

คาดหวงั โดยองค์การหรือบริษทัมีการวดัความพึงพอใจเพื่อคน้หาความตอ้งการของลูกคา้โดยท่ีมี

จุดมุ่งหมายคือเพื่อความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

                ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ

ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการของ

แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆโดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจยัท่ี

จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

 

               ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในด้าน

ความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท่ีปัจจัยภายใน

ประกอบดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความจ าเป็น ความตอ้งการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ

บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ 

1. ความจ าเป็น (Need) ความตอ้งการ (Want) และความปรารถนา (Desires) ความจ าเป็น 

ความตอ้งการ และความปรารถนา เป็นค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใช้

แทนกนัได ้ซ่ึงเราจะใชค้  าวา่ความตอ้งการในการส่ือความเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีความ

ตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้

หรือบริการ คือ เม่ือเกิดความจ าเป็นหรือความตอ้งการ ไม่ว่าในด้านร่างกายหรือ

จิตใจ บุคคลก็จะหาทางท่ีจะสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการนั้นๆเราอาจจะ
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กล่าวไดว้่า ความตอ้งการมนุษย ์หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ส าหรับ

การตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัยส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market 

Concepts) 

2. แรงจูงใจ (Motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือจิตใจข้ึนและหากปัญหานั้นไม่

รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวางไม่คิดไม่ใส่ใจหรือไม่ท าการตดัสินใจใดๆแต่หากปัญหา

นั้นๆขยายตวัหรือเกิดความรุนแรงยิ่งข้ึน เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีเราตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ และ

ความคิดของผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภค

ใหไ้ด ้

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก

ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้าน

ต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคล

แตกต่างกัน ซ่ึงจะเป็นลกัษณะการตอบสนองในรูปแบบท่ีคงท่ีต่อตวักระตุ้นทาง

สภาพแวดลอ้ม เช่น ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูน้ าจะแสดงออก หรือตอบสนองต่อปัญหา

ดว้ยความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็นตวัเองสูง ในขณะท่ีผูท่ี้ขาด

ความมัน่ใจในตนเองไม่กลา้เสนอความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ื้นไดง่้าย จะมี

ลกัษณะเป็นคนท่ีชอบตามผูอ่ื้น 

4. ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกต่อความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ

บุคคล โดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลดงันั้นเม่ือเราตอ้งการให้

บุคคลใดๆเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามท่ีจะเปล่ียนทศันคติของเขา

ก่อน แต่ในความเป็นจริงทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูก

สร้างข้ึนในจิตใจ ดงันั้นการปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยอ่มกระท าได้

ง่ายกว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งใช้ความเขา้ใจแรงพยายาม

และระยะด าเนินการท่ียาวนาน 

5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ

กระท าของบุคคลอ่ืนกา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ 

ตอ้งการให้เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินค้าหรือองค์การให้มี
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คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ท่ากบัเป็นการสร้าง

ยอดขายนั้นเอง 

6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งท่ีเกิดจากการรับรู้

และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว 

ดังนั้ น หากมีการรับรู้แต่ย ังไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เ กิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงท่ีก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ 

 

 ปัจจยัภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของ

บุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในรูป

ของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี

ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะ

ไดรั้บอิทธิผลต่อครอบครัวซ่ึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่า

สถาบันอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลใช้ชีวิตในวยัเด็กซ่ึงเป็นวยัซึมซับและเรียนรู้

ลกัษณะอนัจะก่อใหเ้ป็นนิสัยประจ าของบุคคลไปตลอดชีวติเป็นตน้ 

3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อเป็นการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ

สังคม หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการขดัเกลาทางสังคมประกอบดว้ยรูปแบบการ

ด ารงชีวติ ค่านิยมของสังคมและความเช่ือท าใหต้อ้งศึกษาลกัษณะของสังคมเพื่อ

จะทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์

โดยเฉพาะบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนด 

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและ

ยอมรับปฏิบติัมา เพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปได้ด้วยดีบุคคลใน

สังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรม เพื่อการอยู่เป็นส่วนหน่ึง
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ของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน การรับรู้ ความตอ้งการ

และพฤติกรรมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิตท่ีคนส่วนใหญ่ใน

สังคมยอมรับประกอบดว้ย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมการใชว้ตัถุหรือส่ิงของ 

หรือแมก้ระทัง่วธีิคิดก็เป็นวฒันธรรมดว้ย 

5. สภาพแวดลอ้ม (Environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่น 

ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน ้ าหรือเช้ือเพลิง ผลกระทบ

ของปรากฏการ EI Ninyo และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

 

 กิจติมา ลุมภกัดี และไกรชิต สุตะเมือง (2559) กล่าววา่ การรับประทานอาหารแบบ 

Buffet หมายถึง การรับประทานจะมีอาหารวางหลายๆชนิดจดัวางไวต้รงส่วนท่ีจดัให้แขกท่ีไดรั้บ

เขา้งานสามารถเลือกรับประทานอาหารกบัเคร่ืองด่ืมในขณะท่ีร่วมวงเจรจากนัก่อนท่ีเจา้ของงานจะ

เชิญนั่งโต๊ะเพื่อรับประทานอาหารเมนูหลกั ส่วนในภาษาไทย ใช้ว่าบุฟเฟ่ต์ส าหรับเรียกเสริร์ฟ

อาหารทั้งหมดไวบ้นโตะ๊ และใหผู้ร่้วมงานสามารถเดินไปตกัอาหารมารับประทานไดด้ว้ยตวัเอง 

 

 แบง๊ค ์งามอรุณโชติ(2553) กล่าววา่ บุฟเฟต ์(Buffet) หมายความวา่การซ้ือขายบริการ

หรือสินคา้โดย ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้หรือบริการเหล่านั้นไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนในระยะเวลา

ความถ่ี และ จ่ายเงินราคาคงท่ี หรือ ท่ีจ  ากดัสถานที วิธีการเช่นวา่น้ีท าให้ ในความคิดของผูบ้ริโภค

แลว้เหมือนมีตน้ทุนท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงการจะไดค้วามคุม้ค่าหรือก าไรให้ไดม้ากท่ีสุด นั้นข้ึนอยู่

กบัการบริโภคบริการและสินคา้เหล่านั้น ในหลายๆ คร้ังในระบบบุฟเฟต์ผูบ้ริโภคจึงบริโภคมาก

เกินไป ดงัตวัอยา่งเช่น ร้านอาหารในระบบบุฟเฟต ์ผูบ้ริโภคแมจ้ะรู้สึกอ่ิมแลว้ก็ตาม ส่วนใหญ่มกัท่ี

จะรับประทานต่อไป ทั้งน้ีก็เพราะวา่ ในความคิดของผูบ้ริโภค ไดถู้กแบ่งเป็นสองส่วนแลว้คือความ
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พึงพอใจ กล่าวคือ การรับประทานอาหารเป็นส่วนหน่ึงของความพึงพอใจ ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึง

ไดรั้บจากความคุม้ค่าจากการจ่ายเงินเพื่อบุฟเฟตม้ื์อนั้นเป็นความพึงพอใจอีกส่วนหน่ึง 

 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิชยา ทองลพัท์ (2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยเรียงตามล าดบั

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยั ดา้นราคา ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส าหรับปัจจยัด้านช่องทางการจดั จ  าหน่ายและ

ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูท่ีแตกต่างกนั 

โดยกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทชาบูนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 20,000 บาท

ต่อเดือนและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม

ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูต ่าท่ีสุด ส าหรับกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มพนกังานเอกชนมี

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูนอ้ยกวา่กลุ่มขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ 

 

 กิจติมา ลุมภกัดี และไกรชิต สุตะเมือง (2559) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-

30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพการสมรส โสด ให้ความส าคญักบปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน 

ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนกังานคอยแนะน าบริการให้ลูกคา้ อาหารมีให้เลือกหลากหลาย 

ความประทบัใจในการให้บริการ อยากกลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป ความรู้สึกวา่ร้านอาหารท่ี
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ใช้อยู่เป็นมืออาชีพ  และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ โดยผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทั้ง 6 ดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ในด้านภาพลกัษณ์

สินคา้และดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

           

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร  บุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและผลงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง แล้วจึง

น ามาประมวลผลเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ  ( Independent variables )                     ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่2.1 : กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ  

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

- ความรวดเร็วในการให้บริการ  

- ความรวดเร็วในการช าระเงิน  

- การบริการของพนักงาน  

- การส่งเสริมการขายของห้องขาย  

- คุณภาพของอาหาร  

- ความหลากหลายของรายการ

อาหาร  

- ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์  

- บรรยากาศภายในห้องอาหาร  

- ท าเลของสถานที่ตั้งห้องอาหาร 

พฤติกรรมการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
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บทที ่3 

 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นักท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. แบบของการวจิยั  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1 ประชากร 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

แบบของการวจัิย 

 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั 5ประการแรกท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม           

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ใน

เขตกรุงเทพฯ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ในเขต

กรุงเทพฯ จ านวน 400 คน 

2.1 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  การเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรในการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวได้มาจากการค านวณของสูตร คลอแครน 

(Cochran ,1977) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2559) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการ

ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี กรณีท่ีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใชสู้ตร 

 

 

n   =   
𝑍2

4𝑒2
 

 

โดยท่ี                                 

n   แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

p   แทน    สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

e   แทน    ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

Z   แทน   ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 

             ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 

 

แทนค่า 

n   =   
𝑍2

4𝑒2
 

 

n   =   
1.962

4(0.05)2
 

      

n   =  384 
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          จากการค านวณแผนการสุ่มตวัอยา่งไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน เพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดในการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเก็บเพิ่มอีก 16 ชุด จึงรวมแลว้ทั้งหมด 400 ชุด 

 

 

               2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น          

(Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงใชก้ารเก็บกลุ่มตวัอยา่งแบบออนไลน์ เพื่อให้ไดค้รบตาม

จ านวนท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้400 ชุด 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   

โดยสร้างข้ึนเพื่อศึกษา ส่ิงจูงใจ5ประการแรกท่ีท าให้นักท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร      

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ตามแนวทางของวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีก าหนด โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์เฉพาะผูท่ี้เคย

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด มีจ านวน 6 ขอ้        

                             

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ไดแ้ก่ การเลือกประเภทอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ชอบรับประทาน ความถ่ีในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ช่วงวนัท่ีใช้บริการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาสใด และช่วงเวลาท่ี

เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด มีจ านวน 6 ขอ้ 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็วในการช าระเงิน การบริการของ

พนกังาน การส่งเสริมการขายของหอ้งขาย คุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร 

ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ บรรยากาศภายในห้องอาหาร ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร มีจ านวน 9 ขอ้ 

แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นค าถามแสดงระดบัความคิดเห็นตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert 

Scale) โดยแต่ค าถามจะมีค าตอบใหเ้ลือกตามความคิดเห็น 5 ระดบั  

โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ในการวดั

ระบบส าคญัซ่ึงมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

ลกัษณะแบบสอบถามมี 5 ระดบัคะแนนจาก  

 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

    ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  นอ้ย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

 การแปลความหมายของขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยผูว้ิจยั

เลือกใชว้ธีิการของ เบส (Best. 1970, อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2559) ดงัน้ี 

 ระดบัคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  ระดบัคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีผลต่อความคิดเห็นมาก 

 ระดบัคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีผลต่อความคิดเห็นปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีผลต่อความคิดเห็นนอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีผลต่อความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนที ่4 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 

          ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

 

          1. ความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

วตัถุประสงค์กบัแบบทดสอบรายขอ้ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์พิจารณา

ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

          2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) เม่ือผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็น า

แบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบถึงเน้ือหาค าถามและความยากง่าย ในการใช้

ภาษาว่าส่ือความหมายไดค้รอบคลุมตามท่ีตรงตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการหรือไม่ โดยน าแบบสอบถาม

ฉบบัร่างไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ชุด และน าค าตอบท่ี

ไดม้าหาความเช่ือถือได ้(Reliability) จากโปรแกรมส าเร็จรูป ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach โดยวธีิน้ีจะใชก้บัเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ค่าความเช่ือมัน่มีเกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงัน้ี 

         0.80 – 1.00            เช่ือมัน่ไดสู้งมาก   น าไปใชไ้ดดี้มาก 

          0.70 – 0.79              เช่ือมัน่ไดสู้ง           น าไปใชไ้ดดี้ 

           0.50 – 0.69              เช่ือมัน่ไดป้านกลาง น าไปใชไ้ดพ้อใช ้

          0.30 – 0.49              เช่ือมัน่ไดต้  ่า            ควรปรับปรุง 

            ต ่ากวา่ 0.30              ความเช่ือมัน่ต ่ามาก ใชไ้ม่ได ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

           

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ 

          เก็บแบบสอบถามออนไลน์  ใชก้ารเก็บกลุ่มตวัอยา่งแบบออนไลน์ การจดัท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ เพื่อให้ได้ครบตามจ านวนท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดไว ้400 ชุด หลงัจากได้รับแบบสอบถาม

กลบัมา ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกและท าการตรวจสอบความถูกตอ้งความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดก่อนท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

          เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ รวบรวมจากงานวิจยั บทความ วารสาร เอกสารต่างๆ เพื่อเป็น

ส่วนประกอบในเน้ือหาและน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

         ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยั 5ประการแรกท่ีท าให้นักท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ผู ้วิจ ัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

          1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์เฉพาะผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน วิเคราะห์โดย

ใชค้่าเฉล่ียและค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบดว้ยค าอธิบาย 
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ไดแ้ก่ 

การเลือกประเภทอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีชอบรับประทาน ความถ่ีในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ช่วงวนัท่ีใช้บริการรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมเน่ืองในโอกาสใด และช่วงเวลาท่ีเลือก

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ (Percentage) และ

น าเสนอในรูปตารางประกอบดว้ยค าอธิบาย 

 

          3. การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็วในการช าระเงิน การบริการของพนกังาน การ

ส่งเสริมการขายของห้องขาย คุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร ราคาอาหาร

บุฟเฟ่ต์ บรรยากาศภายในห้องอาหาร ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบค าอธิบาย 

 

 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป

ดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยใชค้วามถ่ี

และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์เฉพาะผูท่ี้เคย

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน ส าหรับข้อมูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ถึง

ลกัษณะของตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม โดยใช้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และวิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนดงัน้ี 

 

          2.1 เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม วเิคราะห์โดยการใชส้ถิติทดสอบค่า t-test ระหวา่งตวัอยา่ง 

2 กลุ่มและใช้ค่าสถิติทดสอบค่า F-test ระหว่างตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมี

นยัส าคญั ทางสถิติท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ (Multiple comparison) โดยใชว้ิธีของ LSD (Least 

significant difference) ดา้นอาย ุโดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 

              

                โดย F-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 3 กลุ่มข้ึน ไปโดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) โดยใชส้ตรู (อา้งถึงในลว้น สายยศและ

องัคณา สายยศ, 2536 : 95) 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

, 𝑑𝑓 = 𝑘, 𝑛 = 𝑘 

 

              เม่ือ       F         แทน    ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F – Distribution) 

𝑀𝑆𝐵   แทน    ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

              𝑀𝑆𝑊  แทน    ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 

 

2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามระหว่างขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหาร     บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05  



26 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

           การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวิจัยเร่ือง ปัจจัย 5ประการแรกท่ีท าให้

นักท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรมแปลผลส าเร็จรูปและแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

          ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ 

          ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

          ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม 

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรม โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อายกุบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนด

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

�̅� แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

r            แทน      ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 129 32.25 
หญิง 271 67.75 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 271  คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 และเป็นเพศชายจ านวน 129 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.25 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 26 6.50 
25-35 ปี 208 52.00 
36-45 ปี 146 36.50 
มากกวา่ 50 ปี 20 5.00 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมามีอายุ 36-45  ปี จ  านวน 

146 คนคิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมามีอายุต  ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดมีอายุมากกว่า 50 ปี จ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 

ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 172 43.00 
สมรส 192 48.00 
หมา้ย/หยา่ร้าง 36 9.00 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีสภานภาพโสด จ านวน 

172 คนคิดเป็นร้อยละ 43.00 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง 

จ านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ  9.00 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 110 27.50 
ปริญญาตรี 255 63.75 
สูงกวา่ปริญญาตรี 35 8.75 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมามีระดบัการศึกษา

ต ่ากวา่ปริญญา จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 27.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีสุดมีระดบั

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ  8.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ผูรั้บราชการ/รัฐวสิาหกิจ 39 9.75 
พนกังานเอกชน 164 41.00 
ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 109 27.25 
พอ่บา้น/แม่บา้น 88 22.00 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีอาชีพผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมามีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น จ านวน 88 คน

คิดเป็นร้อยละ 22.00 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพผูรั้บราชการ/รัฐวิสาหกิจ 39  

คน คิดเป็นร้อยละ  9.75 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได ้

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 78 19.50 
15,000 - 25,000 บาท 164 41.00 
25,000 - 35,000 บาท 113 28.25 
มากกวา่ 35,000 บาท 45 11.25 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

รายได้ 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีรายได้25,000 - 

35,000 บาท จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 78 

คนคิดเป็นร้อยละ 19.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดมีรายได้มากกว่า 35,000 บาท 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 

 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ตารางที ่4.7  จ  านวนและค่าร้อยละในการเลือกประเภทอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ชอบรับประทาน 

ประเภทอาหารบุฟเฟ่ต ์ จ านวน ร้อยละ 
อาหารนานาชาติ 335 83.75 
อาหารไทย 65 16.25 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่บริโภคอาหารนานาชาติ จ  านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.75 และผูต้อบแบบสอบถามส่วน

นอ้ยท่ีสุดบริโภคอาหารไทยจ านวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ  16.25 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.8  จ านวนและค่าร้อยละของความถ่ีในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

ต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 301 75.25 
2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 80 20.00 
3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 19 4.75 

รวม 400 100 
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          จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ  านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 

รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ  านวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 

20.00 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 3 คร้ัง ต่อ

สัปดาห์ จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ  4.75 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.9  จ านวนและค่าร้อยละของบุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

บุคคล จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัว 58 14.50 
คนรัก 62 15.50 
เพื่อน 238 59.50 
ลูกคา้/ธุรกิจ 23 5.75 
คนเดียว 19 4.75 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม คือ เพื่อน จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.50 รองลงมาบุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ คนรัก จ านวน 62 คนคิดเป็น

ร้อยละ 15.50 รองลงมาบุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ ครอบครัว จ านวน 58 

คนคิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมาบุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม คือ ลูกคา้/

ธุรกิจ จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 5.75 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดบุคคลท่ีร่วม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ คนเดียว จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ  4.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10  จ านวนและค่าร้อยละช่วงวนัท่ีใชบ้ริการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

วนั จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 43 10.75 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 209 52.25 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 148 37.00 

รวม 400 100 
 

   จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.25 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จ านวน 148 คนคิดเป็น

ร้อยละ 37.00 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วนั

จนัทร์ – วนัศุกร์ จ  านวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ  10.75 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.11 จ  านวนและค่าร้อยละรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาสใด 

เน่ืองในโอกาส จ านวน ร้อยละ 
เล้ียงฉลองในโอกาสต่างๆ 74 18.50 
รับรองลูกคา้/เพื่อนทางธุรกิจ 25 6.25 
เพื่อพบปะสังสรรค ์ 218 54.50 
รับประทานกบัครอบครัว 83 20.75 

รวม 400 100 
         

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 400 คน 

ส่วนใหญ่รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาส เพื่อพบปะสังสรรค ์จ านวน 218 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาส รับประทานกบั

ครอบครัว จ านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ือง

ในโอกาส เล้ียงฉลองในโอกาศต่างๆ จ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 18.50 และผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนน้อยท่ีสุดรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมเน่ืองในโอกาส รับรองลูกคา้/เพื่อนทางธุรกิจ 

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.12 จ  านวนและค่าร้อยละช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
เชา้ 10 2.50 
กลางวนั 48 12.00 
เยน็ 342 85.5 

รวม 400 100 
 

          จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมช่วงเวลา เย็น จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 

รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมช่วงเวลา กลางวนั จ  านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 

12.00 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีสุดรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นช่วงเวลา เชา้ จ  านวน 10  

คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการ 
อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D ความหมาย 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.20 0.709 มาก 
2. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 3.89 0.809 มาก 
3. คุณภาพของอาหาร 3.88 0.830 มาก 
4. ความรวดเร็วในการช าระเงิน.  3.87 0.851 มาก 
5. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 3.84 0.759 มาก 
6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 3.83 0.785 มาก 
7. การบริการของพนกังาน 3.76 0.850 มาก 
8. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 3.56 0.952 มาก 
9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 2.85 0.907 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.466 มาก 
 

          จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก (�̅�= 3.74 , S.D = 0.466) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการ

ให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.20 , S.D = 0.709) รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์อยูใ่น

ระดบัมาก (�̅�= 3.89 , S.D = 0.809) ถดัมา ไดแ้ก่ คุณภาพของอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.88 , 

S.D = 0.830) ความรวดเร็วในการช าระเงิน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.87 , S.D = 0.851) บรรยากาศ

ภายในห้องอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.84 , S.D = 0.759) ความหลากหลายของรายการอาหาร 

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.83 , S.D = 0.785) การบริการของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.76 , S.D 

= 0.850) การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.56 , S.D = 0.952) และนอ้ย
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ท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 2.85 , S.D = 0.907) 

ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 

          สมมุติฐานหลักข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

สมมุติฐานย่อย 1.1 

Ho : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม ไม่ต่างกนั 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (Ho) 

ก็ต่อเม่ือ Sig มีค่านอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

โดยจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ชาย หญงิ t-test 

�̅� S.D. �̅� S.D. t Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.22 0.640 4.19 0.740 0.434 0.665 

2. ความรวดเร็วในการช าระเงิน 3.77 0.840 3.75 0.856 0.206 0.837 

3. การบริการของพนกังาน 3.93 0.782 3.85 0.882 0.892 0.373 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 3.61 0.938 3.54 0.960 0.650 0.516 

5. คุณภาพของอาหาร 3.93 0.817 3.85 0.837 0.921 0.357 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 3.82 0.781 3.83 0.789 -0.010 0.992 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 3.96 0.749 3.85 0.835 1.312 0.191 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 3.91 0.760 3.81 0.758 1.267 0.206 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 2.84 0.842 2.85 0.937 -0.115 0.909 

รวม 3.78 0.450 3.72 0.474 1.063 0.288 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ กลุ่มเพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมไม่แตกต่าง

กนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการบริการของ

พนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นความหลากหลาย

ของรายการอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร และดา้นท าเลของ

สถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมุติฐานย่อย 1.2 

Ho : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม 

          ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ีย

อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.15 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดย

จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัย 

 

F Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 0.347 0.791 
2. ความรวดเร็วในการ   ช าระเงิน 2.705 0.045* 

3. การบริการของพนกังาน 0.257 0.856 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 0.506 0.679 

5. คุณภาพของอาหาร 2.767 0.042* 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 1.077 0.359 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 1.024 0.382 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 0.256 0.857 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 0.974 0.405 

รวม 1.533 0.205 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ (Sig. 0.791) ดา้นการบริการของพนกังาน 

(Sig. 0.856) ดา้นการส่งเสริมการขายของหอ้งอาหาร (Sig. 0.679) ดา้นความหลากหลายของรายการ

อาหาร (Sig. 0.359) ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ (Sig. 0.382) ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร (Sig. 

0.857) ดา้นท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร (Sig. 0.405) และกลุ่มอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการอาหาร     บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน 

(Sig. 0.045) ดา้นคุณภาพของอาหาร (Sig. 0.042) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมุติฐานย่อย 1.3 

Ho : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพไม่แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

          ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ีย

อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัจจัย 

 

F Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 0.793 0.453 
2. ความรวดเร็วในการ   ช าระเงิน 7.194 0.001* 

3. การบริการของพนกังาน 1.995 0.137 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 2.228 0.109 

5. คุณภาพของอาหาร 2.824 0.061 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 0.861 0.424 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 9.269 0.017* 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 1.766 0.172 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 3.010 0.050* 

รวม 5.032 0.007* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม โดยจ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า กลุ่มสถานภาพต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรมไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้น

การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ด้านคุณภาพของอาหาร ด้านความหลากหลายของรายการ

อาหาร (Sig. 0.424) ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร และกลุ่มสถานภาพต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพล

ต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน 

ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ดา้นท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมุติฐานย่อย 1.4 

Ho : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

          ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ีย

อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัย 

 

F Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 8.416 0.026* 
2. ความรวดเร็วในการ   ช าระเงิน 6.338 0.002* 

3. การบริการของพนกังาน 2.647 0.072 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 1.410 0.245 

5. คุณภาพของอาหาร 2.267 0.105 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 3.329 0.037* 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 6.388 0.041* 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 0.858 0.425 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 1.837 0.161 

รวม 6.990 0.001* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นวา่ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขายของ

หอ้งอาหาร  

ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร ดา้นท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร และ

กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นความ

หลากหลายของรายการอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมุติฐานย่อย 1.5 

Ho : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพไม่แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม 

          ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ีย

อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.18 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจัย 

 

F Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 10.797 0.758 

2. ความรวดเร็วในการ   ช าระเงิน 9.484 0.255 

3. การบริการของพนกังาน 4.235 0.006* 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 1.967 0.118 

5. คุณภาพของอาหาร 4.255 0.015* 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 5.593 0.001* 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 9.693 0.034* 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 1.380 0.249 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 2.952 0.033* 

รวม 6.061 0.034* 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ  ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการ

ส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร และกลุ่มอาชีพต่างกนัมีปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ด้านการบริการของ

พนกังาน ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นความหลากหลายของรายการอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์

ดา้นท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมุติฐานย่อย 1.6 

Ho : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

Ha : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม 

          ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ีย

อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจัย 

 

F Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 2.192 0.088 

2. ความรวดเร็วในการ   ช าระเงิน 2.250 0.082 

3. การบริการของพนกังาน 5.648 0.001* 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 1.681 0.170 

5. คุณภาพของอาหาร 6.058 0.754 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 3.845 0.010* 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 0.815 0.486 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร 2.901 0.035* 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร 4.314 0.005* 

รวม 6.661 0.044* 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามรายได ้โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มรายไดต่้างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการ

ส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์และกลุ่มรายได้

ต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการ

บริการของพนกังาน ด้านความหลากหลายของรายการอาหาร ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร 

ดา้นท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร     

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

อายุ 

การบริการของพนักงาน 

ต ่ากว่า 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46-50 ปี 

(�̅� 4.15) (�̅� 3.89) (�̅� 3.85) (�̅� 3.45) 

ต ่ากว่า 25 ปี - 
0.254 

(0.148) 

0.297 

(0.099) 

0.703* 

(0.005) 

25-35 ปี 
- 0.254 

(0.148) 
- 

0.042 

(0.693) 

0.449* 

(0.024) 

36-45 ปี 
- 0.297 

(0.099) 

- 0.042 

(0.693) 
- 

0.406* 

(0.045) 

46-50 ปี 
- 0703* 

(0.005) 

- 0.449* 

(0.024) 

0.406* 

(0.045) 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นว่าเม่ือทดสอบความแตกต่างดา้นการบริการของพนกังาน 

โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอายตุ่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร     

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี (�̅�= 4.15) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย ุ46-50 ปี (�̅�= 3.45) 

กลุ่มอายุ 25-35 ปี (�̅�= 3.89) ) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย ุ46-50 ปี (�̅�= 3.45) 

กลุ่มอายุ 36-45 ปี (�̅�= 3.85) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย4ุ6-50 ปี (�̅�= 3.00) 

 

 

ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร     

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

อายุ �̅� 

คุณภาพของอาหาร 

ต ่ากว่า 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46-50 ปี 

4.23 3.89 3.84 3.55 

ต ่ากว่า 25 ปี 4.23 - 
0.331 

(0.054) 

0.388* 

(0.028) 

0.680* 

(0.006) 

25-35 ปี 3.89 
- 0.331 

(0.054) 
- 

0.056 

(0.526) 

0.349 

(0.072) 

36-45 ปี 3.84 
- 0.388* 

(0.028) 

- 0.056 

(0.526) 
- 

0.292 

(0.138) 

46-50 ปี 3.55 
- 0.680* 

(0.006) 

- 0.349 

(0.072) 

0.292 

(0.138) 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4.21 แสดงให้เห็นว่าเม่ือทดสอบความแตกต่างด้านคุณภาพของอาหาร โดย

จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร     

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี (�̅�= 4.23) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรมดา้นคุณภาพของอาหาร มากกวา่ กลุ่มอายุ 36-45 ปี (�̅�= 3.84) และ กลุ่มอายุ 46-50 ปี (�̅�= 

3.55) 
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ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

 

 

ตารางที ่4.22  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการ 

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ -0.023 0.651 

2. ความรวดเร็วในการช าระเงิน -0.118 0.019* 

3. การบริการของพนกังาน -0.026 0.607 

4. การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร -0.026 0.603 

5. คุณภาพของอาหาร -0.124 0.013* 

6. ความหลากหลายของรายการอาหาร -0.069 0.170 

7. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ -0.037 0.461 

8. บรรยากาศภายในห้องอาหาร -0.020 0.687 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้งห้องอาหาร -0.034 0.500 

รวม -0.094 0.060 
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จากตารางท่ี 4.22 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน บ่งบอกความสัมพนัธ์

ระหว่างอายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม พบว่า โดย

ภาพรวม มีค่าSig. เท่ากับ 0.060 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) นัน่คือ -0.094 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นความ

รวดเร็วในการช าระเงิน (Sig. 0.019) และดา้นคุณภาพของอาหาร (Sig. 0.013)  
 

 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษา

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม และปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 3. เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา       

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการใช้เคร่ืองมือคือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล      

ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวไทยท่ีใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม เขตกรุงเทพฯ ปี2561 โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารค านวณของสูตร คลอแครน ให้

ค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง    ร้อยละ 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชว้ธีิทางสถิติน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป

ดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยใชค้วามถ่ี

และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์เฉพาะผูท่ี้เคย

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน ส าหรับข้อมูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ถึง

ลกัษณะของตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม โดยใช้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และวิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนดงัน้ี 

          2.1 เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม วเิคราะห์โดยการใชส้ถิติทดสอบค่า t-test ระหวา่งตวัอยา่ง 

2 กลุ่มและใช้ค่าสถิติทดสอบค่า F-test ระหว่างตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมี

นยัส าคญั ทางสถิติท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ (Multiple comparison) โดยใชว้ิธีของ LSD (Least 

significant difference) ดา้นอาย ุโดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 

2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามระหว่างขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหาร     บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05  

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

การศึกษาปัจจยั เร่ือง ส่ิงจูงใจ 5 ประการแรกท่ีท าให้นักท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 

และเป็นเพศชายจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 208 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.00 รองลงมามีอายุ 36-45  ปี จ  านวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมามีอายุต ่า

กวา่ 25 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อายุมากกวา่ 50 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 

มีสถานภาพสมรส จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา มีสถานภาพโสด จ านวน 172 
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คนคิดเป็นร้อยละ 43.00 มีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จ  านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมามีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญา จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 27.50 มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 35  คน คิด

เป็นร้อยละ 8.75 มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีอาชีพผู ้

ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมามีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้น 

จ านวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 22.00 มีอาชีพผูรั้บราชการ/รัฐวิสาหกิจ 39  คน คิดเป็นร้อยละ  9.75 มี

รายได้ 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีรายได้25 ,000 - 

35,000 บาท จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 78 

คนคิดเป็นร้อยละ 19.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนน้อยท่ีสุดมีรายได้มากกว่า 35,000 บาท 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 

 

 

2. พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคอาหารนานาชาติ จ  านวน 335 คน คิดเป็นร้อย

ละ 83.75 บริโภคอาหารไทยจ านวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ  16.25 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรม 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ  านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมารับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม 2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ านวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรม 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม คือ เพื่อน จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาบุคคลท่ีร่วมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม คือ คนรัก จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 15.50 รองลงมาบุคคลท่ีร่วม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ ครอบครัว จ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมา

บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ ลูกคา้/ธุรกิจ จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 

5.75 บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ คนเดียว จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.75  รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.25 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จ านวน 148 คนคิดเป็น

ร้อยละ 37.00 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ จ  านวน 43  คน คิดเป็นร้อย
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ละ  10.75 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาส เพื่อพบปะสังสรรค ์จ านวน 218 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ืองในโอกาส รับประทานกบั

ครอบครัว จ านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมเน่ือง

ในโอกาส เล้ียงฉลองในโอกาศต่างๆ จ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 18.50 รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรมเน่ืองในโอกาส รับรองลูกค้า/เพื่อนทางธุรกิจ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมช่วงเวลา เยน็ จ  านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.25 รองลงมา

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมช่วงเวลา กลางวนั จ  านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.00 

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นช่วงเวลา เชา้ จ  านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 

3. ปัจจัยทีอ่ทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก (�̅�= 3.74 , S.D = 0.466) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการ

ให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.20 , S.D = 0.709) รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์อยูใ่น

ระดบัมาก (�̅�= 3.89 , S.D = 0.809) ถดัมา ไดแ้ก่ คุณภาพของอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.88 , 

S.D = 0.830) ความรวดเร็วในการช าระเงิน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.87 , S.D = 0.851) บรรยากาศ

ภายในห้องอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.84 , S.D = 0.759) ความหลากหลายของรายการอาหาร 

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.83 , S.D = 0.785) การบริการของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.76 , S.D 

= 0.850) การส่งเสริมการขายของห้องอาหาร อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.56 , S.D = 0.952) และนอ้ย

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 2.85 , S.D = 0.907)   

 

4. ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม โดย

จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

เม่ือท าการวเิคราะห์และทดสอบดว้ยวิธี t (test) และ F (test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบวา่ 
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4.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม โดยจ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มเพศต่างกนัมี

ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านความ

รวดเร็วในการให้บริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการบริการของพนกังาน)  ดา้นการ

ส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นความหลากหลายของรายการอาหาร 

ด้านราคาอาหาร   บุฟเฟ่ต์ ด้านบรรยากาศภายในห้องอาหาร และด้านท าเลของสถานท่ีตั้ ง

หอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม โดยจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอายุ

ต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น

ความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการบริการของพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขายของ

หอ้งอาหาร ดา้นความหลากหลายของรายการอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ดา้นบรรยากาศภายใน

ห้องอาหาร ด้านท าเลของสถานท่ีตั้ง และกลุ่มอายุต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหาร บุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นคุณภาพของ

อาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ดงัน้ี 

4.2.1 ดา้นการบริการของพนกังาน โดยจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุ

ต่างกันมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี (�̅�= 4.15) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย ุ46-50 ปี (�̅�= 3.45) 

กลุ่มอายุ 25-35 ปี (�̅�= 3.89) ) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย ุ46-50 ปี (�̅�= 3.45) 

กลุ่มอายุ 36-45 ปี (�̅�= 3.85) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรมดา้นการบริการของพนกังาน มากกวา่ กลุ่มอาย4ุ6-50 ปี (�̅�= 3.00) 
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4.2.2 ดา้นคุณภาพของอาหาร โดยจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอายุต่างกนั

มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี (�̅�= 4.23) มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมดา้นคุณภาพของอาหาร มากกวา่ กลุ่มอายุ 36-45 ปี (�̅�= 3.84) และ กลุ่มอายุ 46-

50 ปี (�̅�= 3.55) 

4.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มสถานภาพ

ต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น

ความรวดเร็วในการให้บริการ  ด้านการบริการของพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขายของ

หอ้งอาหาร ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นความหลากหลายของรายการอาหาร ดา้นบรรยากาศภายใน

ห้องอาหาร และกลุ่มสถานภาพต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ดา้นท าเลของ

สถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มระดบั

การศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

ได้แก่ ด้านการบริการของพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขายของห้องอาหาร ด้านคุณภาพของ

อาหาร  ด้านบรรยากาศภายในห้องอาหาร ด้านท าเลของสถานท่ีตั้ งห้องอาหาร และกลุ่มระดับ

การศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการช าระเงิน ด้านความหลากหลายของ

รายการอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.5 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มอาชีพต่างกนัมี

ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 
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ดา้นบรรยากาศภายในห้องอาหาร และกลุ่มอาชีพต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นคุณภาพของอาหาร 

ด้านความหลากหลายของรายการอาหาร ด้านราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ ด้านท าเลของสถานท่ีตั้ ง

หอ้งอาหาร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.6 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

โดยจ าแนกตามรายได ้โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มรายไดต่้างกนัมี

ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ ดา้นความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นการส่งเสริมการขายของห้องอาหาร 

ดา้นคุณภาพของอาหาร ดา้นราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ และกลุ่มรายได้ต่างกนัมีปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นความ

หลากหลายของรายการอาหาร ด้านบรรยากาศภายในห้องอาหาร ด้านท าเลของสถานท่ีตั้ ง

หอ้งอาหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. ผลความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอายุกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

เม่ือท าการวิเคราะห์และทดสอบด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

พบวา่ 

5.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน บ่งบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม พบวา่ โดยภาพรวม มีค่าSig. เท่ากบั 0.060 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยใชส้ถิติทดสอบวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (r) นัน่คือ -0.094 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นความ

รวดเร็วในการช าระเงิน (Sig. 0.019) และดา้นคุณภาพของอาหาร (Sig. 0.013) 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

จากสมมติฐานการศึกษาปัจจยั เร่ือง ส่ิงจูงใจ 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม มีผลการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั มีผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี เพศ แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมแตกต่างกนั 

 

2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม พบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดา้น

ความรวดเร็วในการช าระเงิน (Sig. 0.019) และดา้นคุณภาพของอาหาร (Sig. 0.013) 
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อภิปรายผล 

 

 การศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยและน ามาอภิปรายผล มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

 1. ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

จ าแนกตามประชากรศาสตร์คร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ความของ ชชัวาล อรวงศศุ์ภทตั (2011) 

กล่าววา่ คุณภาพจากใหบ้ริการวา่มีความหมายอยา่งกวา้งๆ เป็นแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของสินคา้

หรือบริการท่ีลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือหา สามารถและอาจท าการประเมินก่อนท่ีเขาจะเลือก

บริโภคสินค้าหรือบริการนั้น เลิฟล็อค(Lovelock, 1996) และมีความสอดคล้องกับความเห็น         

ซีเนลดีน (Zineldin, 1996) เสนอความเห็นไวว้า่ คุณภาพการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการในดา้นของคุณภาพภายหลงัจากท่ีเขาไดข้อ้มูลเก่ียวกบับริการนั้น ๆ และมี

ความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการนั้น รวมทั้งการท่ีเขาไดท้  าการประเมินและเลือกท่ีจะใชบ้ริการ และยงั

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั กิจติมา ลุมภกัดี และ ไกรชิต สุตะเมือง (2559) เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมาหานคร ท่ี

พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคล้องกันตรงท่ี

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริการไม่แตกต่างกนั 

 

2. ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั วิชยา ทองลพัท ์(2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยเรียงตามล าดบั

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยั ดา้นราคา ปัจจยั
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ดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส าหรับปัจจยัด้านช่องทางการจดั จ  าหน่ายและ

ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูท่ีแตกต่างกนั 

 

3. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ดา้นอายุ) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัความสัมพนัธ์ของ 

เตชินท ์(2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ต์

กุง้กระทะ ผลการวิจยัพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ ในดา้นความถ่ี

การใช้บริการ ส่วนระยะเวลาการเป็นลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยั 5 ประการแรกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 ผูใ้ห้บริการ ควรให้ความส าคญัในด้านความรวดเร็วในการให้บริการเป็นพิเศษ 

เน่ืองจากผูโ้ภคให้ความส าคญัในดา้นน้ีมากท่ีสุด มีการจดัท าระบบการให้บริการให้เหมาะสมกบั

ช่วงเวลา เทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี ควรมีการศึกษา วิจยั หาแนวทางต่อปัจจยั

อ่ืนๆเพิ่มเติม อาทิ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการตลาดแบบผสมผสาน ปัจจัย
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สภาพแวดล้อมทางการตลาด ปัจจยัการส่ือสารเชิงบูรณาการ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีส่งผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงดา้นความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
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แบบสอบถาม ปัจจยั 5 ประการแรกทีท่ าให้นักท่องเทีย่วไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
ตอนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ค าช้ีแจง  โปรดใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัท่าน โดยการท าเคร่ืองหมาย  ⃞ ลงตามความเป็นจริง 

1. เพศ    

  ⃞  ชาย         ⃞  หญิง  

2. อาย ุ 

 ⃞  ต ่ากวา่ 25 ปี ⃞  25-35 ปี  ⃞  36-45 ปี  

 ⃞  46-50 ปี ⃞  มากกวา่ 50 ปี 

3. สถานภาพ    

  ⃞  โสด   ⃞  สมรส ⃞  หมา้ย / หยา่ร้าง 

  ⃞  อ่ืนๆ 

4.  ระดับการศึกษา 

   ⃞  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ⃞  ปริญญาตรี  ⃞  สูงกวา่ปริญญาตรี  

  ⃞  อ่ืนๆ 

5. อาชีพ 

 ⃞  ผูรั้บราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

   ⃞  พนกังานเอกชน 

   ⃞  ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 

   ⃞  พอ่บา้น / แม่บา้น 

   ⃞  อ่ืนๆ 

ตอนที ่2 พฤตกิรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

1. ประเภทอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ชอบรับประทาน  

  ⃞  อาหารนานาชาติ ⃞  อาหารไทย  ⃞  อ่ืนๆ 

2. ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมบ่อยเพียงใด  

  ⃞  1 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ⃞  2 คร้ัง ต่อสปัดาห์  ⃞  3 คร้ัง ต่อสปัดาห์  

  ⃞  มากกวา่ 3 คร้ัง ต่อสปัดาห์  

3. ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟตใ์นโรงแรมกบับุคคลใด   

  ⃞  ครอบครัว  ⃞  คนรัก ⃞  เพื่อน 

  ⃞  คนเดียว ⃞  อ่ืนๆ 

4.  ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟตใ์นโรงแรมช่วงวนัใด บ่อยท่ีสุด  
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  ⃞  วนัจนัทร์-วนัศุกร์                ⃞  วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์            ⃞  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

5. ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องโรงแรมในโอกาสใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ⃞  เล้ียงฉลองในโอกาสต่างๆ 

   ⃞  รับรองลูกคา้ / เพ่ือนทางธุรกิจ 

   ⃞  เพ่ือพบปะสงัสรรคผ์ูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 

   ⃞  รับประทานกบัครอบครัว 

   ⃞  อ่ืนๆ 

6. ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟตใ์นโรงแรมช่วงเวลาใด บ่อยท่ีสุด 

 ⃞  เชา้ 

   ⃞  กลางวนั 

   ⃞  เยน็ 
 
 

ตอนที ่3 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย ไม่
พอใจ 

1. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 5 4 3 2 1 
2. ความรวดเร็วในการช าระเงิน 5 4 3 2 1 
3. การบริการของพนกังาน 5 4 3 2 1 
4. การส่งเสริมการขายของหอ้งอาหาร 5 4 3 2 1 
5. คุณภาพของอาหาร 5 4 3 2 1 
6. ความหลากหลายของรายการอาหาร 5 4 3 2 1 
7. ราคาอาหารบุฟเฟต ์  5 4 3 2 1 
8. บรรยากาศภายในหอ้งอาหาร 5 4 3 2 1 
9. ท าเลของสถานท่ีตั้งหอ้งอาหาร 5 4 3 2 1 

 

ตอนที ่4 : ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
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ปัจจัย 5 ประการแรกทีท่ าให้นักท่องเทีย่วไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

(The Top Five Factors Influencing Thai Customers in Choosing decision Buffet Service in the Hotel) 
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บทคดัย่อ 

          การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมและความสัมพนัธ์

ระหว่างประชากรศาสตร์กับปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม นกัท่องเท่ียวไทยท่ีใชบ้ริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม เขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน โดย

เก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ เคร่ืองมือ  ท่ีใช้ คือ 

แบบสอบถามทางออนไลน์ และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบความแปรปรวน (T-test 

OneWay ANOVA) การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีของแอล

เอสดี (LSD) และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

          ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี สถานภาพสมรส จากการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้15,000 

- 25,000 บาท นิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตแ์บบนานาชาติ 

โดยมกัใชบ้ริการช่วงเยน็ของวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เพื่อพบปะ

สงัสรรค ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม 5 ประการแรก พบว่า ความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์

คุณภาพของอาหาร ความรวดเร็วในการช าระเงิน  และ

บรรยากาศภายในห้องอาหาร นอกจากน้ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

ค าส าคญั:  ปัจจยั นกัท่องเท่ียวไทย รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ 

โรงแรม 

Abstract 

The objectives of the study were to examine the 

behavior of Thai customers in choosing buffet service in the 

hotel and factors affecting the selection of buffet service in a 

hotel. Questionnaires were collected from 400 Thai 

customers online. The statistics used for data analysis 

consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard 

Deviation, t-test, LSD and Pearson’s Moment Correlation. 

 The result revealed that most respondents were 

married, female, aged 25-35 years old, graduating with a 

bachelor’s degree, working in a private company and earning 

15000-25000 bath per month. They enjoyed eating an 

international buffet for socializing in the evenings on the 

weekends. The top five factors affecting Thai customers in 

choosing buffet service in a hotel were; speed of service, 

price, food quality, speed of payment and atmosphere in the 

mailto:jagsana.pri@siam.edu
mailto:punnapa.kan@siam.edu
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restaurant respectively. These factors affect the decision 

making process on choosing buffet service in a hotel with 

significant difference at 0.05. 

Keywords : buffet service , thai customers , international 

buffet, hotel 

ทีม่าของปัญหา 

          ร้ านอาหารในทั่ ว ทุ ก มุมของก รุ ง เทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครติดอันดับเป็นเมืองน่าท่ี อันดับท่ี 1 การ

ส ารวจของ Mastercard Destination Cities Index ปัจจยัหน่ึงท่ี

ท าใหป้ระเทศไทยเป็นเมืองน่าเท่ียวอนัดบั 1 คือ อาหารการกิน

อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยข้ึนช่ือเร่ืองอาหารการกินท่ีสามารถ

หากินได ้24 ชัว่โมง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารช่ือดงัท่ีหรูหรา

หรือจะเป็นอาหารข้างทาง ทั้ งอาหารไทย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 

ยุโรป เรียกได้ว่าครบครันทุกเช้ือชาติ ยุคสมยัปัจจุบันวิถีการ

ด าเนินชีวิตของผูค้นในกรุงเทพมหานครได้เปล่ียนแปลงไป

จากอดีต ท่ีมีวฒันธรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการ

บริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ท่ีเขา้มามีอิทธิพลกับการบริโภค

ของผู ้บริโภคในประเทศไทยเป็นทางเลือกให้ผู ้บริโภคมี

ตวัเลือกในการเลือกบริโภคมากข้ึน ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการความ

คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปกบัค่าอาหารและสามารถบริโภคไดอ้ยา่ง

ไม่จ ากดั ธุรกิจร้านอาหารจึงเกิดการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงของ

ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจึงหันมาให้บริการแบบบุฟเฟต์มากข้ึน

เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้า ตั้ งแต่ระดับโรงแรม ภัตตาคาร จนถึง

ร้านอาหารขา้งทางหรือตามแต่ละฤดูกาลของอาหารและผลไม ้

และมีการเพ่ิมข้ึนของร้านอาหารใหม่ๆท าให้เกิดการกระจาย

ตวัของกลุ่มลูกคา้ ตอบโจทยพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ี

ตอ้งการ อาหารท่ีมีคุณภาพดีรสชาติดี และมีความหลากหลาย

ของอาหาร ซ่ึงจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง 

(กนกวรรณ วงษศ์รีโรจน์, 2561) 

          ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาส่ิงจูงใจ5ประการแรก

ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทยนิยมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์น

โรงแรม ของผู ้บริโภคตามประชากรศาสตร์ โดยศึกษา

พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม และปัจจยั

ท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม เพื่อ

น าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารและผู ้บริหารโรงแรมท่ีดูแลในส่วน Food & 

Beverage รวมทั้งในส่วนห้องอาหารในโรงแรม ไดน้ าขอ้มูล

ไปวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กรอบแนวคดิการวจิยั      

          การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัย 5 ประการแรกท่ีท าให้

นกัท่องเท่ียวไทยนิยมรับประทานอาหาร  บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

คร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงน ามาประมวลผลเป็นกรอบแนวคิด 

ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ  (Independent variables)   ตวัแปรตาม  

( Dependent variable ) 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรม

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม และปัจจยัท่ีอิทธิพล

ต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์  

 3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟ

เฟ่ตใ์นโรงแรม 

ประโยชน์ของการวจิยั 

  1. ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึง

น าไปวางแผนการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารได ้

  2. ผลการวิจัยสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงการ

บริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัยเ ร่ือง ปัจจัย 5ประการแรกท่ีท าให้

นกัท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

เป็นการวิจัยเ ชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม           (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวไทย

ท่ีเคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ในเขตกรุงเทพฯ 

2. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวไทยท่ี

เคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 

คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   โดยสร้างข้ึนเพ่ือ

ศึกษา ส่ิงจูงใจ5ประการแรกท่ีท าให้นักท่องเท่ียวไทยนิยม

รับประทานอาหาร      บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ตามแนวทางของ

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของการวจิยัท่ีก าหนด โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้น

ประชากรศาสตร์เฉพาะผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลาย

ปิด มีจ านวน 6 ขอ้       

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ไดแ้ก่ การเลือกประเภท

อาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีชอบรับประทาน ความถ่ีในการรับประทาน

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม บุคคลท่ีร่วมรับประทานอาหารบุฟ

เฟ่ต์ในโรงแรม ช่วงวนัท่ีใชบ้ริการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

ในโรงแรม รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมเน่ืองใน

โอกาสใด และช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด มีจ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ไดแ้ก่ ความ

รวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็วในการช าระเงิน การ

บริการของพนกังาน การส่งเสริมการขายของหอ้งขาย คุณภาพ

ของอาหาร ความหลากหลายของรายการอาหาร ราคาอาหาร

บุฟเฟ่ต์ บรรยากาศภายในห้องอาหาร ท าเลของสถานท่ีตั้ ง

ห้องอาหาร มีจ านวน 9 ขอ้ แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็น

ค าถามแสดงระดับความคิดเห็นตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท 

(Likert Scale) โดยแต่ค  าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามความ

คิดเห็น 5 ระดบั  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยั 5ประการแรกท่ีท าให้

นกัท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ดั ง น้ี
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ในการศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  ปัจจัย  5ประการแรกท่ีท าให้

นักท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

          1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์

เฉพาะผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม วิเคราะห์

โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอใน

รูปตารางประกอบดว้ยค าอธิบาย 

          2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ไดแ้ก่ วิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง

ประกอบดว้ยค าอธิบาย 

          3. การวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางที ่1 ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

จากตารางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 271 คน และเป็นเพศชายจ านวน 129 คน มีอายุ

ระหวา่ง 25-35 ปี จ านวน 208 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 

192 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 255 คน มีอาชีพ

พนักงานเอกชน จ านวน 164 คน มีรายได ้15,000 - 25,000 

บาท จ านวน 164 คน 

ตารางที่  2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม 

จากตารางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคอาหาร

นานาชาติ จ านวน 335 คน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรม 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ านวน 301 คน บุคคลท่ีร่วม

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม คือ เพื่อน จ านวน 238 

คน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม วนัเสาร์ – วนั

อาทิตย์ จ านวน 209 คน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใน

โรงแรมเน่ืองในโอกาส เพื่อพบปะสังสรรค ์จ านวน 218 คน 

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมช่วงเวลา เยน็ จ านวน 

341 คน 

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟ

เฟ่ต์ในโรงแรม 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการ

เลอืกใช้บริการอาหารบุฟ

เฟ่ต์ในโรงแรม 

ระดบัความส าคญั 
�̅� S.D ความหมาย 

1. ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

4.20 0.709 มาก 

2. ราคาอาหารบุฟเฟ่ต ์ 3.89 0.809 มาก 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ชาย 129 32.25 
หญิง 271 67.75 
อาย ุ25-35 ปี 208 52.00 
สมรส 192 48.00 
ปริญญาตรี 255 63.75 
พนกังานเอกชน 255 63.75 
รายได ้15,000-25,000 บาท 164 41.00 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

อาหารนานาชาติ 335 83.75 
1 คร้ังต่อสปัดาห์ 301 75.25 
ทานกบัเพ่ือน 238 59.50 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 209 52.25 
เพื่อพบปะสงัสรรค ์ 218 54.50 
ช่วงเยน็ 342 85.5 
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3. คุณภาพของอาหาร 3.88 0.830 มาก 
4. ความรวดเร็วในการ
ช าระเงิน.  

3.87 0.851 มาก 

5. บรรยากาศภายใน
หอ้งอาหาร 

3.84 0.759 มาก 

6. ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

3.83 0.785 มาก 

7. การบริการของ
พนกังาน 

3.76 0.850 มาก 

8. การส่งเสริมการขาย
ของหอ้งอาหาร 

3.56 0.952 มาก 

9. ท าเลของสถานท่ีตั้ง
หอ้งอาหาร 

2.85 0.907 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.466 มาก 
จากตารางพบวา่ ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 

ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมาก  

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม โดยจ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ 

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหาร

บุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอาย 

จากตารางพบวา่ ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตามอาย ุ

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นมีด้าน

ความรวดเร็วในการช าระเงิน ดา้นคุณภาพของอาหารแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถานท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถาม

ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และ

ทา้ยสุดขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท าใหท้ างาน

วจิยัน้ีส าเร็จลงได ้ 

หากการวจิยัคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรง

และทางออ้มผูว้จิยัขอมอบความดีคร้ังน้ีใหแ้ก่มหาวทิยาลยั

สยามสถาบนัท่ีทรงคุณค่าต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา

ของไทย 
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4. การส่งเสริมการขายของหอ้งอาหาร 0.506 0.679 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม

การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม

และความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม  

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1. ผลการวจิยัท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงน าไป

วางแผนการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารได ้

 2. ผลการวิจยัสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงการบริการ

อาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม และปัจจัยท่ี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

อาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์  

3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

สรุปผลการวจิยั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 25-35 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน มีรายได ้15,000 - 25,000 

บาท มีผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม โดยจ าแนกตาม

อาย ุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น

มีด้านความรวดเร็วในการช าระเงิน ด้านคุณภาพของ

อาหารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั 5ประการแรกท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม เป็นการ

วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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นางสาว ปุณณภา กนกวลยัวรรณ       5814400005 ภาควชิาการโรงแรม คณะ ศิลปศาสตร์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา     :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา มงคลวนิช 

พนกังานท่ีปรึกษา   :  นาย พิริยะ วริิยะสถาพร 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวค ง 
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