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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช

บริการรานอาหารบฟุเฟตนานาชาติ(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารบฟุเฟตนานาชาติ ของ

ผูบรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร(3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติ ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test  ในการทดสอบปจจัยประชากรดานเพศใชสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบปจจยัประชากร ดานอายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา 

รายได อาชีพ ที่ ใชสถิติไค-สแควร (Chi – square) ในการทดสอบความสัมพนัธระหวางปจจัยประชากรตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบฟุเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:  การตดัสินใจ; สวนประสมทางการตลาด; บุฟเฟตนานาชาติ 

ABSTRACT 
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 The purpose of this independent study were (1) To study the personal factor of the 

consumer’s consumption at international buffet restaurant in Bangkok area (2) To study the 

consumer's behavior in choosing their at international buffet restaurant in Bangkok area (3) To 

study the factors influenced toward the decision making on the consumer's behavior in 

choosing their at international buffet restaurant in Bangkok area. The samplesfor this research 

were 400 people in Bangkok, by using questionnaires as a tool for data collection. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypothesis was tested by using t-test statistics, one-way ANOVA. If differences were found, 

they would be compared individually by using LSD method and Chi – square statistics. 

The results of hypothesis testing showed that consumers in Bangkok with sex, age, 

status, education level, income per month, and occupation were different, making the 

decision in choosing their at international buffet restaurant in Bangkok area was no different. 

Moreover, marketing mix included product price place promotion people physical evidence 

and process affect to the decision of consumer making the decision in choosing their at 

international buffet restaurant in Bangkok area. 

Keywords: Decision; Marketing mix; International buffet 

บทนํา 

การเลือกบริโภคอาหารประเภทบุฟเฟตกําลังเปนทีน่ิยมในสงัคมเมือง โดยเฉพาะ รานอาหารแบบบุฟ

เฟตที่มีการกําหนดราคาตายตัวหรือแบบเหมาจายราคาเดียว (One price)เนื่องจากผูบรโิภคสามารถควบคุม

คาใชจายได เมื่อเจาะลึก อาหารประเภทบุฟเฟตมาแรง จากพฤติกรรมของผูบรโิภค เริ่มมองหาความคุมคา 

(Value for money) มากขึ้น ไมวาจะเปนความคุมของเมนูที่หลากหลาย คุมที่กนิไดไมอั้น ทั้งอาหารคาวหวาน 

เครื่องดื่มรวมอยูในเมนู เพิ่มความนาสนใจใหผูบรโิภคเปนทางเลือก จึงทําใหเกิดธุรกิจรานอาหารประเภทนี้

เกิดขึ้นและเปดแขงขันเปนจํานวนมาก  

สภาพการใชชีวิตของคนไทยในสังคมเมืองปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของวิถีชีวิตของคนไทย 

ซึ่งในปจจุบันที่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มีความเจริญกาวหนาขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูงสงผลใหใชเวลากับการ

ทํางานมากขึ้น จึงเปนเหตุใหจากที่เคยเขาครัวทําอาหารรับประทานเองที่บาน ก็ไมมีเวลาวางพอที่จะทําไดเหมือน
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สมัยเดิม จึงสงผลใหผูคนสวนใหญเปลี่ยนเปนออกไปรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น เพ่ือความสะดวกสะบาย 

สรางความรวดเร็ว รวมทั้งอาจเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ ตลอดจนพบปะสังสรรคกันในครอบครัวหรือกลุมเพื่อน 

จึงเปนทางเลือกของผูบริโภคตองการและสนใจ สงผลใหธุรกิจรานอาหารแบบบุฟเฟตเกิดขึ้นอยางมากมาย ซึ่ง

จากขอมูลการสํารวจเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนภายในประเทศไทย ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติตั่งแต พ.ศ. 2558-2562 พบวามีการขยายตัวขึ้น 19% จากป 61 และเมื่อเทียบกับป 60 มีการปรับตัว

ขึ้น 16% ซึ่งแสดงใหเห็นแนวโนมที่จะมีการขยายตัวของการรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มมากขึ้น 

 

ขอมูลประจําป คาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบาน 

2562 2,388 บาท 

2561 2,008 บาท 

2560 2,060 บาท 

2559 2,010 บาท 

2558 1,234 บาท 

ที่มา: สํานักสถิติแหงชาติ. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน  

โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดคาดการวาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในป 2559 นี้ สงผลตอพฤติกรรมการ

รับประทาน อาหารนอกบานของคนไทย โดยคนไทยมุงใหความสําคัญกับความคุมคาในการเลือกใชบริการ

รานอาหาร ซึ่งการ จัดโปรโมชั่นของธุรกิจรานอาหาร เชน การใหสวนลด ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง การจัดชุดอาหาร เปน

ตน ยังคงสามารถ ดึงดูดใหคนไทยใชบริการรานอาหารมากขึ้น และคาดวา ตลาดธุรกิจรานอาหาร ครอบคลุมถึง

เชนรานอาหารและรานอาหารทั่วไป ในป 2559 นี้ นาจะมีมูลคาประมาณ 382,000-385,000 ลานบาท  

หนึ่งของการทานอาหารนอกบาน   โดยมีแนวคิดการ “กินไมอั้น”     ในปจจุบันการทานอาหารบุฟเฟต

ไดแพรหลายไปทั่วโลกและดัดแปลงไปตามแตละภูมิภาคนั้น ๆ โดยจะมีอาหารที่หลากหลาย หรือบางก็เนน

อาหารหลักเพียงชาติเดียว มีอาหารทะเล ขนมหวาน ไอศครีม และผลไมเปนอาหารเสริมหรอืไมก็เปนอาหารบุฟ

เฟตนานาชาติที่มีอาหาร ไทย จีน ญี่ปุน ฝรั่ง ใหเลือกสรร    

ปจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมและเศรฐกิจ ตลอดจนคานิยม การรบัเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามา 

ซึ่งเปนบทบาทสําหรับทําใหพฤติกรรมการบริโภคขของผูบริโภค ทั้งดานการดําเนินชีวิตและการบรโิภคอาหารใน

ชีวิตประจําวันในทุกเพศทุกวัย    ในสังคมไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังจะเห็นไดจากการรับเอาวัฒนธรรม

การบริโภคอาหารบุฟเฟตแบบ ตาง ๆ จากตางประเทศเขามาเชนกัน  เชน บุฟเฟตอาหารญี่ปุน บุฟเฟตอาหาร

เกาหลี หรือ แมกระทั่งบุฟเฟตอาหารไทยเอง   โดยในประเทศไทยจะมีลักษณะเปนการบริการดวยตัวเอง (Self 
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Service)  อยากรับประทานอะไรก็ไปหยิบเอง      รานอาหารลักษณะนี้กําลังเปนที่นิยมมากในปจจุบัน จะเห็น

ไดจากการขยายสาขาของรานอาหารบุฟเฟตที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตามเมืองใหญๆ  ปจจุบันอีกทั้งยังมี

การเติบโตในธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

ตํานาน“บุฟเฟต” 

การรับประทานอาหารบุฟเฟต มีตนกําเนิดที่มาจากประเทศสวีเดน ตั้งแตยุคไวกิ้ง ซึ่งชาวไวกิ้งเปนชน

เผาที่มีทักษะในการเดินเรือสูง จึงใชชีวิตและลองเรือรอนแรมเปนเวลานานกลางทะเล อาหารการกินก็ไมไดมี

มากมายนัก เมื่อถึงเวลายกพลขึ้นฝง จึงระดมสั่งอาหารที่ตองอยากรับประทาน แบบไมยั้งมากองตรงหนา แลว

เลือกรบัประทานตามใจชอบจึงเปนที่มาของอาหารบุฟเฟต จากนั้นอารยธรรมการกินอาหารประเภทนี้ ก็ลามไป

ถึงฝรั่งเศส ประเทศที่ข้ึนชื่อวาเปนแหลงอาหารยอดเย่ียมระดับโลก เมื่อเขาครวัของฝรั่งเศสจะพบตูเก็บภาชนะใส

อาหาร จาน ชาม ชอน สอมตาง ๆ (Sideboard) นํามาใชวางอาหารแลวหยิบรับประทาน จากนั้นบุฟเฟตก็ถูก

พัฒนาเปนการ “กินไมอ้ัน!” ซึ่งในประเทศไทยคือการบรกิารดวยตัวเอง (Self Service)  อยากรับประทานอะไร

ก็ไปหยิบเอง ในปจจุบันการทานอาหารบุฟเฟตไดแพรหลายไปทั่วโลกและดัดแปลงไปตามแตละภูมิภาคนั้น ๆ 

โดยจะมีอาหารที่หลากหลาย หรือบางก็เนนอาหารหลักเพียงชาติเดียว มีอาหารทะเล ขนมหวาน ไอศครีม และ

ผลไมเปนอาหารเสริมหรือไมก็เปนอาหารบุฟเฟตนานาชาติที่มีอาหาร ไทย จีน ญี่ปุน ฝรั่ง ใหเลือกสรร  

 เมื่อพูดถึงรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ จะตองมีชื่อของราน Copper Buffet เปนรานตนๆที่ทุกคนตอง

นึกถึง โดยจุดเร่ิมตนของรานเกิดจากความชอบและตองการสรางความแตกตาง ซึ่งในชวงแรกของการดําเนินการ

ทางรานขาดทุนเปนหลักลาน แตในทางกลับกันแมจะขาดทุน แตกลับไดรับเสียงตอบรบัจากลูกคาเปนอยางดีใน

ดานคุณภาพ จึงทําใหทางรานคอยๆมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยมีผลดําเนินการดังนี้ 

 ป 2560 ทํารายได 81 ลานบาท กําไร 5 ลานบาท 

 ป 2561 ทํารายได 126 ลานบาท กําไร 11 ลานบาท 

 ป 2562 ทํารายได 166 ลานบาท กําไร 13 ลานบาท 

รายไดโตเฉลี่ย 43% และกําไรโตเฉลี่ย 61% 

อยางไรก็ตามเนื่องจากการขยายตัวของรานอาหารมีคอนขางมาก  และมีทั้งของไทยและที่มาจาก

ตางประเทศทําใหการแขงขันคอนขางสูงตามไปดวย  ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นโดยผูบริโภคจะพิจารณาจาก

ปจจัยหลายอยางในการตัดสินใจเลือกรานอาหารที่จะออกไปรับประทาน ไมวาจะเปน คุณคาของอาหารที่

รับประทาน ความคุมคาของคาใชจาย การบริการ ฯลฯ     ดังนั้น ผูวิจัย จึงตองมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทาง

สําหรับการวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดของธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ และเพื่อใหสามารถตอบสนอง
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ความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ทั้งยังเปนประโยชนตอยอดขาย กําไร และ การดํารงอยูของธุรกิจ และ

ความมั่นคงในการประกอบกิจการตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติ  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ ของผูบริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศกึษาวิจัยครั้งนี้เปนการศกึษาเก่ียวกับ การตัดสนิใจเลือกใชบรกิารรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของ

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาผูใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่บริโภคอาหารนอกบานของผูบรโิภค

อาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอนการกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยเปดตาราง

หาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับได 0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา

จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง 

3.ขอบเขตเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย คือ 

แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยตางๆ รวมถึงเพื่อศึกษาคนควาหาปจจัยใดบางที่

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
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1.ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแกเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได อาชีพ

และปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

1.ทราบถึงลักษณะประชากรและพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของ

ผูบรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.ขอมูลที่ไดจาก ขอ.1 และ ขอ.2 สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติ รวมถึง เปนประโยชนตอรานอาหารบุฟเฟตอ่ืน ที่จะพัฒนารานอาหารของตนเองไดตอไป  

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกออกเปน 5 สวน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

Kotler (2009: 255, อางถึงใน เกศวิทู ทิพยศ, 2557) ระบุวาแนวคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวคิดการ

แบงกลุมประชากรทางการตลาดที่มีหลักการความเปนเหตุเปนผลกลาวคือประชากรที่มีลักษณะตางกันจะมี

พฤติกรรมการเรียนรูการซื้อสินคาและพฤติกรรมอ่ืน ๆตางกัน 

ธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554, อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร, 2559) ระบุวาอายุ (Age) นักการตลาด

สามารถใชประโยชนจากการแบงแยกอายุของผูบริโภคในการกําหนดกลยุทธ หรือศึกษาความตองการในสินคา

ของผูบริโภคไดจากการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคเนื่องจากผูบริโภคในแตละชวงอายุจะมีความ

ตองการเลือกซื้อสินคา มีความจําเปนตอสินคาที่แตกตางกันหรือบริโภคสินคาที่แตกตางกัน เชนวัยเด็กจะมีความ

ตองการสินคาหรือบรโิภคที่ตางกับวัยผูสูงอายุเปนตน 

ภัทรา มหามงคล (2554) ระบุวาประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวยเพศ อายุสถานภาพทาง

ครอบครัว รายได อาชีพและการศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญทางสถิติที่วัดไดของ

ประชากร สามารถชวยในการกําหนดตลาดกลุมเปาหมายขอมูลดานประชากรจะมีประสิทธิภาพตอการกําหนด

ตลาดเปาหมาย รวมถึงความงายในการใชวัดผลมากกวาตัวแปรอ่ืน 

สุนทรี พัชรพันธ (อางถึงใน ธัญญชยา ออนคง,2553:13-14) ไดใหคําอธิบายเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลวา 

บุคคลแตละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป  ทั้งลักษณะที่มองเห็นไดจากภายนอกที่บุคคลคนอ่ืน
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สามารถมองเห็นได และลักษณะภายในจิตใจที่บุคคลอ่ืนไมสามารถมองเห็นได เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได สังคมและศาสนา เปนตน ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยเหลานี้จะทําใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลไดชัดเจน

ขึ้น  อีกทั้งคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันก็อาจจะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกันเชนกัน 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรมีปจจัยที่ เก่ียวของดังนี้ 

1) เพศ  ความแตกตางระหวางเพศทําใหบุคคลแตละคนมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารที่ แตกตางกัน 

กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมที่มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความ ตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีให

เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิง และเพศชาย ยังมีความแตกตางกันอยางมากใน

เรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะ วัฒนธรรมและสังคมไดกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสอง

เพศไวตางกัน  

2) อายุ เปนอีกปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม ของมนุษย 

บุคคลที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่

คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย 

เนื่องมาจากบุคคลเหลานั้นผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะในการใชสื่อก็มีความแตกตางกันซึ่งคนที่

มีอายุมากกวามักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารเชิงสรางสรรคและมีสาระมากกวา ในขณะที่คนที่มีอายุนอยเนน

การใชสื่อเพ่ือความบันเทิง  

3) การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนสวนใหญมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่ แสดงออกมาใน

รูปแบบท่ีแตกตางกัน คนที่ไดรับการศกึษาสูงมักจะไดเปรยีบอยางมากในการเปนผูรบัสารที่ดี เพราะเปนผูมีความ

กวางขวางและมีความสามารถในการเขาใจสารไดดี แตในทางกลับกัน บุคคลเหลานี้จะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ 

ถาไมมีหลักฐานหรอืเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี การศึกษานอยหรือตํ่ามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและ

ภาพยนตร ในการรับฟงขอมูลขาวสาร อีกทั้งหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางก็มักจะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน

และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะมีการแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอ่ืน  

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ บุคคลแตละ

บุคคล มีอิทธิพลอยางมากตอปฏิกิริยาตอบรับของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะบุคคลแตละบุคคลนั้นมี

วัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม  และเปาหมายในการดําารงชีวิตที่แตกตางกัน ซึ่งปจจัยบางอยางที่

เก่ียวของกับตัวผูรับสารแตละคน มีผลตอการรับขาวสารในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน ปจจัยทางจิตวิทยา และ

ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่มักจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคประกอบเหลานี้เปนเกณฑที่นิยม

นํามาใชในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่จะ
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สามารถชวยกําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย รวมทั้งทําใหงายตอการวัดมากกวาตัวแปรทางดานอ่ืน ๆ ตัวแปร

ทางดานประชากรที่สําคัญประกอบดวย 

 1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุมของผูบริโภคซึ่งมีความสัมพันธตอการบริโภคสินคาหรือบริการที่จะ

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากดานอายุเพื่อ

เปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ของสวนตลาดไดทําการคนควาความตองการของตลาดสวน

เล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น ๆ 

 2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางที่เปนสวนในการแบงสวนการตลาดเชนกัน ดังนั้นนักการตลาดจึง

ตองศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะวาในยุคปจจุบันนั้น ตัวแปรทางดานเพศ มีการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อกอน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่ผูหญิงออกไปทํางาน

นอกบานมากขึ้น 

 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับวาเปนเปาหมายที่สําคัญ

ของการใชกลยุทธทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญอยางย่ิงในสวนที่เก่ียวกับหนวยของผูบริโภค 

นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง รวมถึงยังใสใจในการ

พิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่เก่ียวของกับผูที่เปนคนตัดสินใจในครอบครัว

เพื่อที่จะชวยทําใหพัฒนากลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม 

 4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัวแปรที่สําคัญ

ตอการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปแลวนักการตลาดจะสนใจกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม

ครอบครัวที่มีรายไดตํ่าเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญของการแบงสวนการตลาดโดยยึดถือเกณฑรายได

เพียงอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือไมมีความสามารถใน

การซื้อสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงแลวอาจใชเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิตรสนิยมอาชีพ

การศึกษา ฯลฯ เปนตัวกําหนดเปาหมายไดเชนกัน แมรายไดเปนตัวแปรที่นิยมใชแตนักการตลาดสวนใหญ จะ

เชื่อมโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถกําหนดตลาดเปาหมายให

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร ขางตน โดยใชเกณฑความแตกตางทางดานลักษณะ

ของบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือนมากําหนดเกณฑแบงกลุม

วิเคราะหถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
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ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมการตัดสินใจ 

การซื้อการใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคลซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อสินคาและ

บริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

สุปญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออก

ทางกลามเนื้อความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 

สุวัฒน ศิรนิิรนัดร และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความ

ตองการ ความคิดการกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือ บริการของบุคคลเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วันตะเมล (2554 : 90) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคนหา การ

ซื้อ การใชการประเมิน และการกําจัดทิ้งซึ่งสินคา บริการ และแนวคิดตาง ๆ ของผูบริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนที่เหลือ(Dispose) ของสินคาหรือ

บริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน 

ปณิศามีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ กับบุคคลหรือ

กลุมในการจัดหา การเลือกสรรการซื้อ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ/บริการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (7Ps) 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร(2558) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคอารคลีนฟูดของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  

แม็ค คารธีและเพอรเรยีลท(Mc Carthy and Perreault. 1990: 526) ไดกลาวไววาการจัดจําหนายถือ

เปนกลยุทธสําคัญ ที่ชวยใหลูกคาเลือกหาซื้อสินคาไดงายและสะดวกสบายที่สุด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน(2541: 212-217) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ7P’s ซึ่ง

ประกอบดวย ผลิตภัณฑหรือการบริการ ราคา ชองทางการจา หนาย การสงเสรมิการตลาด บุคคลหรือพนักงาน 

ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการไว 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ 
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พัลลภา อมาตยกุล (2559) ไดกลาวถึงนักการตลาดชื่อJohn Farley และคณะ ทีไ่ดพัฒนาทฤษฎีเพื่อนําไปใชวาง

แผนการจัดบริการ เพ่ือใหผูรับบริการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑและบรกิาร จากการวิเคราะหงานวิจยัดวยวิธี 

Meta –Analyses แลวเรยีกวา“ทฤษฎีการตัดสินใจ” เรียกยอ ๆวาCDM ซึ่งยอมาจากคาวาConsumer 

Decision Model ดานทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการ 

สรุปไดวาการตัดสินใจเปนกระบวนการที่ผูบรโิภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑหรือบรกิารใดโดยมีปจจัย

คือขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาสังคมและกลุมทางสังคมทัศนคติของผูบริโภคเวลาและโอกาสความตั้งใจความสนใจ

ความปรารถนา และการกระทํา3.ทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการโดยอางจากทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของฟลิป คอต

เลอร และเควิน แคลเลอร(Philip Kotler and Kevin Keller,อางถึงใน รัชฎาภรณ พรมมิรัตนะ, 2553 : 7-8)

อธิบายวาทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคเปนการอธิบายจิตวิทยาข้ันพื้นฐานที่ทําใหเขาใจวา

ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการใชบริการตาง ๆอยางไรซึ่งนักการตลาดควรพยายามทําความเขาใจใน

พฤติกรรมดังกลาวของผูบริโภค 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

กิจติมา ลุมภักดี (2553) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ

เฟตของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอื่น ๆที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ

เฟตของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามและวารสารการตลาดและการสื่อสารปที่ 

1ฉบับที่3 (กรกฎาคม –กันยายน2556)รวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน400 คนพบวาใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานราคามีมาตรฐานทําเลที่ตั้งเดินทางไปมาสะดวกพนักงานคอยแนะนําบริการใหลูกคาอาหารมีใหเลือก

หลากหลายความประทับใจในการใหบริการอยากกลับมาใชสินคาอีกในครั้งตอไปความรูสึกวารานอาหารที่ใชอยู

เปนมืออาชีพและการมีความสุขที่ไดตัดสินใจเลือกใชรานอาหารรานนี้ถูกตองแลว 

สุพรัตนทิพยเศวต(2547) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการ

รานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพบวาผูบริโภคที่มีความตองการใชบริการรานอาหารสวน

ใหญเปนเพศชายการศึกษาระดับปริญญาตรสีวนใหญจะเปนพนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,000-

30,000 บาทปจจัยที่มีผลตอความตองการไปใชบริการรานอาหารปจจัยดานการตลาดไดแกสินคาและบริการ

ราคาและสถานที่ที่มีความสําคัญระดับมากตอความตองการไปใชบริการรานอาหารสวนเรื่องการสงเสริม

การตลาดมีความสําคัญระดับปานกลางตอความตองการใชบริการรานอาหารปจจัยสวนบุคคลไดแกรายไดและ

รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสําคัญตอความตองการใชบริการรานอาหารระดับปานกลางพฤติกรรมการใช

บริการรานอาหารผูบริโภคไปใชบริการรานอาหารดวยรถยนตสวนบุคคลโดยจะไปรับประทานอาหารกับเพื่อนมี

จานวนนอยกวา5 คนเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศสวนใหญผูบริโภคจะไปใชบริการวันเสาร-อาทิตยในชวงเวลาระหวาง
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17.01-22.00 น.โดยชําระคาอาหารดวยเงินสดความถี่ในการไปใชบริการรานอาหารนอยกวา1 ครั้งตอเดือน

ผูบรโิภคสวนใหญไปใชบรกิารรานอาหารริมคลองชลเนื่องจากรสชาติอาหารอรอยการเดินทางสะดวกและอยูใกล

บานใกลที่ทางาน 

อัญธิกา แกวศิร(2560) ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอการใช

บริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงคคือ(1)เพื่อศึกษาปจจัย

สวนบุคคลในการใชบริการรานอาหารบุฟเฟตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและ (2)เพื่อศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารบุฟเฟตในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการรานอาหารบุฟเฟตในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมจานวน440 ราย โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการทดสอบคาที           (T-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย2กลุม

ประกอบดวย เพศใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test : One-Way ANOVA)เพ่ือเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา2กลุมข้ึนไปประกอบดวย อายุ การศึกษา อาชีพรายไดและหาความสัมพันธของ

ลักษณะประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการโดยใชการทดสอบไคสแคว(Chi-Square 

Test) 

นันทิภา เจิดจํารัส (2555) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการบริโภคบุฟเฟตปงยางในเขตอําเภอ

เมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหมโดยทาการศึกษาจากผูใชบรกิารรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะขนาดกลางในการหา

คาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานบุฟเฟตของ

ผูบริโภคพบวาปจจัยที่สงผลตอการเลือกรานบุฟเฟตหมูกระทะขนาดกลางในระดับมากคือปจจัยดานราคา

(คาเฉลี่ย3.83)สวนปจจัยดานอ่ืน ๆนั้นสงผลตอการเลือกรานบุฟเฟตหมูกระทะในระดับปานกลาง ประกอบดวย 

1)ปจจัยดานการใหบริการ(คาเฉลี่ย3.48) 2)ปจจัยดานผลิตภัณฑ(คาเฉลี่ย3.43) 3)ปจจัยดานที่ตั้ง(คาเฉลี่ย3.30) 

และ 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(คาเฉลี่ย2.75) 

สุพรัตน ทิพยเศวต(2547) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการ

รานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพบวาผูบริโภคที่มีความตองการใชบริการรานอาหารสวน

ใหญเปนเพศชายการศึกษาระดับปริญญาตรสีวนใหญจะเปนพนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,000-

30,000 บาทปจจัยที่มีผลตอความตองการไปใชบริการรานอาหารปจจัยดานการตลาดไดแกสินคาและบริการ

ราคาและสถานที่ที่มีความสําคัญระดับมากตอความตองการไปใชบริการรานอาหารสวนเรื่องการสงเสริม

การตลาดมีความสําคัญระดับปานกลางตอความตองการใชบริการรานอาหารปจจัยสวนบุคคลไดแกรายไดและ

รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสําคัญตอความตองการใชบริการรานอาหารระดับปานกลางพฤติกรรมการใช

บริการรานอาหารผูบริโภคไปใชบริการรานอาหารดวยรถยนตสวนบุคคลโดยจะไปรับประทานอาหารกับเพื่อนมี

จานวนนอยกวา5 คนเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศสวนใหญผูบริโภคจะไปใชบริการวันเสาร-อาทิตยในชวงเวลาระหวาง
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17.01-22.00 น.โดยช าระคาอาหารดวยเงินสดความถี่ในการไปใชบริการรานอาหารนอยกวา1 ครั้งตอเดือน

ผูบรโิภคสวนใหญไปใชบรกิารรานอาหารริมคลองชลเนื่องจากรสชาติอาหารอรอยการเดินทางสะดวกและอยูใกล

บานใกลที่ทางาน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง และเก็บรวบรวมขอมลูภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ใช 

เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม แลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการเปดตารางขนาด

กลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุม ตัวอยางจาํนวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  

1. แบบสอบถามแบบปลายปดและแบบปลายเปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ

ลักษณะของประชากร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ ซึ่งเปนคําถามปลายปด 

กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงหนึ่งคําตอบ 

1.2 แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบรโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนขอคําถาม 11 ขอ 

1.3 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร

รานอาหารบุฟเฟตในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 7 ดาน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง

กายภาพ ดานกระบวนการซึ่งมีขอคําถามรวมทั้งหมด 35 ขอกําหนดให ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด = 5 ระดับความสําคัญมาก = 4 คะแนน ระดับความสําคัญ ปานกลาง = 3 ระดับ

ความสําคัญนอย = 2 ระดับความสําคัญนอยที่สุด = 1 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคาการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) กับ

ตัวแปรที่มีการวัดเชิงกลุม ไดแก ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

การศกึษารายไดตอเดือน และอาชีพ 
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1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดาน

ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ  และ การตดัสนิใจเลือกใชบริการรานอาหารบฟุ

เฟตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ 

ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสนิใจซื้อ ดานพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ ที่ผูวิจัยกาํหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบรกิารรานอาหารบฟุเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ

การศกึษารายไดตอเดือน และอาชีพ วิเคราะหดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทยีบรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาการการตัดสินใจเลือกใชบรกิารรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรศานสตร ไดแก เพศ จะใชการวิเคราะห

ดวยสถิติ t-test 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะห

ขอมูล Chi – square 

 

 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับไดแก ดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญความหลากหลายของรายการอาหารตรงกับความตองการ 

วัตถุดิบที่ใชปรุงมีคุณภาพดี มีความสดใหมอยูเสมอ รสชาติอรอยถูกปากคนไทย มีความสะอาด และสุขอนามัยที่

ดี สวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญนอยสุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย รานมีหลายสาขา

ทําใหมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปใชบริการ ใกลที่ทํางาน มหาวิทยาลัย และที่อยูอาศัย มีชองทางการ
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ติดตอเพื่อสอบถามหรือหาขอมูลสะดวกหลายชองทาง อาทิ เว็บไซตเพจ โทรศัพท ระยะเวลาการปดเปดราน

เหมาะสม รานอยูในหางสรรพสินคาหรือคอมมูนิตี้มอลล  

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรงุเทพมหานครสามารถสรุปไดดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน

สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานรายได และดานอาชีพ ที่แตกตางกัน

สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต

นานาชาติ สามารถอภิปรายไดวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพ ที่แตกตางกัน

สงผลตอการใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

และดานรายไดที่แตกตางกันไมสงผลใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการศึกษา 

1.ผลการวิจัย การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ

สรุปผลอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 ขอมูลดานลักษณะประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเปน

รอยละ 56 ที่มีอายุระหวาง 35-44 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 สถานภาพสมรส อยูดวยกัน จํานวน 

207 คน คิดเปนรอยละ 51.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 20,001 – 40,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5  อาชีพ พนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 

  1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค คือผูบริโภคแตละคนมี

ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคลแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจเลือกใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน 

ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล จิตวิทยา ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค

จะเห็นไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญสวนใหญเคยรับประทานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ นิยมทานอาหารชาติ

ญี่ปุน เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารพบปะเพื่อนฝงู ครอบครวั สวนใหญไปรับประทานกับสมาชิกในครอบครัว มีผู
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รวมโตะรับประทานอาหารบุฟเฟต 3-5 คน ความถ่ีในการรบัประทานอาหารนอกบาน 1-2 ครั้ง / เดือน ชวงเวลา

รับประทานอาหารนอกบาน หลังเวลา 18.01 น. รับประทานนอกบานของสัปดาห แลวแตสะดวก เฉลี่ย

คาอาหารบุฟเฟตนานาชาติตอครั้งเปนจํานวนเงิน 500 – 1,000 บาท แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจไป

ยังรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ จากการบอกเลาเพื่อน ครอบครัว จํานวนอาหารเซตบุฟเฟตนานาชาติ มากกวา 

8 อยางขึ้นไป 

 1.3 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่สงผลการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ

ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับใหความสําคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละดานของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมา

คือ ดานบุคคลากร ดานสถานที่ ดานกระบวนการ ดานราคา การสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัด

จําหนาย สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ โดยให

ความสําคัญความหลากหลายของรายการอาหารตรงกับความตองการ วัตถุดิบที่ใชปรุงมีคุณภาพดี มีความสดใหม

อยูเสมอ รสชาติอรอยถูกปากคนไทย มีความสะอาด และสุขอนามัยที่ดี สวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให

ความสําคัญนอยสุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย รานมีหลายสาขาทําใหมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

ไปใชบริการ ใกลที่ทํางาน มหาวิทยาลัย และที่อยูอาศัย มีชองทางการติดตอเพ่ือสอบถามหรือหาขอมูลสะดวก

หลายชองทาง อาทิ เว็บไซตเพจ โทรศัพท ระยะเวลาการปดเปดรานเหมาะสม รานอยูในหางสรรพสินคาหรือ

คอมมูนิตี้มอลล  

 1.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตาง

กันสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง

กัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานรายได และดานอาชีพ ที่แตกตางกัน

สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

1.5 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ สามารถอภิปรายไดวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดานระดับการศกึษา และ

ดานอาชีพ ที่แตกตางกันสงผลตอการใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน สวน

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และดานรายไดที่แตกตางกันไมสงผลใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดไม

แตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 

จากการวิจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ เฟตนานาชาติของผูบ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูทําการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูโภคสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุด ในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตนานาชาติ 

ดังนั้นผูประกอบการ จึงควรมีการปรบัปรุงกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีความหลากหลายของรายการอาหารวัตถุดิบที่ใช

ตองดีมีคุณภาพความสดใหมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รสชาติอรอยถูกปากคนไทย เชน การชูวัตถุดิบตามฤดูการเปน

การสงเสริมการขาย 

2. ดานบุคลากร ผูบริโภคใหความสําคัญมาก กับความพรอมของบุคลากร ไมวาจะเปนการแตงกาย หรอืความรูใน

ผลิตภัณฑของพนักงาน ดังนั้นผูประกอบการจะตองมีการฝกอบรมใหความรูในดานผลิตภัณฑ รวมทั้งปลูกจิตสํานึกในการ

จัดการความสะอาดในรานและการแตงกาย และความรักในงานบรกิารใหแกพนักงาน 

3. ดานสถานที่ ผูบริโภคใหความสําคัญมาก กับความสะอาด ความเปนระเบียบ มีสไตล และมุมถายภาพ ดังนั้น

ผูประกอบการควรคํานึงถึงการจัดรานใหมีความเหมาะสม ดูรมยรื่น มีความนารัก เหมาะกับยุคโซเชียล 

4. ดานกระบวนการจัดการ ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ในเรื่องความรวดเร็ว และถูกตอง ดังนั้นผูประกอบการ

ควรมีการจัดการในสวนนี้ เชน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ 

5. ดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญของราคาอยูที่คุณภาพของวัตถุดิบ ดังนั้นเมื่อผูประกอบการมีการใชวัตถุดิบ

ที่ดี มีคุณภาพ ทางลูกคาจะไมคิดมากที่ตองจายเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับคณุภาพอาหารที่ดีกวา 

6. ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญอยูในอันดับรองทาย แสดงใหเห็นวาผูบริโภคจะ

มุงเนนที่ผลิตภัณฑกอน ดังนั้นผูประกอบการจึงควรปรับปรุงการสงเสริมการขาย โดยมุงเนนที่คุณภาพของผลิตภัณฑ

มากกวาการใหสวนลด 

7. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญเปนลําดับสุดทาย ในการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟ

เฟตนานาชาติ ดังนั้นผูประกอบการสามารถจัดการในสวนนี้ โดยมุงเนนเรื่องการจัดการสถานที่ใหเหมาะสมมีสไตล มากกวา

การเนนชองทางการจัดจําหนาย 

  



17 

 

เอกสารอางอิง 

เกศวิทู ทิพยศ.(2557).ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลนกรณีศึกษา

ธนาคารซไีอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน).การคนควาอิสระ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเนชั่น 

สุณิสา ตรงจิตร.(2559).ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส.การคนควาอิสระ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

ภัทรา มหามงคล.(2554).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการธนาคารทางโทรศพัทมือถือของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร.การคนควาอิสระ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

สุนทรี พัชรพนัธ.(2541).รูปแบบการดําเนนิชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาสะดวกซื้อในสถานีบรกิาร

นํ้ามันเขตเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธ.หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรพฒันาการภาชวิชาประชาสัมพันธ บัณฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธัญญชยา ออนคง.(2553).พฤติกรรมการชมภาพยนตรการเขารวมและความพึงพอใจตอกิจกรรมStarpics ฟุตฟต

For Filmของนักศึกษาในเขตกทม.การคนควาอิสระ.สาขาวิชานิเทศศาสตรการตลาดบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย. 

กิจติมาลุมภักด.ี(2553).ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภควัยทางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต. 

สุพรัตน ทิพยเศวต. (2547).ปจจัยที่มีผลตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภคใน

อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี. ปรญิญานิพนธ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร). กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.  

อัญธิกา แกวศิริ.(2560).ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพนัธตอการใชบริการรานอาหารบุฟ

เฟตของผูบรโิภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม.คนควาอิสระ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

นันทิภา เจิดจํารัส.(2555).ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคบุฟเฟตปงยางในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม.

คนควาอิสระ.ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองบัณฑิตวิทยาลัยหาวิทยาลัย

เชียงใหม. 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร(2558).ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนฟูดของประชากรในกรุงเทพมหานคร.

การคนควาอิสระ.หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 



18 

 

สุทามาศ จันทรถาวร.(2556).ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตัดสนใจเลือกซื้อสินคาบน 

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ.บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต.คณะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต. 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร(2558).ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนฟูดของประชากรในกรุงเทพมหานคร.

การคนควาอิสระ.คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรงุเทพ. 

สุทามาศ จันทรถาวร.(2556).ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตัดสนใจเลือกซื้อสินคาบน 

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต.คณะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต. 

สุพรัตน ทิพยเศวต. (2547).ปจจัยที่มีผลตอความตองการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี.ปรญิญานิพนธ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร).บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สํานักสถิติแหงชาติ. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน,(2564), สืบคนจาก 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สํารวจ/ดานสังคม/รายไดรายจายครัวเรือน/ภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครวัเรือน.aspx 

อาหารบุฟเฟตเปนทางเลือก, (2564), สืบคนจาก

https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/S

MELocalRestaurant.pdf 

กรณีศึกษา Copper Buffet จากขาดทุนเดือนละลาน สูกําไร 10 ลาน,(2564), สืบคนจาก  

https://www.marketthink.co/11580 

 


