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บทคดัย่อ  
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง 2)เพือ่ศกึษาถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง 3)เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยองโดยมรีูปแบบ
การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ คอื ผู้ที่ใช้บรกิารร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่างที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัระยอง จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม สถติทิีท่ าการใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณา ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าความถี่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน คือ T-test, F-test และการ
วเิคราะหเ์ชงิเสน้ถดถอยพหุคณู  

 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีแ่สดงความคดิเหน็ในตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศ
หญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 – 25,000 บาทต่อเดอืน โดยปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ดา้นของเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจ สว่นอาชพี 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในจงัหวดัระยอง ในส่วนของปัจจยัทีเ่ป็น
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อผู้บรโิภคทีท่ าการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง 



ในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในจงัหวดัระยอง ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 องคค์วามรู้หรอืขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและ
ผูท้ีส่นใจในธุรกจิรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง เพือ่น าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ใหถู้กตอ้งเหมาะสม
เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

ค าส าคญั : ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจ,รา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง  

 
Abstract 
 This research has objective as follows 1) To study about demographics factors affecting 
purchase decision of using services grilled buffet restaurants in Rayong province 2) To study 
about Marketing Mix that affecting purchase decision of using services grilled buffet restaurants 
in Rayong province 3) To study about consumer behavior factors affecting purchase decision of 
using services grilled buffet restaurants in Rayong province. The amount of population is 400 
persons service users of grilled buffet restaurants who live in Rayong province as frequency, 
percentage, mean, SD, T-test, F-test and Multiple Regression Analysis result. The result shows 
that the most of them are female, age 31-40 years of age, status single, education level lower 
than a Bachelor's Degrees, most of them work as officer, income between 15,000-25,000 baht 
per month.  

 Demographic factors: sex, age, status, education level, income not affecting purchase 
decision of using services grilled buffet restaurants in Rayong province, occupation affecting 
purchase decision of using services grilled buffet restaurants in Rayong province. For Marketing 
Mix factor affecting purchase decision of using services grilled buffet restaurants in Rayong 
province, the most factor affecting purchase decision-making are Product, Place, Price, Process, 
Physical Evidence, People, Promotion. For consumer behavior factors that affecting purchase 
decision of using services grilled buffet restaurants in Rayong province are not different, 
statistically significant at the 0.05 level. 



 Knowledge or findings from this research It can be used as a guideline for entrepreneurs 
and those interested in the grilled buffet restaurant business for use in planning marketing 
strategies to be more accurate, appropriate and more targeted. 
 
Keywords: Marketing Mixed, Purchase Decision, Grilled Buffet Restaurants 

บทน า 
 มนุษยเ์รานัน้จะสามารถด ารงชวีติอยู่ไดต้้องอาศยัปัจจยัสี ่ซึ่งประกอบดว้ยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งเป็นสิง่ทีส่นองต่อความต้องการขึน้พืน้ฐานของมนุษย ์โดยมปัีจจยัหลกัที่
ส าคญั คือ “อาหาร” ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคญัที่ท าให้ชีวิตมนุษย์ด ารงอยู่ได้ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งที่ให้
พลงังานที่ส าคญัของร่างกายมนุษย์ หากร่างกายของมนุษย์ขาดอาหารชวีติของมนุษย์เราก็ไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได ้ซึง่ปัจจุบนัการบรโิภคอาหารของมนุษยเ์ราเปลีย่นแปลงไปจากอดตี ซึง่ในอดตีนัน้ มนุษยเ์รา
บรโิภคอาหารเพื่อความอยู่รอด ใหช้วีติสามารถด าเนินต่อไปได ้แต่ในปัจจุบนันัน้มนุษยเ์รานอกจากจะ
บรโิภคอาหารเพือ่ความอยู่รอดและใหช้วีติด ารงคต์่อไปไดแ้ลว้ มนุษยเ์รายงับรโิภคอาหารเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการและแสวงหาความสุขจากการบรโิภคอาหารของตนเองอกีด้วย (ณัชญาณ์ภสั โชตพิชัรา
ภริมย,์2559) 
 การรบัประทานอาหารแบบบุฟเฟต ์มตีน้ก าเนิด มาจากประเทศ สวเีดน ตัง้แต่ ยุคไวกิง้ ทีช่นเผ่า
ไวกิง้ใชช้วีติสว่นใหญ่อยู่บนเรอืทีแ่ล่นอยู่กลางทะเล อาชพีสว่นใหญ่จงึเป็นการคา้ขายสนิคา้ระหว่างเมอืง
ท่าต่างๆ นอกจากนัน้ยงัมบีางกลุ่มทีป่ระกอบอาชีพเป็นโจรสลดัคอยปลน้สะดมเรอืสนิคา้ของประเทศอื่น  
เมื่อขึน้ฝัง่จะมกีารสัง่อาหารทีอ่ยากรบัประทาน มาวางไวบ้นโต๊ะจ านวนมาก ซึง่ผูม้สีว่นร่วมสามารถเลอืก
รบัประทานอาหารไดอ้ย่างอสิระ ต่อมาชาวฝรัง่เศสไดเ้รยีก วธิกีารรบัประทานอาหารแบบนี้ว่า “บุฟเฟ่ต์” 
(buffet) และต่อมาภายหลงัได้มกีารแพร่หลายไปทัว่โลกจนถงึปัจจุบนั (รววิรรณ อาจส าอาง , สุพรรณี 
เทพอรุณรตัน์ 2557) ซึ่งรูปแบบการรบัประทานอาหารแบบบุฟเฟตน์ัน้ไดถู้กปรบัเปลีย่นและดดัแปลงไป
ตามวฒันธรรมการรบัประทานอาหารของแต่ละชาตทิีแ่ตกต่างกนัไป 

  ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีมกีารพฒันาเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก 
เป็นเหตุให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในยุคสมยัปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหารนอกบา้นมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ และแมว้่าสภาพเศรษฐกจิจะเกดิการชะลอตวั แต่ธุรกจิ
รา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ ป้ิงย่าง ก็ยงัเป็นธุรกจิที่น่าสนใจในปัจจุบนั เนื่องจากผูบ้รโิภคมองหาความคุ้มค่าใน
การรบัประทานอาหารมากขึ้น ดงันัน้ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ป้ิงย่างที่จ่ายเพยีงราคาเดยีวซึ่งเป็น
ราคาเหมารายบุคคล และมอีาหารใหเ้ลอืกไดห้ลากหลาย สามารถรบัประทานอาหารในปรมิาณเท่าใดก็
ไดต้ามทีต่อ้งการ การรบัประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างจงึยงัคงเป็นทีน่ิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

 แนวโน้มธุรกจิอาหารปี 2565 ยงัเป็นปีทีต่้องระมดัระวงัเนื่องจากยงัมปัีจจยัเสีย่งจากการระบาด
ของเชือ้ไวร้สั โควดิ-19 สายพนัธุ ์Omicron และสายพนัธอ์ื่นทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค



ยงัไม่กลบัมาฟ้ืนตวัด ีอย่างไรกด็ธีุรกจิรา้นอาหารกย็งัคงมปัีจจยับวกส าคญัจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครฐัทีเ่ขา้มาช่วยกระตุ้นการใชจ่้ายและเพิม่ก าลงัซื้อของผูบ้รโิภค อาท ิมาตรการคนละครึง่เฟส 4 
ซึ่งคาดได้ว่าในปี 2565 ธุรกิจร้านอาหารน่าจะกลับมาเติบโตประมาณ 5 - 9.9 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์
การศกึษากสกิรไทย 2565:ออนไลน์) 

 จากข้อมูลข้างต้นผู้ศึกษามคีวามสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง 
เพื่อน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง และวางแผนการตลาดของธุรกจิรา้นอาหาร
บุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง ไดอ้ย่างเหมาะสมตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรส์่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างใน
จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ย่างในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.เพื่อท าการศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง 
 2.เพื่อท าการศกึษาถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง 

 3.เพื่อท าการศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ตวัแปรอสิระ                          ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค 
 เพศ (Gender) เนื่องจากการก าหนดบทบาททางวฒันธรรมและสงัคมของผู้หญิงและผู้ชายมี
ความแตกต่างกนั ดงันัน้เพศหญิงและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ ค่านิยม และ
ทศันคต ิส่งผลใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคแตกต่างกนั นอกจากนี้ในหลายงานวจิยัหลายชิ้นพบว่าเพศหญิงมี
แนวโน้มจะถูกชกัจงูไดง้า่ยกว่าเพศชาย (ปรมะ สตะเวทนิ,2546:112 อา้งถงึใน อชัฌา ตโิลกวชิยั,2557)  
 อายุ (Age) บรกิารที่บุคคลเลอืกใช้นัน้ขึ้นอยู่กบัอายุหรอืวยัของผู้บรโิภค เช่น เดก็ชอบไปสวน
สนุก พอโตขึน้จะหนัไปรา้นอาหาร ฟังเพลง เป็นตน้ (พนิตสุภา  ธรรมประมวล,2563: 85) 

การศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาสามารถสะท้อนสถานภาพทางสงัคมได้ค่อนข้างจะ
ชดัเจนและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถา้มกีารศกึษาสูงมกัจะมสีถานภาพทางสงัคมสูงไปดว้ย 
เนื่องจากการศกึษาช่วยใหบุ้คคลสามารถพฒันาตนเองและผลกัดนัไหไ้ปสู่หน้าทีก่ารงานทีด่ขีึน้ มรีายได้
สงูขึน้ ฐานะดขีึน้ มรีสนิยมสงูขึน้ และเขา้สูส่ถานภาพทางสงัคมทีส่งูขึน้ได(้ฉตัยาพร เสมอใจ,2556:197) 



 อาชพี (Occupation) อาชพีของแต่ละบุคคลน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการในสนิค้าและ
บรกิารที่แตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการซื้อชุดท างาน รองเท้า กระเป๋าท างาน พนักงานเอกชนซื้อเสื้อผา้ 
รถยนต์ราคาแพง ผูสู้งอายุมคีวามพรอ้มทางเศรษฐกจิจะใชจ่้ายกบัการพกัผ่อนท่องเทีย่ว เป็นต้น ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการบริการจะต้องศึกษาว่า ผลิตภัณฑ์ของกิจการมีกลุ่มบุคคล อาชีพใดสนใจเพื่อจะจดั
กจิกรรมการตลาดใหส้นองความตอ้งการไดอ้ย่างเหมาะสม (พนิตสุภา  ธรรมประมวล,2563: 85) 
 รายได ้(Income) การใชร้ายไดแ้ละทีม่าของรายไดใ้นการจดัระดบัชัน้ทางสงัคมเป็นตวับ่งชี้ความ
มัง่คัง่ของบุคคล แต่การแบ่งระดบัชัน้ทางสงัคมโดยดูจากรายได้เพียงอย่างเดียวยงัไม่ชดัเจนเพียง
พอทีจ่ะสะทอ้นความเป็นตวัตนของบุคคลไดช้ดัเจน แต่การใชเ้กณฑด์า้นรายไดร้่วมกบัเกณฑร์ปูอื่นๆ จะ
ช่วยใหอ้ธบิายลกัษณะและสะทอ้นความเป็นตวัตนของบุคคลในแต่ละระดบัชัน้ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ (ฉตัยาพร 
เสมอใจ,2556: 197) 
 2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

หนึ่งฤทยั เซี่ยงฉิน (2557) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมอื
ทางการตลาดส าหรบัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งทางการให้บรกิาร ประกอบด้วยปัจจยัส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน   ดา้น
กระบวนการ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในส านักงาน ซึ่งปัจจยัทุกดา้นนัน้ลว้นมคีวามส าคญัทัง้สิ้น 
เนื่องจากสามารถเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ต่อไป 

สหทันา ชยัร ี(2560) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นส่วนส าคญัในภาพรวมของ
การด าเนินธุรกจิทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด เพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะต้องน าไปบูรณาการณ์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น ด้านบัญชี 
การเงนิ การพฒันาบุคลากร การบรหิารจดัการภายในองคก์ร เป็นต้นดงันัน้ ผูป้ระกอบการจะบรหิารงาน
การตลาดให้ประสบความส าเร็จ จึงควรใช้ปัจจยัต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาดในการวาง
แผนการบรหิารจดัการผลติภณัฑข์องตนเอง เพือ่ใหผ้ลติภณัฑน์ัน้สนองตอบความตอ้งการของลูกค้าและ
เป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถตดิตลาดไดอ้ย่างยัง่ยนื 

พนิตสุภา  ธรรมประมวล (2563) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส าหรบับริการ
ดงักล่าวประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดดงัเดิม หรอื 4P’s (ได้แก่ Product, Price, Place และ 
Promotion) รวมทัง้องคป์ระกอบอกี 3P’s เพิม่เขา้มา (People, Process, และ Physical Evidence) ดงันี้ 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของ บรกิาร บุคคล สถานที่ อาคาร 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสาร แนวความคิดหรือหลายๆ อย่างประกอบกันก็ได้ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไปหรอื
องคก์รต่างๆ และตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคข์องกจิการดว้ย 

2.ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าของผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของลูกคา้ ซึ่งลูกคา้
นัน้ตอ้งเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 



3.การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ กจิกรรมหรอืวธิีการที่หลากหลายในการน าเสนอ บรกิาร
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ขา้มารบับรกิารไดอ้ย่างกวา้งขวางสะดวก ซึ่งจะต้องอาศยัสื่อหรอืช่องทางในการน าเสนอ
บรกิารไดถ้งึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรอือาจตอ้งเลอืกความคุม้ค่าดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการติดต่อสื่อสารให้ถึงลูกค้า โดยมี
วตัถุประสงคท์ีแ่จง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม การใชบ้รกิาร รวมถงึการใชก้ารตลาด
สายสมัพนัธ ์

5. บุคคล (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนร่วมในกระบวนการให้บรกิารหรอืพนักงานใหข้อ้มูลหรอื
ใหค้ าแนะน าดูแลเอาใจใส่ และลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร บุคคลของกจิการถอืเป็นทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นส่วน
ส าคญัทัง้ในการผลติบรกิารและการใหบ้รกิารในปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นผูค้วบคุมคุณภาพการ
ใหบ้รกิารในแต่ละครัง้ ซึ่งโดยสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกจิมคีวามรุนแรงมากขึน้บุคคลจงึเป็นปัจจยั
ส าคญัทีส่รา้งความแตกต่างใหก้บัธุรกจิได ้

6.กระบวนการ (Process) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินด้าน
การบรกิารที่น าเสนอให้กบัผูใ้ช้บรกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกดิความประทบัใจ 

7.หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ ลกัษณะหรอืรูปแบบของสิง่ต่างๆ และ
การท าการน าเสนอขอ้มลูใหก้บัลูกคา้ใหเ้หน็ในลกัษณะทีเ่ป็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามทีจ่ะสรา้งรูปแบบ
หรือลักษณะนัน้ให้มีคุณภาพในหลายๆ ด้านทัง้ทางด้านกายภาพของสิ่งนัน้ๆ และรูปแบบของการ
ให้บรกิารเพื่อที่จะท าการสร้างคุณค่าที่เหมาะสมให้กบัลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดา้น
ลักษณะของการแต่งกายที่ต้องมีความสะอาด การเจรจาต้องกับลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องสุภาพและ
อ่อนโยน อกีทัง้การบรกิารตอ้งมคีวามรวดเรว็ หรอืลกัษณะสิง่อื่นสิง่ใดทีลู่กคา้ควรจะไดร้บั 
 3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า พฤตกิรรมของผู้บรโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสินใจ 
หรอื กระบวนการ การใช้ การซื้อ และการประเมนิผล การใช้สนิค้าหรอืบรกิารของผู้บรโิภค ซึ่งจะมี
ความจ าเป็นต่อการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทัง้ในปัจจุบนัหรอือนาคต 

ธนาวรรณ  แสวงทอง (2550) ได้ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นวธิีการสื่อสารสิง่ที่
ผูบ้รโิภคไดท้ าการคน้หา เพือ่การตดัสนิใจซือ้อย่างชาญฉลาด สิง่ส าคญัคอืผูบ้รโิภคตอ้งเขา้ใจคุณค่าของ
สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้สิง่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคตลอดจนเป็นทีย่อมรบัจากคนรอบ
ขา้ง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไปตามปัจจยัต่างๆ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมุ่งเน้นไปทีพ่ฤตกิรรมการซื้อ
และกระบวนการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้เป็นหลกั  

 สหทันา ชยัร ี(2560) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ การกระท า
หรอืการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่มตี่อการเลอืกซื้อ และการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร โดยผ่านขัน้ตอน
กระบวนการตดัสนิใจ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความพงึพอในสงูสุด 

 หนึ่งฤทยั เซี่ยงฉิน (2557) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) เป็นกจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกซื้อหรอืตดัสนิใจเลอืกใชส้นิค้าหรอืบรกิารของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อตอบสนอง



ความตอ้งการสว่นตวั ซึง่สนิคา้หรอืบรกิารทุกประเภทจะตอ้งมกีลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย (Target group) ที่
ชดัเจนท าให้ธุรกิจหรอืผู้ประกอบการต้องวเิคราะห์อย่างเจาะลกึถงึทศันคต ิความรู้สกึนึกคดิความพงึ
พอใจรวมถงึความต้องการของผู้บรโิภค โดยเฉพาะรูปแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) ของผู้บรโิภคที่
ปัจจุบนัมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ จงึไม่สามารถพจิารณาเพยีงการเลอืกใชช้่องทางการสื่อสารตราสนิคา้
อย่างใดอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคไดถู้กแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ (Segment) และแต่
ละกลุ่มย่อยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแบ่งกลุ่มตามผู้บริโภคคนเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปวัยและ
ประสบการณ์สูงขึ้น กลุ่มคนที่ส่งอิทธิพลก็เปลี่ยนไป ส่งผลให้พฤติกรรมความพงึพอใจในสนิค้าและ
บรกิารก็เปลี่ยนตามไปด้วย ส่งผลให้ต้องใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บรโิภคแตกต่างกนัไปกบั
ผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม เป็นการช่วยวางแผนและก าหนดกลยุทธท์างการตลาด  
   วรพล  ดขีาว (2557)กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ลกัษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
สนับสนุนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นทีบุ่คคลต้องตดัสนิใจ
ทัง้ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รบั
ความพงึพอใจ 

 ศศพิร บุญชู (2550) กล่าวว่า พฤตกิรรมของมนุษย์ หมายถงึ การกระท าของมนุษย์ที่ปรากฎ
ออกมาเป็นพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ ย่อมเป็นการแสดงออกเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งจะมกีระบวนการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งก ากับอยู่จากภายในตวับุคคลนัน้การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
เป็นการวธิกีารคน้หาหรอืวธิกีารท าการวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมหรอืวธิกีารท าการซื้อและพฤตกิรรมการ
ใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อใหไ้ดท้ราบถงึลกัษณะของความต้องการ และพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิคา้ และการ
ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค เพือ่ใชใ้นการท าการตลาดไดอ้ย่างมคีวามถูกตอ้งและมเีหมาะสมไดม้ากยิง่ขึน้ 

 4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการหรอืการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดในการเลอืกทีจ่ะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมทีางเลอืกต่างๆ ทีผู่บ้รโิภคมอียู่ ซึง่ผูบ้รโิภค
มกัจะตอ้งกระท าการตดัสนิใจกระท าในทางเลอืกต่างๆนัน้ดว้ยตนเอง ในการซือ้สนิคา้เป็นประจ าอยู่เสมอ
ในชวีติประจ าวนั  
 สหทันา  ชยัร ี(2560) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อ หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจต่างๆ ของผูซ้ื้อ 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการตระหนักถงึความ
ตอ้งการ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้  
 ลลลิทพิย์ เดชะศริปิระภา (2556) กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการหรอืวธิกีารที่
เป็นระบบ โดยมแีนวทางในการปฏบิตัเิพือ่น าไปสู่เป้าหมายการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ หมายถงึ ขัน้ตอนหรอื
กระบวนการทางจติใจของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 หนึ่งฤทัย  เซี่ยงฉิน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
พฤตกิรรมผู้บรโิภคกาแฟของลูกค้าหรอืผู้บรโิภคร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขา
วคิตอเรยี การ์เด้นส์” โดยท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคร้านกาแฟสตาร์บคัส ์สาขาวคิตอเรยี การ์



เด้นส์ จ านวน 200 คน และท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคร้านกาแฟทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขา
วคิตอเรยี การเ์ดน้ส ์จ านวน 200 คน รวมเป็น 400 คน ผลการวจิยัจากรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ มชี่วงอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี
ขา้ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ รายไดต้่อเดอืนเฉลีย่ 30,001 บาทขึน้ไป ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีม่ี
อทิธพิลต่อลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคในการเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟนัน้ มคีวามส าคญัในระดบัมาก พฤตกิรรม
การบรโิภคกาแฟของลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ในระดบัเหน็ดว้ย และผลการศกึษาจากรา้นกาแฟทมั 
เอน็ ทมัส ์คอฟฟ่ี พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเจา้ของกจิการหรอืธุรกจิสว่นตวั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในการเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟ มคีวามส าคญัในระดบั
มาก พฤติกรรมการบรโิภคกาแฟของผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย และจากการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และรา้นกาแฟทมั เอน็ ทมัส ์
คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี การเ์ดน้ส ์มคีวามแตกต่างกนั และพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟของรา้นกาแฟทมั 
เอน็ ทมัส ์คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี การเ์ดน้ส ์มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
 กฤตณกร รูปเลก็ และวชัระ ยีสุ่่นเทศ (2562) ท าการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัทางการตลาด ที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของการเลอืกใชบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ต์ภายในโรงแรมทีม่คีวามหรรูะดบัหา้ดาว” พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชน ต าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร รายได้
ต่อเดอืนเฉลีย่ 35,001 - 45,000 บาท และพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมเีพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัของต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ต่อเดอืนเฉลี่ย และ อายุ ส่งผลต่อพฤตกิรรมของการ
เลือกใช้บรกิารห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ภายในโรงแรมที่มคีวามหรูระดบัห้าดาวที่ แตกต่างกนั และในส่วน
ปัจจยัทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจ าหน่าย และ ด้านผลิตภณัฑ์ มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของการเลือกใช้บรกิารห้องอาหารบุฟเฟ่ต์
ภายในโรงแรมทีม่คีวามหรรูะดบัหา้ดาว อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 รชันก  พฒันะกุลก าจร (2563) ทีไ่ดท้ าการคน้ควา้วจิยัเรื่อง “กลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาดใน
ลกัษณะบูรณาการและกลุ่มที่มลีกัษณะที่เป็นกลุ่มอ้างองิมผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารร้าน
กาแฟ NON FRANCHISE ในรูปแบบร้านที่เป็นคาเฟ่ของผู้บรโิภคหรอืลูกค้า ในจงัหวดันนทบุร”ี โดย
ลูกค้าที่เป็น ผู้บรโิภคที่มตีัง้แต่อายุ 15 ปีขึ้นไปและมทีี่อยู่อาศยัในจงัหวดันนทบุร ีซึ่งเป็นผู้ที่เคยเขา้ใช้
บริการหรือก าลังจะเข้าใช้บริการร้านกาแฟ NON FRANCHISE ในรูปแบบที่เป็นร้านคาเฟ่ ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างหรอืผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการศกึษาในนี้ จ านวน 400 คน โดยท าการเก็บรวมรวมขอ้มูล
แล้วน าข้อมูลมาท าการวเิคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ด้วยสถติเิชงิอนุมาน ประกอบด้วย T-Test, F-Test และสถติถิดถอย
พหุคณู ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชพี และดา้นสถานภาพ มผีลต่อการตดิสนิ
ใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ NON FRANCHISE ในรูปแบบคาเฟ่ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
แตกต่างกนั  



 จติรลดา ฟักป้อม และนิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศกึษาเรื่อง “การตดัสนิใจเขา้ใช้บรกิารบุฟเฟ่ต์ 
อาหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล
ที่มคีวามแตกต่างกนั ที่มผีลต่อ ปัจจยัการเลอืกใช้การบรกิาร เหน็ว่า ด้านระดบัการศกึษา  รายได้ต่อ
เดอืน เพศ อาชพี และสถานภาพการสมรสของผูบ้รโิภค ทีม่คีวามแตกต่างกนั มผีลต่อปัจจยัการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารบุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนั อย่างมีระดบั
นยัส าคญัที ่0.05 
  อุษา ศลิป์เรื่องวไิล,เกยีรตชิยั เวษฎาพนัธุ์ (2565) ได้ท าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทางการตลาด
บรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา” 
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจเชงิปรมิาณกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ในเขตจ ากามร ประเทศกมัพูชา โดย
ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนและวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชงิพรรณา เช่น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติทิดสอบทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระต่อกนั สถติทิดสอบ F-
Test และสถติถิดถอยพหุคูณ ซึ่งได้ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ 
ดา้นสถานภาพการสมรสแต่งงานแลว้ และ ดา้นรายเฉลีย่ได ้ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมของการตดัสนิใจเขา้ใช้
บริการ และปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมของการตัดสินใจใช้บริการ ที่
แตกต่างกัน อย่างมีระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วน ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านลกัษณะสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และ ด้านผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารของรา้นอาหารไทย ในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมีระดบั
นยัส าคญัที ่0.05  

Ryan Kusumah (2015) ได้ท าการศกึษาเรื่อง “วเิคราะห์ผลของความไว้วางใจ ราคา คุณภาพ 
และรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ INSTAGRAM” โดย
ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รโิภคของรา้นคา้ออนไลน์ทีใ่ชบ้ญัช ี INSTAGRAM จ านวน 107 คน มวีธิี
วิเคราะห์คือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ในโปรแกรม SPSS พบว่า ราคา (X1), ราคา 
(X2),คุณภาพ (X3) และการรับรู้ความเสี่ยง (X4) ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภค (Y) พรอ้มกนั  มเีพยีงราคา (X2) มผีลอย่างมากต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค (Y). ความ
น่าเชื่อถอื (X1) คุณภาพ (X3) และความเสีย่งที่รบัรู ้(X4) ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภค (Y)  
ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ พืน้ทีว่จิยั คอื จงัหวดัระยอง ประชากร คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที่
เคยใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ซึ่งอาศยัอยู่ในจงัหวดัระยอง จ านวน 751,343 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2564: ออนไลน์) กลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหาร
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ซึ่งอาศยัอยู่ในจงัหวดัระยอง โดยอาศยัสูตรของ Yamane โดยมรีะดบัของความเชื่อมัน่
จ านวน 95% โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ทัง้สิ้น 400 คน มีเครื่องมือที่ท าการใช้ใน
การศกึษา ม ี1 ชนิด คอื 1) แบบสอบถาม มวีธิกีารเก็บขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามผ่านช่องทาง
ออนไลน์  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 น าข้อมูลเชิงปริมาณมาท าการ



วเิคราะห์ด้วยสถิติของการวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และการวเิคราะห์ด้วยสถิตเิชงิอนุมานคอื T-test, F-test และการวเิคราะห์เชิงเส้น
ถดถอยพหุคณู  
ผลการวิจยั  
 1. ผลการศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นผูท้ีม่ ี
เพศหญงิ 258 คน โดยคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 64.3 มอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 138 คน โดยคดิเป็นจ านวน
รอ้ยละ 34.4 สถานภาพโสด 221 คน โดยคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 52.6 มกีารศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี225 คน โดยคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 56.1 มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 251 คน โดยคดิโดยคดิเป็น
จ านวนร้อยละ 62.6 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท ต่อเดอืน 184 คน โดยคดิเป็น
จ านวนรอ้ยละ 45.9 

 2. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในจงัหวดัระยอง  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของ

ผูบ้รโิภคในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X̅ = 4.05, S.D. = 0.758) เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละด้าน 

พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 0.847) ดา้นราคา มี

ระดบัความคดิเหน็เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.10, S.D.=0.889) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มรีะดบั

ความคดิเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.11, S.D.=0.840) ด้านการส่งเสรมิการตลาด มรีะดบัความ

คดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.07, S.D.=0.886) ดา้นกระบวนการ มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ใน

ระดบัมาก (X̅ = 4.08, S.D.=0.908) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 

(X̅ = 4.08, S.D.=0.832)  

3. ผลการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการเขา้ใช ้เดอืนละ
ครัง้ 219 คน เป็นจ านวนร้อยละ 54.6 บุคคลที่ร่วมใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ป้ิงย่างมีลักษณะ
ครอบครวั 223 คน คดิป็นรอ้ยละ 55.6 มเีหตุผลในการเลอืกใช้เพื่อพบปะสงัสรรค ์165 คน เป็นจ านวน
รอ้ยละ 41.1 และมคี่าใชจ่้ายแต่ละครัง้ต ่ากว่า 1,000 บาทต่อครัง้ 220 คน เป็นจ านวนรอ้ยละ 54.9 

4. ผลการศกึษาระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.16, 
S.D.=0.656) พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ว่า ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟ
เฟ่ต์ ป้ิงย่างเพราะมสีนิค้าและบรกิารที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างหลากหลาย ในระดบั

มากทีสุ่ด (X̅ = 4.32, S.D.=0.796) 

5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ย่างในจงัหวดัระยอง ทัง้ 3 สมมตฐิาน พบว่า สมมตฐิานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นอาชพีทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร แตกต่างกนั สมมตฐิานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง



ทางการจดัจ าหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
แตกต่างกนั และสมมตฐิานปัจจยัพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยอง ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

อภิปรายผลการวิจยั  
จากการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ในจงัหวดัระยอง” สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้  

 1.ปัจจยัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีไ่ม่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในจงัหวดัระยอง สว่นอาชพีทีส่ง่ผล
ต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง อย่างมีระดบันัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้ผลการศกึษาบางสว่นมคีวามสอดคลอ้งกนักบัการศกึษาของ จติรลดา ฟักป้อม และ
นิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจเลือกในการใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล สมมตฐิานทีไ่ดท้ าการทดสอบ พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มผีล 
ต่อปัจจยัของการเลอืกใช้บรกิารบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ซึ่งพบว่า 
ระดบัการศกึษา เพศ สถานภาพการสมรส อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของผูบ้รโิภคมผีลต่อปัจจยั
ของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ไม่แตกต่าง
กัน” และยังมีบางส่วน ด้านอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนก  พัฒนะกุลก าจร (2563) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และกลุ่มอ้างอิง มผีลต่อการท าการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของรา้นกาแฟ NON FRANCHISE ในรปูแบบทีเ่ป็นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
นนทบุร ีพบว่าเพศ อายุ อาชพี และสถานภาพที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดิสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้าน
กาแฟ NON FRANCHISE ในรูปแบบคาเฟ่ของผู้บรโิภคในจงัหวดันนทบุร ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05”  

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ย่างในจงัหวดัระยอง พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป่ิงย่าง ในจงัหวดัระยอง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 
0.05 ดงันี้ 

  2.1 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งมคีวามสอดคล้องกนักบั 
กฤตณกร รูปเล็ก และวชัระ ยี่สุ่นเทศ (2562) ศกึษาเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ลกัษณะของพฤตกิรรมของการเลอืกใชบ้รกิารในหอ้งอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมทีม่คีวามหรู ระดบัหา้ดาว 



ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการ
ส่งเสรมิทางการตลาด ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บรกิาร มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมของการเลอืกใช้
บรกิารห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมที่มคีวามหรู ระดบัห้าดาวที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05” ซึ่ง
ขดัแยง้กบั Ivana Tanjung (2021) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง “การวเิคราะหผ์ลกระทบของสว่นประสมทางการ
การตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อที่ Sentra Snack Store พบว่า ผลิตภัณฑ์และราคามีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อที่ Sentra Snack Store ในขณะที่กิจกรรมส่งเสรมิทางการตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อการท าการตดัสินใจในการซื้อที่ Sentra 
Snack Store ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05” 

  2.2 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ย่างในจงัหวดัระยอง แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบั อุษา ศลิป์เรอืง
วไิล และเกยีรตชิยั เวษฎาพนัธุ์ (2565) ศกึษาเรื่อง “ปัจจยัการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัดา้นตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการตลาด และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ สง่ผล
ต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05” 

 3. ปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
ขดัแย้งกับ หนึ่งฤทยั เซี่ยงฉิน (2557) ศึกษาเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคของผูบ้รโิภครา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และทมั เอน็ ทมัส ์คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี การเ์ดน้ส ์จากการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคกาเฟของรา้นกาแฟ ทนั เอน็ ทมัส ์คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี 
การเ์ดน้ส ์มคีวามแตกสา่งกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทาง 0.05” 

ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นอาชพีซึง่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน
มกีารตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง  เป็นจ านวนมากที่สุด ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในจงัหวดัระยองหรอืผูป้ระกอบการในลกัษณะเดยีวกนัในจงัหวดั
อื่นที่อยู่ใกล้เคียงควรวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เป็นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
บรษิทัเอกชนในพืน้ที ่โดยยงัตอ้งไม่ทิง้ลูกคา้ในกลุ่มอื่นๆ ทีน่ิยมบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ลกัษณะทางกายภาพ ในส่วนของความสะดวกในการใช้บรกิารของบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างมกีาร
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ท าเลทีต่ ัง้ของรา้น ความสะอาด



ของโต๊ะ เก้าอี้ และภาชนะต่างๆ ภายในร้าน ดงันัน้ ผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดั
ระยองหรอืผู้ประกอบการในลกัษณะเดยีวกนัในจงัหวดัอื่นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงควรเลอืกท าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม
ก่อนทีจ่ะท าการลงทุน ในการด าเนินการรวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ภายในรา้นและส่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3. จากผลการศกึษาในครัง้นี้จะสามารถเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจน าไปใชใ้นการศกึษาเพือ่ต่อ
ยอดในเชิงลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และส าหรบัผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดัระยองก็สามารถน าผลของการศกึษาในครัง้นี้ไปเป็นประโยชน์หรอื
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธก์ารตลาด ในการด าเนินธุรกจิรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างต่อไป 

 4. จากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่า ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทางสถติคิอืประเดน็เกี่ยวกบัอาชพีของ
ผู้บรโิภค ช่องทางการจดัจ าหน่าย และลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในจงัหวดั
ระยอง ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบร้านบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในประเดน็ส าคญัขา้งต้น 
กบัรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป์ระเภทอื่น ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้ต่างกนัอย่างไร 
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