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Abstract 

กกกกกกกกThe objective of this research is to cluster the components of factors that affect 

decision making to choose restaurant behind Silpakorn University; 2,736 students of the Faculty 

of Management Science, Silpakorn University are population. The sample method is multi-stage 

sampling, which is started with categorization by years and program, and then, it is sampled by 

convenience sample. The sample size, which is calculated by Taro Yamane method, is equal 349 

students. Statistical techniques employ in data analysis including percentage, mean, standard 

deviation, factor analysis, and K-means clustering. From factor analysis, it is found that 30 factors 

are divided into 4 components which are Quality of Food, Shop Physical, Services, and 

Worthiness. Student clustering is divided into 2 types as follows; Emphasized on Quality, and 

Emphasized on Worthiness.  

 

 

 

 

 

 

Faculty of Management Science SILPAKORN UNIVERSITY       Academic Year 2009 

Student’s signature……………………… 

Research Advisor’s signature……………………… 



 

ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากคณะบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ท่ีปรึกษาวิจัย ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา 

ช้ีแนะแนวทางในการจัดทําและปรับปรุงแกไข ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณทาน

ไว ณ โอกาสนี ้

กกกกกกกกขอขอบคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ ท่ีได

ใหความกรุณาประสิทธ์ิประสาทความรูใหอยางดียิ่ง จนสําเร็จหลักสูตรและใหแนวคิดในการ

ดําเนินการทํางานวิจัย                                                                                                                                   

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ท่ีไดสนับสนุนและคอยให

กําลังใจทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี                                                                                    

กกกกกกกกประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารยผูประสิทธิประสาทวิชาความรูวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัย และขอมอบ

ใหแกสวนรวม 

 

 



 

ช 

สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย...................................................................................................................        ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ...............................................................................................................       จ  

กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................        ฉ 

สารบัญตาราง...........................................................................................................................        ฌ 

บทท่ี 

 1  บทนํา..........................................................................................................................        1 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา.......................................................... .        1 

   วัตถุประสงคของการวิจัย................................................................................ ..       2 

   ขอบเขตของการศึกษา......................................................................................         3 

   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ..............................................................................         3 

 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ...................................................................................        4  

     แนวคิดการจัดกลุมลูกคา.......................................................................... ........        4 

     แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค................................................................ .         5 

     งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ...........................................................................................         12 

 3  วิธีดําเนินการวิจัย........................................................................................................        15 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง............................................................................. .        15       

     ลักษณะการศึกษา........................................................................................... .        16 

     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย................................................................................. .        16 

     การเก็บรวบรวมขอมูล.....................................................................................         17 

     วิธีการวิเคราะหขอมูล................................................................................... ...        17 

 4  ผลการวิเคราะหขอมูล................................................................................................        19 

     ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง............................................................        19 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย........        23 

 ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย.......................        25 

 ตอนท่ี 4 การจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลือกรานอาหาร 

           หลังมหาวิทยาลัย.......................................................................... .....        28 



 

ซ 

 

บทท่ี                         หนา  

 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ...........................................................................        30 

     สรุปและอภิปรายผลการวิจัย...........................................................................        30 

     ปญหาท่ีพบในการวิจัย....................................................................................        34 

     ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป..................................................................         34 

บรรณานุกรม..........................................................................................................................        35 

ภาคผนวก................................................................................................................................       36 

     แบบสอบถาม..................................................................................................       37 

ประวัติผูวิจัย............................................................................................................................       40 

      



 

ฌ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา 

 1  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ  

 กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค (7Os)........................................................................        6 

 2  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแยกตามช้ันป................................................       16         

 3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเพศ.................................. .       19              

 4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามช้ันป................................ .       20 

 5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน.............. .       20 

 6  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามผลการศึกษาเฉล่ีย …….…       21 

 7  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน …….       21         

 8  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตาม    

 กกกกกกกกการไปรับประทานอาหารท่ีรานอาหารโดยปกติไปกับใคร…….............       22 

 9  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 กกกกกกกกท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอสัปดาห................................................       23 

 10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมนักศึกษา โดยจําแนกตามลักษณะของ  

 กกกกกกกกการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย............................................       23        

 11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามคาใชจายโดยเฉล่ีย  

   กกกกกกกกในการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอคร้ัง............................       24            

 12 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 1 “คุณภาพอาหาร”..............       25 

 13 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 2  “รูปแบบรานอาหาร”.......      26 

 14 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 3     

   กกกกกกกก“ลักษณะการใหบริการลูกคา”...................................................................      27 

 15 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 4 “ความคุมคา”..................        27 

 16 แสดงการจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลือก    

   กกกกกกกกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย....................................................................       28 

 



 1 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

กกกกกกกกกิจการประเภทรานอาหาร เปนธุรกิจท่ีมีผูคนสนใจเขามาลงทุนกันมาก จึงมีการแขงขัน

สูง แตเนื่องจากอาหารเปนปจจัยส่ี ท่ีมนุษยทุกคนตองบริโภคทุกวัน ผูประกอบธุรกิจรานอาหารราย

ใด ท่ีสามารถสรางกิจการใหเปนท่ียอมรับในใจของผูบริโภคไดแลว ก็จะสามารถดําเนินกิจการได

อยางตอเนื่อง                                                                                                                                                       

กกกกกกกกการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตคนไทยในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป 

นิยมการรับประทานอาหารจานดวน หรืออาหารฟาสตฟูด กันมากข้ึน  จึงเปนโอกาสใหกิจการ

รานอาหารท่ีมีจุดขายทางดานใหบริการท่ีรวดเร็ว สามารถขยายตัวได ส่ิงสําคัญของการทํากิจการ

รานอาหารใหประสบความสําเร็จ คือ ตองใหความสําคัญท้ังในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการผลิต 

เพื่อใหอาหารมีรสชาตอรอย ถูกปากลูกคา และในเร่ืองการบริการ รวมถึงการสรางบรรยากาศใน

รานใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดของราน เชน  กิจการตองการสรางภาพของรานอาหารท่ี

ทันสมัย มีบริการท่ีรวดเร็ว สะอาด เปนตน                                                                     กกกกกกกก

กกกกกกกกการควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการใหไดมาตรฐานตามท่ีตองการไดนั้น 

ผูประกอบการรานอาหาร จะตองมีการบริหารการจัดการรานท่ีเปนระบบ ไดมาตรฐาน และให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหงานดานการบริการของราน

ประสบความสําเร็จได นอกจากนี ้ ส่ิงท่ีทางรานควรใหความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเลือก

ทําเลในการเปดรานใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย เนื่องจากการทําธุรกิจรานอาหาร การเลือก

ทําเลท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคุณภาพอาหารและบริการเลย (วิสิษฐ  

จงจิตเจริญพร 2545) 
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กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

ผูบริโภคเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนสําหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทรานอาหารท่ีมีความ

จําเปนตองอาศัยปริมาณการซ้ือจากผูบริโภค ยิ่งผูบริโภคมีการซ้ือซํ้ามากข้ึนยิ่งทําใหรายไดของง

ผูประกอบการสูงข้ึน ซ่ึงหากผูประกอบการสามารถเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีปริมาณซ้ือสูงได

จะทําใหผูประกอบการมีความไดเปรียบมากกวาคูแขงท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

กกกกกกกกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนจํานวนมาก ท่ีรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร

หลังมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ เนื่องจากใกลและสะดวกมากท่ีสุด  จากการศึกษาเบ้ืองตน พบวา 

การท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยมีผูประกอบการรานอาหารท่ีมีจํานวนไมมากนัก แตก็มีการ

แขงขันระหวางผูประกอบการรานอาหาร ไมวาจะเปนในเร่ืองของทําเลท่ีตั้ง คุณภาพอาหาร และ

การบริการ เพื่อใหเปนหนึ่งในทางเลือกของกลุมนักศึกษา และชาวบานในแถบนั้นดวย   

     อยางไรก็ตาม จากเหตุท่ีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอนั้นมีเปนจํานวนมาก ทําใหการ

วิเคราะหเปนไปไดยาก จึงจําเปนตองใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีชวยลดปจจัยดวยการรวบรวมปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

ใกลเคียงกันเขาไวดวยกัน และเพื่อใหเกิดการเห็นภาพของกลุมนักศึกษาท่ีชัดเจน จึงใชเทคนิค 

Cluster Analysis ท่ีมีไวเพื่อจัดกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน  

กกกกกกกกดวยเหตุนี้งานวิจัย เร่ือง “การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือก

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” จึงเกิดข้ึน

เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยสามารถรับรูพฤติกรรมของ

ผูบริโภค และสามารถปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปได 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

กกกกกกกก2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 3. เพื่อจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลัง

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ขอบเขตของการศึกษา 

 

กกกกกกกก1. พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําผลการสํารวจในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก   2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 2,736 คน  

   2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 349 คน 

กกกกกกกก3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 สัปดาห คือ ระหวางวันท่ี 17 – 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 

กกกกกกกก 

     

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

กกกกกกกก1. กกทําใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กกกกกกกก2.กกเพื่อเปนขอมูลใหผูประกอบการรานอาหารไดประโยชนในการปรับตัวเขากับ

ผูบริโภค 

กกกกกกกก3.กกเพื่อเปนสวนหนึ่งในการทําใหผูประกอบการรานอาหารรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดทางวิชาการจาก

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ กกกกกกกก 

กกกกกกกก1. แนวคิดการจัดกลุมลูกคา 

กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกก3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคดิการจัดกลุ่มลูกค้า 

 

กกกกกกกกการทําธุรกิจในปจจุบันนี ้การตอบสนองความตองการของลูกคาเปนปจจัยสําคัญในการ

แขงขัน ผูบริโภคยุคนี้เปนผูกําหนดทิศทางการใชสินคาและบริการของตลาด และทําการเลือกซ้ือ

สินคาหรือบริการท่ีตนเองพอใจ ถาหากสินคาหรือบริการท่ีตนเองใชอยูไมสามารถตอบสนองความ

ตองการท่ีมีเพิ่มข้ึนได ก็จะเปล่ียนไปใชสินคาหรือบริการของผูใหบริการรายอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ถา

ธุรกิจไมสามารถเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกคาตนเองแลวนั้น รายไดของบริษัทก็จะลดลงและอัตรา

การสูญเสียลูกคาไปใหแกคูแขงก็จะเพิ่มสูงข้ึน 

กกกกกกกกการจัดกลุมลูกคา ( Customer Segmentation) เปนวิธีการจัดกลุมโดยท่ีลูกคาท่ีมี

พฤติกรรมใกลเคียงกันหรือเหมือนกันจะถูกจัดไวในกลุมเดียวกัน สวนลูกคาท่ีมีพฤติกรรมแตกตาง

หรือไมเหมือนกันก็จะถูกจัดไวคนละกลุม การจัดกลุมลูกคาทําใหธุรกิจสามารถทราบถึงลักษณะ

หรือพฤติกรรมของลูกคาตนเองในแตละกลุมได เม่ือธุรกิจเขาใจพฤติกรรมหรือลักษณะของลูกคา

ในแตละกลุมก็จะสามารถเสนอสินคาหรือบริการท่ีตรงตอพฤติกรรมของลูกคาได การจัดกลุมลูกคา

จะกระทําโดยพิจารณาจากขอมูลตางๆของลูกคาท่ีสามารถแสดงถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของ

ลูกคาท่ีสนใจได ซ่ึงขอมูลเหลานี้มักจะเก็บอยูในฐานขอมูลระดับปฎิบัตกิาร (Operational 

Databases) ขององคกรหรือในคลังขอมูล (Data Warehouse) 
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แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําท่ีผูบริโภคแสดงออก ไดแก การคนหา การ

เลือกซ้ือ การเลือกใช การประเมินผลในการใชสอยผลิตภัณฑนั้นๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบริโภค

ไดรับหรือพึงไดรับ ซ่ึงการกระทําดังกลาว เปนท่ีคาดวาจะสนองความตองการของผูบริโภคนั้นๆได

(สุวิมล แมนจริง 2546: 18)  

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช 

และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการซ้ือสินคาและ

บริการท้ังในปจจุบันและอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550: 18) 

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
 

กกกกกกกกผูบริโภคสามารถท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและใชบริการตามความตองการ เพื่อใหเกิดผลดีตอ

รางกายและจิตใจ อันเปนผลใหผูบริโภคมีสุขภาพสมบูรณ  แตในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและ

การตลาดมีการแขงขันมากมาย ผูผลิตตางก็พยายามท่ีจะผลิตสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค และใหมียอดจําหนายและบริการใหไดมากท่ีสุด  โดยพยายามหาวิธีการ

ตาง ๆ  มาใชเพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคาและบริการของตน เชน  การพยายามลดตนทุน

การผลิต โดยการใชสารอาหารท่ีมีราคาถูกและไมไดคุณภาพแทนสารอาหารท่ีมีคุณคาตอรางกายท่ี

มีราคาแพง การเจือปนสารบางอยางลงในอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณสินคา การโฆษณาทางส่ือมวลชน

ตาง ๆ  การลดราคา และแถมสินคา เปนตน  ซ่ึงจากสภาวการณดังกลาวทําใหผูบริโภคเกิดความ

สับสนและความเขาใจท่ีไมถูกตอง อีกท้ังการไดรับขาวสารหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและ

ราคาของสินคาและบริการ รวมท้ังไมทราบสิทธิของตนเองท่ีจะพึงกระทําไดเม่ือถูกละเมิดสิทธ์ิ ทํา

ใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคตาง ๆ กันไปท้ังเหมาะสมและไมเหมาะสม  ซ่ึงกอใหเกิด

ผลกระทบโดยตรงและโดยทางออมตอสุขภาพอนามัยโดยท่ัวไป 

กกกกกกกกพฤติกรรมการบริโภคเปนการกระทําหรือการแสดงออกตอการเลือกและใชสินคา

บริการตาง ๆ ในอดีตนั้น พฤติกรรมผูบริโภคมักจะใชแรงงานและการกระทําของมนุษยเปนหลัก 

เชน การประกอบอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว แตในปจจุบันพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ได

เปล่ียนแปลงไป ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทตอ

พฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวันเพิ่มมากข้ึน 
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กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ และ

การใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการแลพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค 

คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  คําถามท่ีไดเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม

ผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อ

คนหาคําตอบ 7   ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlets และOperations โดยมีรายละเอียดดังตาราง   

ตารางที ่1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6 Ws และ 1H ) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม 

                 ผูบริโภค (7Os) 

คาํถาม (6 Ws และ 1 H) คาํตอบทีต้่องการ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1.ใครอยูในตลาด

เปาหมาย(Who is in 

Target market ?) 

 

 

ลักษณะกลุมเปาหมาย

(Occupants) 

ประกอบดวย ทางดาน 

1) ประชากรศาสตร 

2) ภูมิศาสตร 

3) จิตวิทยา หรือจติวิเคราะห 

4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4 Ps) 

ประกอบดวย กลยุทธดาน

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย

และการสงเสริมการตลาดท่ี

เหมาะสมและสามารถสนอง

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

ได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 

(What does the 

consumer buy?) 

 

 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 

(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ

จากผลิตภัณฑก็คือตองการ

คุณสมบัติหรือองคประกอบ

ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) และความ 

แตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 

(Competitive Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

Strategies) ประกอบดวย  

1)ผลิตภัณฑหลัก  

2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การ

บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ

บริการคุณภาพลักษณะนวัตกรรม 

3) ผลิตภัณฑควบ  

4) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง  

5)ศักยภาพผลิตภัณฑความ

แตกตางทางการแขงขัน 

ประกอบดวยความแตกตางดาน

ผลิตภัณฑ บริการพนักงาน และ

ภาพลักษณ 
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ตารางที ่1 (ตอ)                 

คาํถาม (6 Ws และ 1 H) คาํตอบทีต้่องการ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 

(Why does the 

consumer buy ?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ

(Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคา

เพื่อสนองความตองการของเขา

ดานรางกายและดานจิตวิทยา

ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิ 

พลตอพฤติกรรมการซ้ือคือ 

1) ปจจัยภายในหรือปจจัย

ทางดานจิตวิทยา 

2) ปจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม  

3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ 

1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

2) สงเสริมการตลาด 

ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา 

การขายโดยใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขาย การใหขาว การ

ประชาสัมพันธ  

3) กลยทุธดานราคา  

4) กลยทุธดานชองทางการจัด

จําหนาย 

 

4. ใครมีสวนในการติด

สินใจซ้ือ (Who 

participates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ

(Organizations) มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซ้ือประกอบดวย  

ผูเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ 

ผูซ้ือ ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยทุธการ 

โฆษณา และ (หรือ) กลยุทธการ 

สงเสริมการตลาด โดยใชกลุม 

อิทธิพล 

 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 

(When does the 

consumer buy?) 

 

โอกาสการซ้ือ (Occasions) เชน 

ชวงเดือนใดของป หรือชวง

ฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของ

เดือน ชวงเวลาใดของวัน

โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน

สําคัญตางๆ 

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยทุธ การ 

สงเสริมการตลาด เชน ทําการ 

สงเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ 

สอดคลองกับโอกาสในการซ้ือ 
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ตารางที ่1 (ตอ) 

คาํถาม (6 Ws และ 1 H) คาํตอบทีต้่องการ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี 

ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร

เก็ต รานขายของชํา บางลําพู 

พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด

เปาหมาย โดยพิจารณาวาจะผาน

คนกลางอยางไร กําหนด

วัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 

 (How does the 

consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(Operation) ประกอบดวย 

1) การรับรูปญหา 

2) การคนหาขอมูล 

3) การประเมินผลทางเลือก 

4) การตัดสินใจซ้ือ 

5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

 

 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยทุธการ 

สงเสริมการตลาด ประกอบดวย 

การโฆษณา การขายโดยใช 

พนักงาน การสงเสริมการขาย 

การใหขาวและกาประชาสัมพันธ

การตลาดทางตรง เชน พนักงาน

ขายจะกําหนด วัตถุประสงคใน

การขายใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ จํากัด,2541), 81. 

 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ี

ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือโดยมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดควา ม

ตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตางๆของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ  (Buyer’s Purchase Decision) ดัง

ภาพประกอบ  

 

 

 



 9 

 

ภาพที ่1 แสดงรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ือ 

ท่ีมา:ศิริวรรณ เสรีรัตน,การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟลมและไท

เท็กซ จํากัด,2541),128-130.   

 

กกกกกกกกจุดเร่ิมตนของโมเดลอยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน  แลวทําให

เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงเรียกวา S – R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี

ดังนี ้

กกกกกกกกส่ิงกระตุน(Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนจากภายในรางกาย (Inside Stimulus)  และ

ส่ิงกระตุนจากภายนอก นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิด

ความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motive) ซ่ึงอาจ

ใชเหตุจูงใจซ้ือดานเหตผุล  และใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ไดส่ิงกระตุนภายนอก

ประกอบดวย 2 สวน คือ 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด  (Marketing  Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด

(Marketing  Mix)  

กกกกกกกก2. ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ    (Other   Stimulus)   เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู

ภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได  ส่ิงกระตุนเหลานี้  ไดแก  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ ส่ิง

กระตุนทางกฎหมายและการเมือง ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลย ีส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม   

ส่ิงกระตุ้น 

-การตลาด 

-ผลิตภัณฑ 

-ราคา 

-สถานท่ี 

-การสงเสริม      

การตลาด 

อ่ืนๆ 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลย ี

-การเมือง 

-วัฒนธรรม 

กล่องดํา 

ลักษณะของผู

ซ้ือ 

-ดานวัฒนธรรม 

-ดานสังคม 

-ดานบุคคล 

-ดานจิตวิทยา 

 

กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ 

-การรับรูถึง

ปญหา 

-การคนหา

ขอมูล 

-การประเมิน 

ผลทางเลือก 

-พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 

การตอบสนองของ 

ผู้ซ้ือ 

-ผลิตภัณฑท่ีซ้ือ 

-ตรายี่หอท่ีซ้ือ 

-รานคาท่ีซ้ือ 

-เวลาท่ีซ้ือ 

-ปริมาณท่ีซ้ือ 
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กกกกกกกกกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box)  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ

ท่ีเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา ความรูสึกนึก

คิดของผูซ้ือ  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจ

ของผูซ้ือ 

กกกกกกกก1. ลักษณะของผูซ้ือ  (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากผูบริโภค

จะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยดานจิตวิทยา 

กกกกกกกก2. กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ  (Buyer’s Decision Process)  ประกอบข้ันตอน คือ 

การรับรู ความตองการ ปญ หา  การคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจ และ

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

กกกกกกกก3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผู

ซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การ

เลือกผูขาย การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณในการซ้ือ 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

  

กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจซ้ือหมายถึงข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือก

ข้ึนไป (Schiffman & Kanuk 2000: 659) พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

ขบวนการตัดสินใจท้ังดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเปนกิจกรรม

ดานจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซ้ือและ

เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

 

 
 

ภาพที ่2 รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ข้ันตอน 

ท่ีมา: Philip Kotler, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา 

จํากัด,2545),105-108. 

 

การรับรู

ความ

ตองการ 

การคนหา

ขอมูล 
การประเมิน

คาภายหลัง

การซ้ือ 

การประเมิน  

ผลทางเลือก 

การตัดสิน 

ใจซ้ือ 
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กกกกกกกกการรับรู้ถึงความต้องการ 

กกกกกกกกการรับรูถึงความแตกตางระหวางสภาพท่ีตองการและสภาพปจจุบัน ซ่ึงมากพอท่ีจะ

กระตุนใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ (Blackwell, Miniard & Engel, 2001: 72) หรืออาจหมายถึง 

ความจริงท่ีผูบริโภคทราบความแตกตางระหวางส่ิงท่ีมีอยูและส่ิงท่ีควรจะเปน (Schiffman & 

Kanuk, 2000: 663) ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนแรกของขบวนการตัดสินใจ มีส่ิงท่ีตองพิจารณา 3 ประการ

คือ 1) ขอมูลไดเก็บไวในความทรงจํา 2) มีความแตกตางภายในบุคคลหรือขอบเขตปจจัยดาน

จิตวิทยา 3) มีอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมหรือปจจัยส่ิงแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม การทํางานเหลานี้

ทํางานภายในจิตใจของแตละบุคคลและรวมกันในการกําหนดความตองการ 

 

กกกกกกกกการค้นหาข้อมูล  

กกกกกกกกการคนหาขอมูลหรือการคนหาขอมูลกอนการซ้ือข้ันตอนนี้เร่ิมจากข้ันท่ีหนึ่ง เม่ือ

ผูบริโภครับรูถึงความจําเปนตองคนหาขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ แหลงขอมูลท่ีสําคัญ 2 แหลงคือ  

1)  แหลงขอมูลภายใน หรือแหลงขอมูลท่ีอาศัยขอบเขตดานจิตวิทยา 2) แหลงขอมูลภายนอก เปน

ขอมูลจากส่ือมวลชน พนักงานขาย การโฆษณา ฯลฯ 

 

กกกกกกกกการประเมินผลทางเลอืก  

กกกกกกกกการประเมินทางเลือก หมายถึง ข้ันตอนข้ันท่ี3ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีไมเปน

กิจวัตร ซ่ึงทางเลือกตาง ๆ มีการประเมินและเลือกเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในข้ัน

นี้จําเปนตองอาศัยเกณฑในการประเมิน ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานและคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ี

ผูบริโภคใชเปรียบเทียบระหวางตราสินคาหรือผลลัพธ จากการซ้ือและการบริโภคโดยมีการแสดง

ในรูปของ คุณสมบัติท่ีพึงพอใจมากกวา 

 

กกกกกกกกการตัดสินใจซ้ือ  

กกกกกกกกการตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ การซ้ือท่ัวไปเกิดข้ึนในรานคาปลีก 

แตอยางไรก็ตามอาจเกิดข้ึนในบานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได 

 

กกกกกกกกการประเมินภายหลงัการซ้ือ  

กกกกกกกกจะเกิดข้ึนหลังจากซ้ือหรือใชผลิตภัณฑไปแลว ถาเปนไปตามท่ีคาดหวังไวผลลัพธก็คือ

ความพอใจ (Satisfaction) แตถาผลลัพธต่ํากวาท่ีคาดหวังไวผลก็คือความไมพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน, 2538: 18-19) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกพนิต อุฬารวงศ ( 2551) ไดศึกษาเร่ือง การจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การจัดกลุมลูกคาใชวิธี K-Means Clustering ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหปจจัยสามารถแบง

ปจจัย 18 ปจจัย ออกเปน 5 องคประกอบ คือ ความตองการพื้นฐาน การบริการ ความสะดวกสบาย 

สุขลักษณะภายในราน และปายราคาและบุคลากร การจัดกลุมลูกคาสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ 

กลุมลูกคาท่ีเนนเบเกอร่ี กลุมลูกคาท่ีเนนการใหบริการ และกลุมลูกคาท่ีเนนบรรยากาศ  

กกกกกกกกวลีวัลย สุขวัฒนะวินากุล ( 2551) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการหอพัก

เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 261 คน เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจํานวน 226 คน กําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันปท่ี1 จํานวน 145 คน นักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉล่ียคอนขางสูง อยูในชวง 4,001 – 

5,000 บาท จํานวน 101 คน อาชีพผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 

126 คน รายไดเฉล่ียของผูปกครองแสดงใหเห็นวามีรายไดคอนขางสูงอยูในชวง 30,001 – 50,000 

บาท จํานวน 75 คน นักศึกษามีคะแนนสะสมเฉล่ีย อยูในเกณฑ 2.50 -3.00 จํานวน 142 คน 

สวนมากสถานภาพโสด จํานวน 244 คน และมียานพาหนะท่ีใชไปเรียนเปนรถจักรยานจํานวน 280 

คน 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยสามารถแบงออกเปน 8 องคประกอบ คือ ดานบุคลากรและการ

บริการหอพัก ดานสวัสดิการภายในหอพัก ดานบริการเสริม ดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน ดาน

รานคา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการติดตอส่ือสารและความบันเทิงและดานความอิสระ   

กกกกกกกกกมลวรรณ แซปง ( 2549) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาหรือบริการ ท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร พบวา มีพฤติกรรมเลือกวิธีการเดินทางดวยรถโดยสาร

ประจําทางมากท่ีสุด งบประมาณในการใชจายแตละคร้ังอยูในชวง 501 – 1,000 บาท มากท่ีสุด ดาน

ความถ่ีในการมาเลือกซ้ือสินคามักมาเดือนละคร้ัง และ 2 – 3 เดือนคร้ัง เหตุผลท่ีมา เพราะตองการ

เลือกซ้ือสินคาหรือบริการ เม่ือพูดถึงตลาดนัดสวนจตุจักรมักนึกถึงสินคาจํานวนมาก สินคาท่ีนิยม

เลือกซ้ือมากท่ีสุด ไดแก เส้ือผา เคร่ืองประดับ การสํารวจเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อหาส่ิงท่ี

พิเศษเปนของขวัญใหกับตัวเอง 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยแบงไดเปน 7 องคประกอบคือ ความรูสึกเม่ือมาเลือกซ้ือสินคาหรือ

บริการ ความนิยมและความซ่ือสัตยตอตรายี่หอ การใหความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ 

การใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา  ราคา ความสับสนในการเลือกสินคา ความคาดหวังตอสินคา 
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กกกกกกกกรุงทิพย โรจนชนะโยธิน ( 2547) การศึกษาทัศนะคติและพฤติกรรมของลูกคาตอการมา

ใชบริการรานสุกี้ของ บริษัท เอ็มเค  เรสโตรองต จํากัด (เขตกรุงเทพมหานคร)  ผลการศึกษาสรุปได

วากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญมีสถานภาพโสด อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน จบระดับปริญญาตรี มีรายได  15,001 บาท ข้ึนไป พฤติกรรมสวน

ใหญของลูกคามากับเพื่อน มารับประทานปกติ จํานวนท่ีมา  4-6 คน ความถ่ี 2 คร้ังตอเดือน ส่ือท่ี

สงผลคือ ส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด  และอีกประการคือ ความสะดวกในการมารับประทาน  สวนระดับ

ทัศนะคติของลูกคาท่ีมาใชบริการรานสุกี้ ในดานผลิตภัณฑ  การบริการสถานท่ีการใหบริการ ราคา 

และการสงเสริมการตลาด จะพบวาทัศนคติมีภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 เม่ือ

พิจารณารายได ไดแก ดานราคา ดานตลาด และดานสถานท่ี มีทัศนคติ  ท่ีมีตอการใชบริการ

เชนเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12,4.05 และ 4.01 ตามลําดับ สวนดานผลิตภัณฑและดานบริการ

ลูกคามีทัศนะคติท่ีมีตอการใชบริการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 และ 3.09 

ตามลําดับ 

กกกกกกกกอัมพร งามพาณิชยกิจ ( 2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยจูงใจของลูกคาในการใชบริการ

รานอาหาร ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล พบวา ลูกคาสวนใหญเปนกลุมท่ีมีอายุ 20-35 ป มีจํานวน

เพศหญิงและเพศชายมาใชบริการไมตางกันมากนัก และลูกคาสวนใหญมีสถานภาพแตงงาน เปน

กลุมลูกคาท่ีมีอาชีพรับจาง โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-50,000 บาท 

กกกกกกกกดานปจจัยจูงใจของลูกคาในการใชบริการรานอาหาร ปจจัยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก 

คือ อาหาร โดยลูกคาจะใหความสําคัญในเร่ืองของความสดสะอาดของอาหารเปนหลัก และความ

หลากหลายของอาหารเปนความสําคัญในลําดับท่ีสอง และปจจัยดานบรรยากาศของรานท่ีมีกล่ิน

อายทะเล และมีความสงบของสภาพแวดลอม เปนปจจัยลําดับท่ีสามท่ีลูกคาใหความสําคัญ  

กกกกกกกกนอกจากนี้ การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหาร

ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล จําแนกตามคุณลักษณะของลูกคา พบวา ลูกคาท่ีมีเพศ อายุ รายได

เฉล่ียตอเดือน และอาชีพท่ีแตกตางกัน ปจจัยจูงใจในการใชบริการรานอาหารแตกตางกัน สวน

สถานภาพทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน ปจจัยจูงใจในการใชบริการรานอาหารไมแตกตางกัน 

กกกกกกกกยุวนิตย ทิศสกุล ( 2545) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ผูบริโภคในการเลือกใชบริการผับและภัตตาคาร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา 

ผูใชบริการสวนใหญอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชียงราย เปนเพศชาย อายุระหวาง 20-25 ป มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท 

กกกกกกกกในสวนของพฤติกรรมการใชบริการผับและภัตตาคาร เหตุผลสําคัญในการเลือกใช

บริการผับและภัตตาคาร คือ มีบรรยากาศดี โดยจะใชบริการสถานท่ีอ่ืนมากอนใชบริการผับและ
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ภัตตาคาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมาใชบริการในวันศุกรและวันเสาร ชวงเวลา 18.00-

21.00 น. โดยจะมากับเพื่อน 3-4 คน และมีคาใชจายตอคร้ัง 501-800 บาท อาหารท่ีผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะส่ัง คือ อาหารประเภทยํา โดยการส่ังตามเมนู/รายการอาหาร และ

เคร่ืองดื่มท่ีส่ังประจํา ไดแก  เหลา/วิสกี้ เพื่อนหรือผูรวมงาน จะเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน

การเลือกใชบริการ  

กกกกกกกกดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวา คาเฉล่ียรวมของทุกปจจัย มีคาเฉล่ียอยู

ในระดับสําคัญมาก และเม่ือพิจารณาแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ดานอาหารและ

เคร่ืองดื่ม) ไดแก ความสะอาดของอาหาร ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ดานดนตรี) ไดแก ความไพเราะของ

วงดนตรี ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาอาหาร ปจจัยสถานท่ี ไดแก มีท่ีจอดรถเพียงพอ ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ไดแก การมีพนักงานแนะนําอาหารและเคร่ืองดื่ม ปจจัยดานพนักงาน ไดแก 

พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก 

การมีหองน้ําสะอาด ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก การมีภาชนะอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชสะอาด 

กกกกกกกกนอกจากนี้ ผูศึกษายังพบวาปญหาตางๆ เชน ปญหาดานอาหารไมอรอย หรือปญหาดาน

ราคาเคร่ืองดื่ม มีปญหาระดับนอย แตปญหาสวนใหญจะเปนปญหาดานราคาอาหาร 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการตอ

การเลือกรับประทานอาหารท่ีรานหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถแบงไดออกเปน 4 สวน คือ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใช

ในงานวิจัย ลักษณะการศึกษาและวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกกประชากร ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2,736 

คน กกกกกก 

กกกกกกกกผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (1975) กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 

จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน การคํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี ้

 

กกกกกกกกสูตร         n     =       N/(1+Ne2) 

กกกกกกกกเม่ือ          n     คือ     จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

                      N     คือ    จํานวนหนวยท้ังหมดหรือขนาดของประชากร 

                                   e     คือ     ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดได= 0.05 

 

กกกกกกกกแทนคาได        n    =    2,736/ [1+2,736(0.05)2] 

                                            n   ≈    349   คน 

 

กกกกกกกกการสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบโควตา (Quota sampling) โดยแจกแจง

แบงสัดสวนตามขนาดกลุม โดยใชจํานวนประชากรแบงตามช้ันป มาเปนฐานในการคิดสัดสวนให

ไดกลุมตัวอยาง   349   คน   แบงผลไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที ่2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแยกตามช้ันป 

ช้ันปี ประชากร (n=2,736) กลุ่มตัวอย่าง (n=349) 

ป 1 1,011 129 

ป 2 831 106 

ป 3 580 74 

ป 4 314 40 

รวม 2,736 349 

 

ลกัษณะการศึกษา 

 

กกกกกกกกในการวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีผลตอ การเลือกรานอาหาร

หลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาถึงระดับ

ความสําคัญท่ีนักศึกษาใหกับแตละปจจัย รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละคร้ังท่ีมาใชบริการท่ี

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเบ้ืองตน  

จากนั้นจึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา และสอบถามความเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญดานการตลาด 2 ทาน คือ คุณวีรวุฒิ มาลาบุปผา ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท แกรนดี้ 

อินเตอรเทรด จํากัด และคุณวิญญวัฒน รักสกุลไทย พนักงานการตลาดอาวุโส บริษัท ทอมสัน 

รอยเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนการปรับปรุงแบบสอบถามทดลอง ( Pre-Test) จํานวน 30 

ชุด ไปทดสอบกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เนื่องจากอยูในพื้นท่ีเดียวกัน

กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรพรอมท้ังทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.811 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวา

แบบสอบถามมีความเท่ียงสูง  

กกกกกกกกแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2  ตอน คือตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม คือ เพศ ช้ันป สาขาวิชา ผลการศึกษาเฉล่ีย รายไดเฉล่ียตอเดือน ความถ่ีในการใช

บริการท่ีรานอาหารตอสัปดาห ลักษณะการใชบริการ โดยปกติไปกับใคร คาใชจายโดยเฉล่ียท่ีใชตอ

คร้ัง ตอนท่ี  2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารจํานวน 30 ปจจัย ซ่ึงในตอนท่ี  2 วัดได
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โดยใชมาตรวัดของไลเคิรท (Likert’Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

มีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับดังนี ้

ระดับความสําคัญ                     ระดับคะแนน 

        มากท่ีสุด   5 

            มาก                                    4 

       ปานกลาง                                3 

           นอย                                    2 

       นอยท่ีสุด                                1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

กกกกกกกกการเก็บขอมูล ทําโดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ระบุตาม

สาขาและช้ันปตามสัดสวนประชากร เก็บภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ตั้งแตวันจันทรถึงวันอาทิตย ของวันท่ี 18-30 สิงหาคม 2552 

กกกกกกกก  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกหลังจากเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลวนั้นผูทําการวิจัยไดตรวจความถูกตอง

ของขอมูลแลวจึงนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS 

กกกกกกกกขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ และ 

คาเฉล่ีย 

กกกกกกกกพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวัด

ระดับความสําคัญไดกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพื่อทําการวิเคราะหผลแบงเปน 5 ระดับจากชวง

คาเฉล่ียดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย                              ระดับความสําคัญ 

4.51-5.00                                         มากท่ีสุด 

                                         3.51-4.50                                           มาก                                         

                                         2.51-3.50                                         ปานกลาง 

                                         1.51-2.50                                            นอย 

                                         1.00-1.50                                          นอยท่ีสุด 
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กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวัดระดับความสําคัญ

ในแตละหลักเกณฑท่ีใชในการเลือกรานอาหาร ใชคาเฉล่ียในการจัดระดับ 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ใชวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยการหมุนแกนปจจัยใหตั้งฉากกัน 

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีการ Varimax ดวย Kaizer Normalization เกณฑการพิจารณา

องคประกอบคือ คา Eigenvalues ตองมากกวา 1 และคา Factor Loading ตองมากกวา 0.5 (กัลยา วา

นิชยบัญชา 2546) 

กกกกกกกกการจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมใชวิธีการ K-means Clustering โดยการ

กําหนดจํานวนรอบมากท่ีสุด ( Maximum lteration) เทากับ 25 และกําหนดสัดสวนของระยะหางท่ี

ส้ันท่ีสุด (Convergence Criterion) เทากับ 0 (กัลยา วานิชยบัญชา 2546) 

กกกกกกกกสาเหตุท่ีใชวิธี K-Means Clustering ในการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอ

การเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีจํานวน

มากกวา 200 คน ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดทดสอบดวยวิธีการ K-Means Clustering หลายๆคร้ังเพื่อพิจารณา

หาจํานวนกลุมท่ีสามารถอธิบายความไดอยางเหมาะสมท่ีสุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดแปลงขอมูล

องคประกอบใหเปนคามาตรฐาน ( Standardized) กอนทําการทดสอบดวยวิธีการ K-Means 

Clustering (กัลยา วานิชยบัญชา 2546) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผล

ตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จากกลุมตัวอยาง 349 คน ผลการนําเสนอแบงออกเปน 4  ตอน ไดแก 1) ขอมูลท่ัวไปของ

กลุมตัวอยาง 2) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ปจจัยท่ีมี

ผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 4) การจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรม

การเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ จากกลุมตัวอยาง 349 คน ขอมูลท่ัวไปประกอบไปดวย เพศ สาขาวิชา ช้ันป ผล

การศึกษาเฉล่ีย รายไดเฉล่ียตอเดือน และโดยปกติไปกับใคร 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (n=349) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

71 

278 

20.34 

79.66 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา จากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีจํานวนเพศ

หญิง 278 คน คิดเปนรอยละ 79.66 และเพศชาย 71 คน คิดเปนรอยละ 20.34 
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ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามช้ันป 

ช้ันปี จํานวน (n=349) ร้อยละ 

ป1 

ป2 

ป3 

ป4 

129 

106 

74 

40 

36.96 

30.37 

21.20 

11.46 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 เม่ือแยกกลุมตัวอยางเปนช้ันป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคือ ช้ันปท่ี 1 

จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 36.96 รองลงมา ไดแก ช้ันปท่ี 2 จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 

30.37 ช้ันปท่ี 3 จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 21.20 ช้ันปท่ี 4 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.46 

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

 สาขาวชิา  จํานวน (n=349) ร้อยละ 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 

การจัดการการทองเท่ียว 

การจัดการชุมชน 

การตลาด 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

รัฐประศาสนศาสตร 

73 

53 

50 

51 

38 

48 

36 

20.92 

15.19 

14.33 

14.61 

10.89 

13.75 

10.32 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 เม่ือแยกกลุมตัวอยางเปนสาขาวิชา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคือ กลุม

ตัวอยางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.92 รองลงมา ไดแก 

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 15.19  สาขาวิชาการตลาด จํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 14.61 สาขาวิชาการจัดการชุมชนจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 14.33 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 13.75 สาขาวิชาธุรกิจ

โรงแรมและท่ีพัก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.89 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 36 คน 

คิดเปนรอยละ 10.32 
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ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามผลการศึกษาเฉล่ีย 

ผลการศึกษาเฉลีย่ จํานวน (n=349) ร้อยละ 

ต่ํากวา 2.00 

2.01-2.50 

2.51-3.00 

3.01-3.50 

3.51-4.00 

12 

85 

103 

112 

37 

3.44 

24.36 

29.51 

32.09 

10.60 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามผลการศึกษาเฉล่ีย พบวา สวนใหญมีผล

การศึกษาเฉล่ีย 3.01-3.50 ซ่ึงมีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.09  รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ี

มีผลการศึกษาเฉล่ีย 2.51-3.00 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.51 กลุมตัวอยางท่ีมีผลการศึกษา

เฉล่ีย 2.01-2.50 จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 24.36 กลุมตัวอยางท่ีมีผลการศึกษาเฉล่ีย 3.51-4.00 

จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.60 กลุมตัวอยางท่ีมีผลการศึกษาเฉล่ีย ต่ํากวา 2.00 จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 3.44 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (n=349) ร้อยละ 

ต่ํากวา 3,000 บาท 

3,000 - 4,500 บาท 

4,501 - 6,000 บาท 

6,001 - 8,000 บาท 

8,001 บาทข้ึนไป 

35 

166 

98 

31 

19 

10.03 

47.56 

28.08 

8.88 

5.44 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญกลุม

ตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000–4,500 บาท ซ่ึงมีจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 47.56 

รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 4,501 – 6,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอย

ละ 28.08  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
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10.03 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,001–8,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.88 

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 8,001 บาทข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.44  

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามการไปรับประทานอาหารท่ี กก

กกกกกกกรานอาหารโดยปกติไปกับใคร 

บุคคล จํานวน (n=349) ร้อยละ 

คนเดียว 

เพื่อน 

คนรัก 

6 

309 

34 

1.72 

88.54 

9.74 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามการไปรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร พบวา 

สวนใหญกลุมตัวอยางไปกับเพื่อน จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 88.54 รองลงมา ไดแก กลุม

ตัวอยางท่ีไปกับคนรัก จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.74  และกลุมตัวอยางท่ีไปคนเดียว จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 1.72 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมเกีย่วกบัการใช้บริการทีร้่านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ จากกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการท่ีรานอาหารหลัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ความถ่ีในการใชบริการตอสัปดาห ลักษณะการใชบริการ และคาใชจาย

โดยเฉล่ียในการใชบริการตอคร้ัง 

 

ตารางที ่9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามความถ่ีในการใชบริการท่ี   กก

กกกกกกกกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอสัปดาห 

ความถ่ีในการใช้ต่อสัปดาห์ จํานวน (n=349) ร้อยละ 

มาเปนคร้ังแรก 

1-2 คร้ัง / สัปดาห 

3-4 คร้ัง / สัปดาห 

5-6 คร้ัง / สัปดาห 

ทุกวัน 

3 

87 

77 

39 

143 

0.86 

24.93 

22.06 

11.17 

40.97 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหารหลัง

มหาวิทยาลัยตอสัปดาห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความถ่ีในการในการใชบริการท่ีรานอาหาร

ทุกวัน จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 40.97 รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการใช

บริการท่ีรานอาหาร 1-2 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 24.93 กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ี

ในการใชบริการท่ีรานอาหาร 3-4 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 22.06 กลุมตัวอยาง

ท่ีมีความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหาร 5-6 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.17 

และกลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหารเปนคร้ังแรก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

0.86 
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ตารางที ่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมนักศึกษา โดยจําแนกตามลักษณะของการใชบริการท่ี

กกกกกกกกกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย 

ลกัษณะการใช้บริการ จํานวน (n=349) ร้อยละ 

รับประทานท่ีราน 

ซ้ือกลับไปรับประทานท่ี

หอพัก 

307 

42 

87.97 

12.03 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามลักษณะของการใชบริการ พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญ จํานวน 307 คน หรือคิดเปนรอยละ 87.97 เลือกรับประทานท่ีราน และกลุมตัวอยาง

จํานวน 42 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.03 ซ้ือกลับไปรับประทานท่ีหอพัก 

ตารางที ่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามคาใชจายโดยเฉล่ียในการใช

กกกกกกกกกบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ัง จํานวน (n=349) ร้อยละ 

0 - 25 บาท 

26 - 50 บาท 

51 - 100 บาท 

101 บาทข้ึนไป 

22 

205 

103 

19 

6.30 

58.74 

29.51 

5.45 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ี

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอคร้ัง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 205 คน หรือรอยละ 

58.74 มีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 26 - 50 บาทตอคร้ัง รองลงมา ไดแก กลุม

ตัวอยางท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 51 - 100 บาทตอคร้ัง จํานวน 103 คน 

หรือรอยละ 29.51 กลุมตัวอยางท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 0 - 25 บาทตอ

คร้ัง จํานวน 22 คน หรือรอยละ 6.30 และกลุมตัวอยางท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ี

รานอาหาร 101 บาทข้ึนไป จํานวน 19 คน หรือรอยละ 5.45   
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ตอนที ่3 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกร้านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ จากกลุมตัวอยาง 349 คน พบวา จากตัวแปรปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหมีท้ังหมด 30 

ปจจัย สามารถแยกองคประกอบไดเปน 4 องคประกอบ ไดแก  คุณภาพอาหาร รูปแบบรานอาหาร 

ลักษณะการใหบริการลูกคา ความคุมคา โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัย ( Factor Analysis) ใชการสลัด

ปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปจจัย

ใหตั้งฉากกัน (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี Varimax with Kaizer Normalization สําหรับเกณฑใน

การพิจารณาองคประกอบคือ คา Eigenvalues ตองมากกวา 1 และคา Factor Loading ตองมากกวา 

0.5 (กัลยา วาณิชยบัญชา 2546) 

ตารางที ่12 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 1 “คุณภาพอาหาร”  

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความสําคญั 

ความสะอาดของอาหาร 0.820 4.06 0.92 มาก 

วัตถุดิบสดใหม 0.782 4.02 0.88 มาก 

ความสะอาดของรานอาหาร 0.722 3.99 0.97 มาก 

รสชาตอาหาร 0.712 4.13 0.77 มาก 

อุปกรณ/ภาชนะสะอาด 0.707 4.01 0.93 มาก 

บรรยากาศของรานอาหาร 0.676 3.86 0.81 มาก 

มีอาหารใหเลือกหลากหลาย 0.575 4.00 0.77 มาก 

มีปายบอกราคาชัดเจน 0.510 3.76 0.85 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 องคประกอบท่ี 1 “คุณภาพอาหาร” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 8 ปจจัย 

มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.510 – 0.820 มีคา Eigenvalues เทากับ 5.801 อธิบายความแปรปรวน

ไดรอยละ 19.335 จากองคประกอบดังกลาว พบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับความสะอาดของ

อาหาร (Factor Loading = 0.820 ) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ วัตถุดิบสดใหม (Factor Loading = 

0.782) ความสะอาดของรานอาหาร ( Factor Loading = 0.722) รสชาตอาหาร ( Factor Loading = 

0.712) อุปกรณ/ภาชนะสะอาด ( Factor Loading = 0.707) บรรยากาศของรานอาหาร ( Factor 

Loading = 0.676) มีอาหารใหเลือกหลากหลาย  (Factor Loading = 0.575) มีปายบอกราคาชัดเจน 

(Factor Loading = 0.510) ตามลําดับ ท้ัง 8 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับ

ท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่13 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 2 “รูปแบบรานอาหาร”  

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความสําคญั 

มีสถานท่ีจอดรถ 0.799 3.33 1.01 ปานกลาง 

จดจําช่ือลูกคาได 0.746 3.38 0.96 ปานกลาง 

การตกแตงหนาราน 0.713 3.53 0.86 มาก 

ลูกคาแนนราน 0.670 3.40 0.93 ปานกลาง 

มีทีวีใหดู/มีเพลงใหฟง 0.607 3.60 0.94 มาก 

การแนะนําปากตอปาก 0.604 3.68 0.89 มาก 

ช่ือเสียงของรานอาหาร 0.562 3.55 0.83 มาก 

เวลาเปด-ปดบริการ 0.534 3.65 0.85 มาก 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 องคประกอบท่ี 2 “รูปแบบรานอาหาร” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 8 

ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.534 – 0.799 มีคา Eigenvalues เทากับ 4.963 อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 16.544 จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญ กับสถานท่ีจอดรถ 

(Factor Loading = 0.799) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ จดจําช่ือลูกคาได (Factor Loading = 0.746) 

ซ่ึงท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง การตกแตงหนาราน 

(Factor Loading = 0.713) ลูกคาแนนราน (Factor Loading = 0.670) มีทีวีใหดู/มีเพลงใหฟง (Factor 

Loading = 0.607) การแนะนําปากตอปาก (Factor Loading = 0.604) ช่ือเสียงของรานอาหาร (Factor 

Loading = 0.562) เวลาเปด-ปดบริการ ( Factor Loading = 0.534) ตามลําดับ  ท้ัง 6 ปจจัยท่ีกลาวมา

นั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่14 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 3 “ลักษณะการใหบริการกกกก

กกกกกกกกลูกคา”  

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความสําคญั 

ความเปนกันเอง 0.772 4.06 0.80 มาก 

ความรวดเร็วในการบริการ 0.745 4.02 0.96 มาก 

พูดจาไพเราะสุภาพเปนมิตรยิ้ม

แยมแจมใส 

0.740 4.06 0.83 มาก 

ความรวดเร็วในการเสิรฟ

อาหาร 

0.677 3.99 0.92 มาก 

การดูแลเอาใจใสลูกคา 0.533 3.87 0.88 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 องคประกอบท่ี 3 “ลักษณะการใหบริการลูกคา” ประกอบดวยปจจัย

ท้ังหมด 5 ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.533– 0.772 มีคา Eigenvalues เทากับ 4.456 อธิบาย

ความแปรปรวนไดรอยละ 14.853 จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญความเปนกันเอง 

(Factor Loading = 0.772) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ ความรวดเร็วในการบริการ  (Factor 

Loading = 0.745) พูดจาไพเราะสุภาพเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส (Factor Loading = 0.740) ความ

รวดเร็วในการเสิรฟอาหาร  (Factor Loading = 0.677) การดูแลเอาใจใสลูกคา (Factor Loading = 

0.533) ตามลําดับ ท้ัง 5 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะห

ไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่15 แสดงปจจัย และคา Factor Loading ขององคประกอบท่ี 4 “ความคุมคา”  

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคญั 

ปริมาณอาหาร 0.613 3.83 0.79 มาก 

ราคาถูก 0.610 3.89 0.85 มาก 

มีน้ําดื่มบริการใหฟรี 0.592 3.83 0.92 มาก 

ความคุมคาของอาหารเม่ือ

เปรียบเทียบกับราคา 

0.578 3.99 0.79 มาก 

เพื่อนชักชวน 0.567 3.82 0.82 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 องคประกอบท่ี 4 “ความคุมคา” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 5 ปจจัย มี

คา Factor Loading ตั้งแต 0.567– 0.613 มีคา Eigenvalues เทากับ 3.122 อธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 10.406 จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับปริมาณอาหาร (Factor Loading 

= 0.613) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ ราคาถูก ( Factor Loading = 0.610) มีน้ําดื่มบริการใหฟรี 

(Factor Loading = 0.592) ความคุมคาของอาหารเม่ือเปรียบเทียบกับราคา (Factor Loading = 0.578) 

เพื่อนชักชวน (Factor Loading = 0.567) ตามลําดับ ท้ัง 5 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 

 

ตอนที ่4 การจัดกลุ่มนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลอืกร้านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ จากกลุมตัวอยาง 349 คน โดยใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 4 องคประกอบมาจัดกลุมนักศึกษา จากการ

วิเคราะหสามารถแบงกลุมนักศึกษาไดเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาท่ีเนนคุณภาพ และนักศึกษาท่ีเนน

ความคุมคา 
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ตารางที ่16 แสดงการจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ 
กลุ่มนักศึกษา 

เน้นคุณภาพ เน้นความคุ้มค่า 

คุณภาพอาหาร .03965 -.07286 

รูปแบบรานอาหาร .27763 -.51012 

ลักษณะการใหบริการ .19699 -.3.6194 

ความคุมคา -.45724 .84014 

จํานวน(คน) 226 123 

 

นักศึกษาทีเ่น้นคุณภาพ 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ พบวากลุมตัวอยาง 349 คน หลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 4 องคประกอบ  มาจัดกลุมนักศึกษาแลวนักศึกษา

ในกลุมนี้มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 64.76 โดยนักศึกษากลุมนี้จะใหความสําคัญกับ

องคประกอบดานรูปแบบรานอาหาร ( .27763) เปนสําคัญ รองลงมาคือ ลักษณะการใหบริการ 

(.19699) คุณภาพอาหาร (.03965) สวนองคประกอบดานความคุมคา ( -.45724) เปนองคประกอบท่ี

ไมไดรับความสนใจเลย 

  

นักศึกษาทีเ่น้นความคุ้มค่า 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ พบวากลุมตัวอยาง 349 คน หลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 4 องคประกอบ  มาจัดกลุมนักศึกษาแลวนักศึกษา

กลุมนี้มีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 35.24 โดยนักศึกษากลุมนี้จะใหความสําคัญกับองคประกอบ

ดานความคุมคา ( .84014) สําคัญท่ีสุด สวนองคประกอบดานคุณภาพอาหาร (-.07286) ลักษณะการ

ใหบริการ ( -.36194) เปนองคประกอบท่ีไมไดรับความสนใจมากนัก และไมใหความสําคัญกับ

องคประกอบดานรูปแบบรานอาหาร (-.51012) เลย 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือก

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุป 

อภิปรายผล ปญหาท่ีพบในการวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป ได

ดังตอไปนี ้

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหผลการวิจัย  4 ตอน คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 2) พฤติกรรม

เกี่ยวกับการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหาร

หลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 4) การจัดกลุมนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลือกรานอาหารหลัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดดังนี ้

 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ังหมด 349 คน เปน

เพศหญิง 278 คน (รอยละ 79.66) และเพศชาย 71 คน (รอยละ 20.34) กลุมตัวอยางสวนใหญคือ ช้ัน

ปท่ี 1 จํานวน 129 คน (รอยละ36.96) รองลงมา ไดแก ช้ันปท่ี 2 จํานวน 106 คน (รอยละ 30.37) ช้ัน

ปท่ี 3 จํานวน 74 คน (รอยละ 21.20) ช้ันปท่ี 4 จํานวน 40 คน (รอยละ 11.46) ตามลําดับ เม่ือแยก

กลุมตัวอยางเปนสาขาวิชา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคือ กลุมตัวอยางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป จํานวน 73 คน (รอยละ 20.92) รองลงมา ไดแก สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 53 

คน (รอยละ 15.19) สาขาวิชาการตลาด จํานวน 51 คน (รอยละ 14.61) สาขาวิชาการจัดการชุมชน

จํานวน 50 คน (รอยละ 14.33) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 48 คน (รอยละ 

13.75) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก จํานวน 38 คน (รอยละ 10.89) สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร จํานวน 36 คน (รอยละ 10.32) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามระดับผลการศึกษา พบวา  
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สวนใหญมีระดับผลการศึกษา 3.01-3.50 ซ่ึงมีจํานวน 112 คน (รอยละ 32.09) รองลงมา ไดแก กลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับผลการศึกษา 2.51-3.00 จํานวน 103 คน (รอยละ 29.51) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับผล

การศึกษา 2.01-2.50 จํานวน 85 คน (รอยละ 24.36) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับผลการศึกษา 3.51-4.00 

จํานวน 37 คน (รอยละ 10.60) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับผลการศึกษา ต่ํากวา 2.00 จํานวน 12 คน (รอย

ละ 3.44) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000–4,500 บาท ซ่ึงมีจํานวน 166 คน (รอยละ 47.56) รองลงมา ไดแก กลุม

ตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 4,501 – 6,000 บาท จํานวน 98 คน (รอยละ 28.08) กลุมตัวอยางท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 35 คน (รอยละ 10.03) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 6,001–8,000 บาท จํานวน 31 คน (รอยละ 8.88) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

8,001 บาทข้ึนไป จํานวน 19 คน (รอยละ 5.44) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามการไป

รับประทานอาหารท่ีรานอาหาร พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางไปกับเพื่อน จํานวน 309 คน (รอยละ 

88.54) รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ีไปกับคนรัก จํานวน 34 คน (รอยละ 9.74) และกลุมตัวอยางท่ี

ไปคนเดียว จํานวน 6 คน (รอยละ 1.72) ตามลําดับ  

 

พฤติกรรมเกีย่วกบัการใช้บริการทีร้่านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกจากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความถ่ีในการในการใชบริการท่ี

รานอาหารทุกวัน จํานวน 143 คน (รอยละ 40.97) รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการใช

บริการท่ีรานอาหาร 1-2 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 87 คน (รอยละ 24.93) กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีใน

การใชบริการท่ีรานอาหาร 3-4 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 77 คน (รอยละ 22.06) กลุมตัวอยางท่ีมี

ความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหาร 5-6 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 39 คน (รอยละ 11.17) และกลุม

ตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหารเปนคร้ังแรก จํานวน 3 คน (รอยละ 0.86) ตามลําดับ 

เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามลักษณะของการใชบริการ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 307 คน 

(รอยละ 87.97) เลือกรับประทานท่ีราน และกลุมตัวอยางจํานวน 42 คน (รอยละ 12.03) ซ้ือกลับไป

รับประทานท่ีหอพัก ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ี

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอคร้ัง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 205 คน (รอยละ 58.74) มี

คาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 26 - 50 บาทตอคร้ัง รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางท่ี

มีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 51 - 100 บาทตอคร้ัง จํานวน 103 คน (รอยละ 

29.51) กลุมตัวอยางท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 0 - 25 บาทตอคร้ัง จํานวน 



 32 

 

22 คน (รอยละ 6.30) และกลุมตัวอยางท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการท่ีรานอาหาร 101 บาท

ข้ึนไป จํานวน 19 คน (รอยละ 5.45) ตามลําดับ  

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกร้านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ พบวา สามารถวิเคราะหปจจัยดังกลาวแลวแบงออกไดเปน 4 องคประกอบ ไดแก 

คุณภาพอาหาร รูปแบบรานอาหาร ลักษณะการใหบริการลูกคา และความคุมคา อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 61.138 โดยมีรายละเอียดปจจัย คา Factor Loading คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดับความสําคัญขององคประกอบท้ัง 4 องคประกอบ 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 1 “คุณภาพอาหาร” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 8 ปจจัย คือ ความ

สะอาดของอาหาร วัตถุดิบสดใหม ความสะอาดของรานอาหา ร รสชาตอาหาร อุปกรณ/ภาชนะ

สะอาด บรรยากาศของรานอาหาร มีอาหารใหเลือกหลากหลาย มีปายบอกราคาชัดเจน  มีคา Factor 

Loading ตั้งแต 0.510 – 0.820 มีคา Eigenvalues เทากับ 5.801 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 

19.335 จากองคประกอบนี้จะพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณภาพอาหารในระดับ

มาก แตจุดท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รสชาตอาหาร ควรมีการเนนในเร่ืองของคุณคาดานโภชนาการของ

อาหาร  และควรใชวัตถุดิบท่ีมีความสดและสะอาด เพื่อใหอาหารมีรสชาตดีและนารับประทาน

ยิ่งข้ึน 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 2 “รูปแบบรานอาหาร” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 8 ปจจัย คือ มี

สถานท่ีจอดรถ จดจําช่ือลูกคาได การตกแตงหนาราน ลูกคาแนนราน มีทีวีใหดู/มีเพลงใหฟง การ

แนะนําปากตอปาก ช่ือเสียงของรานอาหาร เวลาเปด-ปดบริการ มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.534 – 

0.799 มีคา Eigenvalues เทากับ 4.963  อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 16.544 จากองคประกอบนี้

จะพบวา การแนะนําปากตอปากถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบการควรมีการ

จัดรูปแบบรานอาหารใหมีความแตกตางจากรานอ่ืนๆ เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค ซ่ึง

จะสงผลใหมีการแนะนําปากตอปาก และควรเนนท่ีความสะอาดของรานอาหารใหมากข้ึนดวย 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 3 “ลักษณะการใหบริการลูกคา” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 5 ปจจัย คือ 

ความเปนกันเอง ความรวดเร็วในการบริการ พูดจาไพเราะสุภาพเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส  ความ

รวดเร็วในการเสิรฟอาหาร การดูแลเอาใจใสลูกคามีคา Factor Loading ตั้งแต 0.533– 0.772 มีคา 

Eigenvalues เทากับ 4.456  อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 14.853 จากองคประกอบนี้จะพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับลักษณะการใหบริการลูกคาในระดับมาก แตจุดท่ีสําคัญท่ีสุด
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คือ ความเปนกันเอง ผูวิจัยไดสังเกตและพบวา  ผูประกอบการรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยสวน

ใหญมีอัธยาศัยดี มีการดูแลเอาใจใสลูกคา และใหความเปนกันเองกับลูกคาเปนอยางมาก สงผลให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการท่ีรานอีก  

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 4 “ความคุมคา”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 5 ปจจัย คือ ปริมาณอาหาร 

ราคาถูก มีน้ําดื่มบริการใหฟรี ความคุมคาของอาหารเม่ือเปรียบเทียบกับราคา เพื่อนชักชวน มีคา 

Factor Loading ตั้งแต 0.567– 0.613 มีคา Eigenvalues เทากับ 3.122   อธิบายความแปรปรวนไดรอย

ละ 10.406 จากองคประกอบนี้จะพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความคุมคาในระดับ

มาก แตจุดท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความคุมคาของอาหารเม่ือเปรียบเทียบกับราคา  ทางผูประกอบการควร

มีการติดปายรายการและราคาท่ีชัดเจน อาหารควรมีความหลากหลาย มีสีสันของอาหารท่ีนา

รับประทานและในรายการของอาหารควรจะมีรูปภาพของอาหารประกอบดวย 

 

การจัดกลุ่มนักศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเลอืกร้านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกผลการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยา 

ลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดวยวิธี K-Means Clustering โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 

4 องคประกอบมาจัดกลุมนักศึกษา จากการวิเคราะหสามารถแบงกลุมนักศึกษาไดเปน 2 กลุม คือ 

นักศึกษาท่ีเนนคุณภาพ และนักศึกษาท่ีเนนความคุมคา 

กกกกกกกกนักศึกษาท่ีเนนคุณภาพ คือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับ รูปแบบรานอาหาร ลักษณะ

การใหบริการ และคุณภาพอาหาร แตไมไดใหความสําคัญกับความคุมคา  ลูกคากลุมนี้เปนมาใช

บริการโดยเนนคุณภาพเปนหลัก นักศึกษากลุมนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 226 คน คิดเปน 64.76%  

กกกกกกกกนักศึกษาท่ีเนนความคุมคา คือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับ ความคุมคา แตไมไดให

ความสําคัญกับคุณภาพอาหาร ลักษณะการใหบริการ รูปแบบรานอาหาร ลูกคากลุมนี้เปนผูท่ีมีความ

เช่ือวาการจายเงินเพื่อรับประทานอาหารในแตละคร้ัง จะตองไดรับความคุมคากับเงินท่ีตองเสียไป

มากท่ีสุด มีจํานวนท้ังส้ิน 123 คน คิดเปน 35.24% 
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ปัญหาทีพ่บในงานวจัิย 

 

               ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมาเปนกลุมทําใหการตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําตอบ

คลายคลึงกัน และบางสวนทําแบบสอบถามโดยไมไดมีการอานอยางละเอียด  ซ่ึงทําใหคําตอบท่ีได

ไมมีความหลากหลายมากนัก 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 

กกกกกกกกการศึกษาในคร้ังนี้เนนการศึกษาในเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาท่ีมีผลตอการเลือก

รานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังตอไป ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้  

กกกกกกกก1. ควรศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของการใหบริการรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย และ

ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากท้ังสองแหงอยูใกลกัน ซ่ึงถือเปนคูแขงในการใหบริการดานรานอาหารท่ี

สําคัญ 

กกกกกกกก2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   ควรมีการกําหนดนโยบายใน

การจําหนายอาหารของผูประกอบการรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ของอาหาร และประเมินสถานท่ีจําหนายอาหารใหผานตามเกณฑขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร

ของกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนประโยชนแกผูบริโภค 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง:   การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารหลังมหาวิทยาลัยของ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คาํช้ีแจง: โปรดใสเคร่ืองหมาย    ลงในชองหนาคําตอบท่ีถูกตองหรือตรงกับความคิดเห็นของทาน

มากท่ีสุด 
 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  เพศ 

     [   ]   หญิง     [   ]   ชาย 

2.  นักศึกษาช้ันปท่ี 

     [   ]   1    [   ]   2                [   ]   3                               

     [   ]   4                                      

3.  สาขาวิชา 

     [   ]   การจัดการธุรกิจท่ัวไป   [   ]   การจัดการการทองเท่ียว     [   ]   การจัดการชุมชน                

     [   ]   การตลาด                            [   ]   การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  

     [   ]   ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก       [   ]   รัฐประศาสนศาสตร 

4.  ระดับผลการศึกษา 

     [   ]   ต่ํากวา 2 .00                       [   ]    2.01-2.50                           [   ]   2.51-3.00 

     [   ]    3.01-3.50                          [   ]   3.51-4.00 

5.  รายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 

     [   ]   ต่ํากวา 3,000 บาท              [   ]   3,000 – 4,500 บาท             [   ]   4,501 – 6,000 บาท 

     [   ]   6,001 – 8,000 บาท            [   ]   8,001 บาทข้ึนไป 

6.   ความถ่ีในการใชบริการท่ีรานอาหารหลังมหาวิทยาลัย 

     [   ]   มาเปนคร้ังแรก                  [   ]   1-2 คร้ัง /สัปดาห                 [   ]    3-4 คร้ัง /สัปดาห                                                                              

     [   ]   5-6 คร้ัง /สัปดาห               [   ]   ทุกวัน                              

7.  สวนใหญทานเลือกใชบริการแบบใด 

     [   ]   รับประทานท่ีราน              [   ]   ซ้ือกลับไปรับประทานท่ีหอพัก   
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8.  ในการรับประทานอาหารในรานโดยปกติทานไปกับใคร 

     [   ]   คนเดียว                             [   ]   เพื่อน                                   [   ]   คนรัก                       

     [   ]   พี่/นอง                               [   ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………  

9.  คาใชจายโดยเฉล่ียท่ีใชในการรับประทานอาหารหลังมหาวิทยาลัยตอคร้ัง 

     [   ]   0 – 25 บาท                       [   ]   26 – 50 บาท                   

     [   ]   51 – 100 บาท                   [   ]   101 บาทข้ึนไป     

                      

ส่วนที ่2: ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกร้านอาหารหลงัมหาวทิยาลยัของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 
 

ปัจจัย ระดับความสําคญั 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.  รสชาติอาหาร      

2.  มีอาหารใหเลือกหลากหลาย      

3.  ความสะอาดของอาหาร      

4.  วัตถุดิบสดใหม      

5.  มีปายบอกราคาชัดเจน      

6.  ปริมาณอาหาร      

7.  อุปกรณ / ภาชนะสะอาด      

8.  ความสะอาดของรานอาหาร      

9.  บรรยากาศของรานอาหาร      

10. ทําเลท่ีตั้งของรานอาหาร      

11. มีน้ําดื่มใหบริการฟรี      

12. ราคาถูก      

13. ความคุมคาของอาหารเม่ือเปรียบเทียบ    

      กับราคา 

     

14. ช่ือเสียงของรานอาหาร      

15. การแตงกายสะอาดเรียบรอย      

16. พูดจาไพเราะ สุภาพ เปนมิตร ยิ้มแยม   

      แจมใส 
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ปัจจัย ระดับความสําคญั 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

17. ความเปนกันเอง      

18. ความรวดเร็วในการบริการ      

19. ความรวดเร็วในการเสิรฟอาหาร      

20. เวลาเปด-ปดบริการ      

21. ลูกคาแนนราน      

22.  มีสถานท่ีจอดรถ      

23.  มีท่ีนั่งเพียงพอ      

24. การดูแลเอาใจใสลูกคา      

25. จดจําช่ือลูกคาได      

26. การตกแตงหนาราน      

27. มีทีวีใหดู/มีเพลงใหฟง      

28. การแนะนําปากตอปาก      

29. เพื่อนชักชวน      

30. รายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 

      (คิดราคาพิเศษสําหรับลูกคาประจํา) 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ- สกุล  นางสาววราภรณ  อารีนิธิกุล  

ท่ีอยู   51/6  หมู 5  ตําบลชัยเกษม  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ                                         

กกกกกกกกกกกกกกกกกก77190 

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                   

กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนชัยเกษมวิทยา                           

กกกกกกกก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ                                                                                                                                                                    

กกกกกกกกพ.ศ. 2552      ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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