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ส่วนประสมทางการตลาด ในการเลอืกซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลของรา้นอาหาร พบว่า สนิค้า กบั 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 อาหาร ถือได้ว่าเป็นปจัจัยหลักในการด าเนินชีวิต ที่ขาดไม่ได้ของคน ในปจัจุบัน

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของผูบ้รโิภคมหีลากหลาย บางคนเลอืกท าอาหารรบัประทาน

เองที่บ้าน บางคนซื้ออาหารส าเร็จรูปรบัประทาน แต่ในบางโอกาสผู้บริ โภคก็เลือกที่จะไป

รบัประทานที่ร้านอาหารท าให้ในปจัจุบนั มีร้านอาหารหน้าใหม่ที่เปิดตัวและปิดกิจการลง

มากมาย อกีทัง้ธุรกจิประเภทนี้สามารถเกดิขึน้ไดง้่ายเนื่องจากใชเ้งนิลงทุนเริม่แรกไม่สูงมากนกั 

ท าใหแ้นวโน้มการเตบิโตของธุรกจิดา้นอาหารของประเทศไทย มสีูงขึน้ โดยจากขอ้มูลปี 2555 

มผีูป้ระกอบการรา้นอาหารในประเทศไทยรวม 61,760 ราย โดยในจ านวนนี้มผีูป้ระกอบการราย

ใหม่ถงึ 1,169 ราย(ศูนย์วจิยักสิกรไทย, 2556) ซึ่งสูงกว่าเดมิเมื่อเทยีบกบัปี 2553 ที่เพิ่มขึ้น 

919 ราย(ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2553) ท าใหบ้่งชีไ้ดว้า่ธุรกจิร้านอาหารภายในประเทศยงัมคีวาม

น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง   

 ร้านอาหารในปจัจุบัน มีหลากหลายประเภท ทัง้อาหารจานด่วน อาหารจานเดียว 

ภตัตาคาร รา้นอาหารปา่ แต่มรีา้นอาหารประเภทหนึ่งทีม่คีวามหน้าสนใจ เนื่องจากพื้นที่อาศยั

ของผูท้ าวจิยัติดทะเลจงึมแีพปลาหรือสะพานปลา สะพานกุ้ง โดยจงัหวดัที่ผูว้จิยัอาศยัอยู่คือ 

จงัหวดัสมุทรสาคร และลกัษณะร้านอาหารที่พบมากที่สุดคือ ร้านอาหารประเภทร้านอาหาร

ทะเล โดยมตีัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนถงึรา้นขนาดใหญ่ทีม่จี านวนโต๊ะใหบ้รกิารจ านวนมาก 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ เ ป็นแหล่งธุรกิจประมงที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวม

อุตสาหกรรม และธุรกจิต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการประมง ซึ่งมตีลาดจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

โดยมที่าเทยีบเรอืและรถตู้คอนเทรนเนอร์ตลอดจนแพปลาจ านวนมาก รองรบัปรมิาณสตัวน์ ้ า

ทะเลทีจ่บัได ้และจ าหน่ายที่ท่าเทยีบเรอืประมง สะพานปลา และตลาดทะเลไทย เป็นปจัจยัให้

นิยมเปิดรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล เนื่องจากความสะดวกในการหาวตัถุดบิ และผลก าไร

จากการขายอาหารประเภทนี้สูง จงึท าใหเ้กดิรา้นเลก็ รา้นใหญ่จ านวนมาก อกีทัง้สมุทรสาครอยู่

ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกัจงึท าใหผู้บ้รโิภคเดนิทางมาได้สะดวก ท าให้ทัง้ช่วงวนัปกตแิละช่วง
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เทศกาลมผีูบ้รโิภคเดนิทางเขา้มาหาของทะเลสดๆทานกนัมาก ท าให ้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ตอ้งแขง่ขนัทัง้ดา้นการตลาด และดา้นคุณภาพของสนิคา้ อกีทัง้การบรกิาร ต้องสร้างความรู้สกึ

ทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้  

 ในการแข่งขนัด้านบริการเพื่อสร้างความประทับใจหรือท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 

ร้านอาหารทะเลนัน้ต้อง ใช้องค์ประกอบในการบริการหลายอย่าง แต่สิง่หนึ่งที่มคีวามส าคญั

อย่างมากในธุรกิจด้านอาหารก็คือ รสชาติของอาหาร การบริการ รวมถึงวตัถุดิบ ที่เป็น

องคป์ระกอบหลกัในการผลติอาหารเพื่อสรา้งความประทบัให้ผูบ้รโิภค ผูว้จิยัจงึเกดิขอ้สงสยัว่า 

นอกจากรสชาติของอาหาร การให้บริการที่ เ ป็นที่ น่าประทับใจ บรรยากาศของร้าน 

ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของรา้น ใหค้วามส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นอย่างไร 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูศ้กึษาวจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาพฤตกิรรมการซื้อวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดของกจิการรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร เนื่องจากผูว้จิยัมคีวาม

สนใจเกีย่วกบัธุรกจิการขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด จงึอยากส ารวจความส าคญัในดา้นต่างๆ ที่มี

ผลต่อการซื้อวตัถุดิบของร้านอาหาร โดยคาดว่าผลวิจัยจะมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของกจิการรา้นอาหารทีต่อ้งการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลได ้

 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อวตัถุดบิของกจิการรา้นอาหารทะเล ในจงัหวดั

สมุทรสาคร 

 2. เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มกจิการร้านอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชป้จัจยั

ดา้นพฤตกิรรมการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1. ขอบเขตด้านประชากร คอื เจ้าของกจิการร้านอาหารทะเล ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 2. กจิการรา้นอาหารทะเลทีจ่ะศกึษา ตอ้งตัง้อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

และมจี านวน โต๊ะมากกวา่ 10 โต๊ะ โดยคาดวา่ รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ ตัง้แต่ 10 โต๊ะขึน้ไป มมีูลค่า

การซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดต่อครัง้ในระดบัปานกลางถงึสูง  
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 3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มอย่างง่าย 

(Cluster sampling) จากรา้นอาหารที่ตัง้อยู่ภายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 

108 รา้น 

 4. ตวัแปรในการศกึษาประกอบดว้ย 

  ขอ้มูลกจิการ 

   ขนาดรา้น 

   การเกบ็รกัษาอาหารทะเล 

  ขอ้มูลดา้นการเงนิ 

   แหล่งเงนิทุน 

  ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซื้อ 

  กจิการตอ้งการสนิคา้อะไร 

   ประเภทอาหารทะเลทีซ่ือ้ 

  กจิการซื้อสนิคา้เมื่อใด 

   ความถีใ่นการซือ้ 

  กจิการซื้อสนิคา้จากทีไ่หน 

  กจิการซื้ออย่างไร 

   มูลค่าการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดตอ่ครัง้ 

   การช าระเงนิ  

  ขอ้มูลดา้นการตลาด 

   สนิคา้ 

   ราคา 

   ชอ่งทางจ าหน่าย 

   ส่วนประสมทางการตลาด 

   บุคลากร 

   ลกัษณะทางกายภาพ 

   กระบวนการ 
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ค ำนิยำมศพัท ์

 "ร้านขายวตัถุดิบอาหารทะเลสด" หมายถึง สถานประกอบการที่ขายอาหารทะเลสด

ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป และ รา้นอาหาร 

 "สะพานปลา" หมายถงึ ตลาดกลาง ทีจ่ดัใหม้กีารขนถ่ายและจ าหน่ายสตัวน์ ้าในลกัษณะ

ขายส่ง 

 "ขายส่ง" หมายถงึ การซื้อขายสนิคา้ในปรมิานมาก ท าใหร้าคาของสนิคา้ถูกลงกวา่ราคา

ปกต ิ

 "ตูอ้อกซเิจน" หมายถงึ ตูท้ีใ่ชใ้นการพกัปลาสดทีย่งัมชีวีติ เพื่อรกัษาความสดของปลา 

 "ห้องแช่" หมายถงึ ห้อง ที่มกีารตดิตัง้เครื่องท าความเยน็ ใชใ้นการเกบ็รกัษาวตัถุดิบ 

ใหค้งความสดอยู่เสมอ มลีกัษณะเป็นตูห้รอืหอ้งปิดทบึ ท าจากวสัดุทีช่ว่ยรกัษาความเยน็ไดด้ี 

 "แหล่งเงนิทุน" หมายถงึ แหล่งที่มาของเงนิทุนที่ผูป้ระกอบการน ามาใชใ้นการด าเนิน

กจิการ 

 "ทุนของเจา้ของ" หมายถงึ เงนิส่วนตวัทีผู่ป้ระกอบการน ามาลงทุนในกจิการ 

 "เงนิกู"้ หมายถงึ ทุนทีผู่ป้ระกอบการไปขอกูม้าจากธนาคารหรอืแหล่งอื่น โดยมกีารเสยี

ดอกเบีย้ และระยะเวลาในการช าระหนี้  

 "ขนาดรา้น" หมายถงึ บรเิวณหรอืพืน้ทีท่ีร่า้นอาหารได้จดัไวใ้ห้บรกิารแก่ผูบ้รโิภค โดย

ในการวจิยัครัง้นี้ ใชจ้ านวนของ โต๊ะ เป็นตวัวดัขนาดของรา้น 

 "วตัถุดิบอาหารทะเล" หมายถึง สัตว์น ้ าชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการประกอบ

อาหาร 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 1. สามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัไปใชว้างแผนกจิการ ขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

 2. สามารถน าขอ้มูลความต้องการและปญัหา ของกจิการร้านอาหารทะเลในการซื้อ

วตัถุดบิอาหารทะเลสด เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานได้ 
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กรอบแนวคิด 

 

 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3 ... 

ร้านอาหารทะเล ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสาคร 

ข้อมูลกิจกำร 

 ขนาดรา้น   

 การเกบ็รกัษาอาหารทะเล 

ข้อมูลด้ำนกำรเงิน 

 แหล่งเงนิทุน 

พฤติกรรมการซ้ือ 

กิจกำรต้องกำรสินค้ำอะไร 

 ประเภทอาหารทะเลสดทีซ่ื้อ  

กิจกำรซ้ือสินค้ำเมื่อใด 

 ความถีใ่นการซือ้วตัถุดบิ

อาหารทะเลสด 

กิจกำรซ้ือสินค้ำจำกท่ีไหน 

กิจกำรซ้ืออย่ำงไร 

 มูลค่าการซื้อวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดต่อครัง้ 

 การช าระเงนิ 

 

ข้อมูลด้านการตลาด 

 สนิคา้ 

 ราคา 

 ชอ่งทางจ าหน่าย 

 การส่งเสรมิทางการตลาด 

 บุคลากร 

 ลกัษณะทางกายภาพ 

 กระบวนการ 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 



บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาวจิยัเรื่อง “ศกึษาพฤตกิรรมการซื้อวตัถุดบิของรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล 

จงัหวดัสมุทรสาคร” ผู้วจิ ัยได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

แนวทางในการศกึษาวจิยัดงันี้ 

 

2.1 จงัหวดัสมุทรสาคร 

 จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัชายทะเล ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง

แผน่ดนิหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 มพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 872.34 ตารางกโิลเมตร หรอื

ประมาณ 545,216 ไร่ ภูมอิากาศเป็นแบบฝนเมอืงรอ้น มคีวามชืน้ในอากาศสูง  

(ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัสมทุรสาคร (ออนไลน์). สบืคน้จาก : 

http://www.samutsakhon.go.th/data/data51/21s.htm [25 กนัยายน 2556]) 

 จงัหวดัสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ 40 ต าบล ได้แก่ อ าเภอ
เมอืงสมุทรสาคร ม ี18 ต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน ที ่10 ต าบล และอ าเภอบา้นแพว้ ม ี12 ต าบล 
(การแบ่งเขตการปกครอง : ทีท่ าการปกครองจงัหวดัสมุทรสาคร) 
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ภาพท่ี 2 แผนทีแ่สดงการแบ่งเขตพืน้ทีอ่ าเภอและต าบลในจงัหวดัสมุทรสาคร 

ขอ้มูล ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2556 
ทีม่าของขอ้มูล : ส านกังานธนารกัษพ์ืน้ทีส่มุทรสาคร 

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นเมอืงแห่งเศรษฐกจิทีม่ศีกัยภาพทัง้ทางดา้นการอุตสาหกรรม 

การประมง และการเกษตรกรรม จากข้อมูลสถติิผลติภณัฑ์ภาคและจงัหวดั (GPP) ประจ าปี 

2553 ของส านักงาน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัสมุทรสาครขยายตวัจากปีก่อน เนื่องจากการฟ้ืนตวัของ

ภาวะเศรษฐกจิโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศท าให้การส่งออกและการน าเขา้สนิค้า

และบรกิารขยายตวัขึน้จากทีห่ดตวัในปีก่อน แต่อย่างไรกด็ ีจงัหวดัสมุทรสาครยงัเป็นจงัหวดั 1 

ใน 10 ของประเทศทีม่มีูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวัสูงตลอดมา 

 ในปี 2553 จงัหวดัสมุทรสาครมีมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial 

Product : GPP) เท่ากบั 400,877.6 ลา้นบาท เป็นอนัดบัที ่6 ของประเทศ (อนัดบัเดยีวกนักบัปี 

2552 มมีูลค่า GPP เท่ากบั 359,670.8 ลา้นบาท) และมผีลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP 

per capita) เท่ากบั 692,525 บาทเป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศ (อนัดบัเดยีวกนักบัปี 2552 มี

มูลค่าต่อหวัเท่ากบั 612,454 บาท) 



8 

 

ตารางท่ี 2.1 มูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั ปี 2553 (บาทต่อปี) 

อนัดบัท่ี จงัหวดั มูลค่าต่อหวั 

1 ระยอง 1,052,575 

2 สมุทรสาคร 692,525 

3 พระนครศรอียุธยา 620,773 

4 สมุทรปราการ 528,899 

5 ชลบุร ี 441,062 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิปี 2554 

 โครงสรา้งการกระจายรายไดจ้ากการผลติ (Structure) ของจงัหวดัสมุทรสาครขึน้อยู่กบั 

ภาคนอกการเกษตร มมีูลค่าเท่ากบั 345,600.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 96.09 โดยสาขาการ

ผลติหลกัของภาคนอกเกษตรคอื สาขาอุตสาหกรรม มมีูลค่าเท่ากบั 302,638 ล้านบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 84.14 รองลงมาคอื สาขาสาขาขายส่งขายปลกีฯ และสาขาไฟฟ้าประปาฯ มมีูลค่าเท่ากบั 

12,487.9 ล้านบาท และ 8,077.3 ล้านบาทตามล าดบั ส่วนภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 

14,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 โดยสาขาการผลติหลกัภาคเกษตรคือ สาขาประมง มี

มูลค่าเท่ากบั 12,642.7 ลา้นบาท รองลงมาคอื สาขาเกษตรกรรมฯมมีูลค่าเท่ากบั 1,427.3 ล้าน

บาท 

 จงัหวดัสมุทรสาครมีชายฝ ัง่ทะเลยาว 41 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชพีท าการ

ประมง และการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเป็นอาชพีหลกั จากขอ้มูลปี 2545 ครวัเรอืนที่ท าการประมงมี

จ านวน 5,628 ครวัเรอืน เป็นกจิการประมงน ้าจดื 3,769 ครวัเรอืน และน ้ากร่อย/น ้าเคม็ 1,859 

ครวัเรอืน ผลผลติจากการประมงทะเลส่วนใหญ่ได้รบัจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิได้แก่ บรเิวณอ่าว

ไทย ทะเลอนัดามนั และมหาสมุทรอนิเดยี ท าใหส้มุทรสาครเป็นแหล่งธุรกจิประมงที่ส าคญัของ

ประเทศ ทัง้ในดา้นการจบัปลาเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรม และธุรกจิต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการ

ประมง เชน่ ธุรกจิเกีย่วกบัการซื้อขายสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เป็นตน้ ซึ่งมตีลาดจ าหน่าย

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากขอ้มูลรายงานประจ าปี 2545 ส านกังานประมงจงัหวดั ได ้

จ าแนกสภาพการประมงของจงัหวดัสมุทรสาคร ดงันี้
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ภาพท่ี 3 ภาพเรอืประมง 

ขอ้มูล ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2556 
ทีม่าของขอ้มูล : กรมประมงจงัหวดัสมทุรสาคร 

 ด้านการประมงทะเล มีครวัเรอืนที่ท าการประมงทะเล 701 ครวัเรือน เรอืประมงที่จด

ทะเบยีนถูกตอ้ง (การครอบครองเครื่องมอื, ท าการประมง) เพื่อท าการประมงในน่านน ้าไทยมี

จ านวน 1,824 ล า ลูกเรอืประมง 9,019 คน ส่วนใหญ่เป็นเรอือวนลากแผน่ตะเฆ ่อวนลากคู่ อวน

ลอย และอวนรุน นอกจากนี้ชาวประมงจงัหวดัสมุทรสาคร ยงัได้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย 

โดยมเีรอืประมงทะเล ทีเ่ป็นเรอืประมงน ้าลกึหรอืเรอืแม่จ านวน 12 ล า และเรอืบรรทุกห้องเยน็

ขนถ่ายสนิค้าสตัวน์ ้าจากเรอืแม่จ านวน 300 ล า ที่ไปร่วมท าการประมงในน่านน ้าต่างประเทศ 

อาทิ เช่น อนิโดนีเซีย เวยีดนาม ไปจนถึงรฐัชายฝ ัง่ในทวปีแอฟริกา โดยเรือบรรทุกขนถ่าย

สินค้าสัตว์น ้ า จากเรือแม่จะน าสินค้าสัตว์น ้ ากลับขึ้นฝ ัง่ โดยมีท่าเทียบเรือ และรถตู้คอน

เทรนเนอร์ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรบัปรมิาณสตัวน์ ้าทะเลที่จบัได้ และจ าหน่วยที่ท่า

เทยีบเรอืประมง อ.เมอืงสมุทรสาคร และสะพานปลา ในปี 2545 มจี านวน 254,140 ตนั คดิเป็น

มูลค่า 1,402 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทู ปลาเลย ปลาหมกึ กุ้ง ปี ส าหรบัสนิค้าสตัวน์ ้าที่

น าเขา้จากต่างประเทศ โดยเรอืบรรทุกสตัวน์ ้ ามปีรมิาณ 437,884 ตนั ส่วนใหญ่จะเป็นปลาโอ 

ปลาเก๋า ปลากะพง ส่วนปลาทูน่า น าเขา้จากต่างประเทศทัง้หมดไม่ต ่ากวา่ปีละ 10 - 12 ลา้นตนั 

โดยขนถ่ายขึน้ที่ท่าเทียบเรอืกรุงเทพ บรรทุกคอนเทรนเนอร์ส่งมายงัจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อ

แปรรูปส่งจ าน่ายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  
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ตารางท่ี 2.2 สถติทิีส่ าคญัของสะพานปลาสมทุรสาคร พ.ศ.2550-2554 

ปี 

ปริมาณสตัวน์ ้าทะเล (เมตริกตนั) 

มูลค่า 

(บาท) 

ปลา-

ทูปลา

ลงั 

ปลา

เบญจ

พรรณ กุ้ง กัง้ ป ู ปลาหมึก 

ปลา

เป็ด รวม 

2550 - 71,957 - - - 8,700 - 80,657 1,617,168,610 

2551 - 59,638 - - - 8,237 16,199 84,074 1,430,865,020 

2552 - 52,387 - - - 7,874 14,260 74,521 1,288,907,560 

2553 - 54,132 - - - 8,126 15,051 77,309 1,332,595,460 

2554 - 53,073 - - - 4,231 13,413 70,717 1,114,354,220 

ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

 

 
ภาพท่ี 4 วตัถุดบิอาหารทะเลสด 

 ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่ ปจัจุบนัมเีกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่ จ านวน 

1,158 ราย พืน้ทีเ่พาะเลีย้งจ านวน 34,837 ไร่ สตัวน์ ้าทีเ่พาะเลีย้งส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กุง้กุลาด า กุ้ง

แชบ๊วย ปลากระพงขาว หอยแครง และหอยแมลงภู่ ปรมิาณสตัวน์ ้าที่จบัได้ในปี 2545 จ านวน 

1,781 ตนั คดิเป็นมูลค่า 270 ลา้นบาท 
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 ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจดื ปจัจุบนัมเีกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจดื จ านวน 3,769 

ราย พืน้ทีก่ารเพาะเลีย้ง มจี านวน 58,290 ไร่ สตัวน์ ้าทีเ่พาะเลี้ยงที่ส าคญั ได้แก่ ปลาสลดิ ปลา

นิล ปลาตะเพยีน ปลาดุก และปลาชอ่น ปรมิาณสตัวน์ ้าทีจ่บัไดใ้นปี 2545 จ านวน 9,059 ตนั คดิ

เป็นมูลค่า 349 ลา้นบาท 

 จากศกัยภาพในการท าการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดงักล่าว ส่งผลให้จงัหวดั

สมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกจิการประมงขนาดใหญ่ ซึ่งมทีัง้การจบัปลาและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

จากการประมง รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางในการจ าหน่ายสนิคา้สตัวน์ ้า สนิคา้ประมงทะเลที่ส าคญั

ของประเทศโดยมสีะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล, สะพานปลาสมุทรสาคร, ตลาดทะเล

ไทย) เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้าของผูท้ าการประมงของผูค้า้สตัวน์ ้า ซึ่งในแต่ละ

วนัจะมีเรอืประมงทัง้ในและนอกเขตจงัหวดัรวมทัง้รถบรรทุกห้องเยน็ขนาดใหญ่มาจ าหน่าย

สนิคา้สตัวน์ ้าเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัมตีลาดกลางคา้กุง้ 1 แห่ง มกีารน ากุง้ชนิดต่าง ๆ มา

จ าหน่ายในลกัษณะประมูลในแต่ละวนัเป็นจ านวนมากเชน่กนั  

(ขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรสาคร (ออนไลน์). สบืคน้จาก: 

http://www.samutsakhon.go.th/data/data_1/data_11.htm [25 กนัยายน 2556]) 

 อาหารเป็นหนึ่งในปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ธุรกจิอาหารจงึเป็น

ธุรกจิทีม่มีูลค่าตลาดในระดบัสูงมาก ในปี 2555 มผีูป้ระกอบการร้านอาหารในประเทศไทยรวม 

61,760 ราย โดยเป็น ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ในกลุ่มภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ยงัคงมีสถานะด าเนิน

กจิการรวม 6,933 ราย (ลดลงจากปี 2553 และปี 2554 ที่มจี านวนรวม 7,907 ราย และ 7,099 

ราย ตามล าดบั) แต่เมื่อพจิารณาจ านวนผูป้ระกอบการที่มกีารจดทะเบยีนนิตบิุคคลจดัตัง้ใหม่ 

กลบัพบวา่มจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 919 รายในปี 2553 ไปสู่ 1,169 รายในปี 2555 

ขอ้มูลดงักล่าวไดบ้่งชีใ้หเ้หน็ถงึความน่าสนใจในการประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ที่

ยงัคงมผีู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกนั วถิชีวีติคนไทย และการ

แข่งขนัของร้านอาหาร เป็นปจัจัยหนุนให้ตลาดร้านอาหาร ที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารมี

แนวโน้มเติบโต จากการที่ธุรกิจอาหารมมีูลค่าตลาดอยู่ในระดบัสูงมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจที่

เกีย่วเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัอาหาร มมีูลค่าตลาดสูงมากตามไปดว้ย ทัง้นี้ 

สามารถจ าแนกธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัอาหารในประเทศไทยตามกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร ได้เป็นสองกลุ่ม 

ได้แก่ ธุรกจิบริการด้านอาหารทัว่ไปที่ไม่ได้เป็นเครอืข่ายธุรกจิอาหาร และธุรกิจบริการด้าน
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อาหารที่เป็นเครอืข่ายธุรกจิอาหาร จากผลการส ารวจของ Euromonitor International ระบุว่า 

ในปี 2555 คนไทย มคี่าใชจ้่ายบรกิารดา้นอาหารกบัผูใ้หบ้รกิารทัว่ไปทีไ่ม่ไดเ้ป็นเครอืข่ายธุรกจิ

อาหาร เฉลีย่ 7,481 บาท/คน ในปี 2555 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 3.3% ในขณะที่มคี่าใชจ้่าย

บริการด้านอาหารกบัผูใ้ห้บริการที่เป็นเครอืข่ายธุรกจิอาหาร เฉลี่ย 2,431 บาท/คน เพิม่ขึ้น 

28.7% จากปี 2550 และมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาขอ้มูลในส่วนของธุรกจิแฟ

รนไชส ์โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ พบวา่ ในปี 2555 มธีุรกจิทีผ่า่นการพฒันาเขา้สู่ระบบแฟรน

ไชสร์วม 419 ราย ในจ านวนนี้เป็นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มถงึ 239 ราย หรอืคดิเป็น 57% ของ

จ านวนธุรกจิทีผ่า่นการพฒันาเขา้สู่ระบบแฟรนไชสท์ัง้หมด 

 (ธุรกจิรา้นอาหารยงัแรง,บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั (ออนไลน์). สบืคน้จาก: 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFkyOHpNVEU1TURjMU5nPT0

= [22 ตุลาคม 2556]) 

 

 
ภาพท่ี 5 อาหารทะเลปรุงส าเรจ็ 

 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิตกลุ่มแปรรูปประมงไตรมาส 2 ปี 2556 
(เมษายน – มถิุนายน 2556) พบว่าปรมิาณการผลติลดลงร้อยละ 2.32 และ 5.29 เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสก่อน และไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเกดิโรคระบาดในแหล่งเพาะเลี้ยง
กุง้ ตอ้งมกีารพกับ่อเพื่อตดัวงจรโรค ท าให ้ผลผลติมปีรมิาณลดลง ขณะที่ครึ่งปี 2556 การผลติ
ลดลงร้อยละ 1.33 แม้ว่าการผลติกุ้งจะมปีรมิาณลดลง แต่มกีารผลติปลาทูน่ากระป๋องเพิม่ขึน้ 
จากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ มกีารน าเขา้ปลาทูน่ามาสตอ็กและผลติเพิม่ขึน้ วตัถุดบิอาหารสตัวท์ี่
ปรบัตวัสูงขึน้จากราคาในตลาดโลกที่สูงขึน้ เป็นผลสบืเนื่องจากปญัหาภยัแล้งในสหรฐัอเมรกิา
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และอเมริกาใต้ ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมประมง มมีูลค่าการส่งออก 
48,359.42 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7.87 จากไตรมาสก่อน โดยเป็นการลดลงของปรมิาณ
ในเกอืบทุกกลุ่มทัง้อาหารทะเลแปรรูปและแชเ่ยน็แชแ่ขง็ และหากเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของ
ปีก่อน การส่งออกลดลงรอ้ยละ 19.40 เนื่องจากค าสัง่ซื้อของสหภาพยุโรปที่ชะลอตวัลง เป็นผล
จากการส่งออกสินค้าส าคญัในกลุ่ม คือ กุ้งแช่เยน็แช่แขง็และแปรรูป เนื่องจากสหภาพยุโรป
ได้รบัผลกระทบจากภาวะวกิฤตหนี้สาธารณะในหลายประเทศที่ท าให้ภาวะเศรษฐกจิซบเซา 
ผูบ้รโิภคมกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมไปสู่การบรโิภคสนิค้าที่มรีาคาต ่ากว่าทดแทน นอกจากนี้
ปรมิาณผลผลิตกุ้งในช่วงครึ่งปี มีปริมาณลดลงจากเกดิโรคระบาดในแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้ง และ
ส่งผลต่อเนื่องไปยงัการส่งออกภาพรวมครึง่ปี 2556 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 13.08 
 
ตารางท่ี 2.3 ปรมิาณการผลติอุตสาหกรรมอาหารทีส่ าคญั หน่วย : พนัตนั  
 2554 2555 2555 2556  
   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1-Q2* 
ประมง  1,018  1,080  244  259  286  290  251  245  497  
YoY(%)  -0.84  6.06  -0.57  3.41  8.38  12.57  1.37  -5.29  -1.33  
QoQ(%)   -5.17 6.09 10.49 1.28 -14.60 -2.32  
ทีม่า: กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

 รา้นอาหารในจงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนมากเป็นรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล เนื่องจาก

สามารถหาวตัถุดบิไดง้่าย โดยรา้นอาหารทะเล จะมขีนาดรา้นทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัเงนิทุนและ

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละผูป้ระกอบการ การจดัซื้อวตัถุดบิของแต่ละร้านกม็มีูลค่าที่แตกต่างกนั 

ขึน้อยู่กบัจ านวนผูบ้รโิภคที่เขา้ใชบ้รกิารกบัทางร้าน รวมถงึกระบวนการรกัษาอาหารของร้าน 

เพื่อยดือายุของวตัถุดบิใหส้ดใหม่อยู่เสมอ  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการซ้ือ 

จากการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎีหรอืแนวคดิที่เกี่ยวกบัการวจิยั เพื่อวเิคราะห์ให้ทราบถงึ

พฤตกิรรมการซื้อ มทีฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาหลายทฤษฎ ีแต่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิ ัยจะใชท้ฤษฎี

หรอื 6W1H มาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษา ดงันี้ 

1. ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถงึลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupant) ใชป้จัจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ จ านวนโต๊ะ วธิกีารเกบ็รกัษาอาหารทะเลสด 

เป็นตน้ 



14 

 

2. ร้านอาหารทะเลต้องการซื้ออะไร เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถงึวตัถุดบิอาหารทะเลที่

รา้นอาหารตอ้งการซื้อ (Object) คอื รา้นอาหารทะเลต้องการวตัถุดบิอาหารทะเลอะไร วตัถุดบิ

ประเภทใดที ่กจิการตอ้งการเป็นอนัดบัแรก  

3. ท าไมรา้นอาหารทะเลจงึตดัสนิใจซื้อ เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบวตัถุประสงค์ในการ

ซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

4. ใครบ้างมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถงึบทบาทของ

กลุ่มต่างๆ (Organization) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของร้านอาหารทะเล ซึ่งประกอบด้วย 

ต าแหน่งใดในรา้นทีม่หีน้าทีซ่ื้อวตัถุดบิ  

5. รา้นอาหารทะเลซื้อวตัถุดบิเมื่อใด เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถงึโอกาสในการซื้อ 

(Occasion) ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเล  

6. รา้นอาหารทะเลซื้อวตัถุดบิทีไ่หน เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถงึชอ่งทางหรอืแหล่ง 

(Outlet) ทีร่า้นอาหารทะเลซื้อ ไดแ้ก่ รา้นอาหารทะเลมกัซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดจากที่ใดเป็น

ประจ า  

7. ร้านอาหารทะเลซื้อวตัถุดบิอย่างไร เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถงึวธิกีารหรือ

ข ัน้ตอนในการซื้อวตัถุดบิของรา้นอาหารทะเล ไดแ้ก่ รา้นอาหารทะเลเดนิทางไปซื้อด้วยตนเอง 

โทรสัง่รายการวตัถุดิบที่ต้องการกับร้านขายวัตถุดิบ มูลค่าการซื้อว ัตถุดิบต่อครัง้เท่าใด 

รา้นอาหารทะละช าระเงนิดว้ยวธิใีด 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 ศริิวรรณ เสรีรตัน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจ

บรกิาร(Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้า่เป็นแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่ให้บรกิารซึ่งจะ

ได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง

ประกอบดว้ย 

 1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์

ไดค้อื สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์

นัน้ๆ โดยทัว่ไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ 

ผลติภณัฑ์ที่จบัต้องไม่ได้ ผลติภณัฑ์หรือสนิค้าที่ร้านอาหารต้องการก็คอืวตัถุดบิ ที่ใชใ้นการ

ประกอบอาหาร ท าใหร้า้นอาหารมคีวามคาดหวดัทีจ่ะไดร้บัวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ 
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 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ของสนิคา้กบัราคา (Price) ของสนิคา้นัน้ ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกค้าจะ

ตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้การก าหนดราคาการให้สนิคา้ควรมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดบิที่

ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบัคุณภาพทีต่่างกนั 

 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบับรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมในการน าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของสนิค้าหรอืวตัถุดบิที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพจิารณาในด้านท าเลที่ตัง้ (Location) 

ช่องทางในการขายสินค้า ที่ร้านอาหารทะเลสามารถติดต่อซื้อวตัถุดิบจากร้านขายได้อย่าง

สะดวก 

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ

ตดิต่อสื่อสารใหผู้ซ้ื้อวตัถุดบิในทีน่ี้คอื รา้นอาหารทะเล โดยมวีตัถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรอืชกั

จูงใหซ้ื้อสนิคา้ โดยเสนอสวนลดหรอืบรกิารพเิศษ ทีจ่ดัขึน้ระยะเวลาหนึ่ง 

 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้ พนักงานร้านขายวตัถุดบิ

ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้มาซื้อวตัถุดิบ มีความซื่อสัตย์ มี

ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา 

 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกค้า โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม ทัง้ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้าที่

เป็นรา้นอาหารทีม่กีารซื้อครัง้ละปรมิานมากๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเอาใจใส่ ความซื่อสตัย์ ใจที่

รกัในการขายของพนักงาน การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ ทีร่า้นอาหารทะเลและลูกคา้ทัว่ไปควรไดร้บั 

 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีาร ที่น าเสนอ

ใหก้บัรา้นอาหารทะเลทีม่าซื้อวตัถุดบิ เพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ม้า

ซื้อสนิคา้เกดิความประทบัใจ 

(ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  ( อ อ น ไ ล น์ ) .  สื บ ค้ น จ า ก : 

http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html [22 ตุลาคม 2556]) 
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2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

วนัชยั ทองเขาอ่อน (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อ

อาหารทะเลแปรรูปของนกัท่องเทีย่วในจงัหวดัสมุทรสาคร” จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม

จากนักท่องเที่ยวจ านวน 300 ราย พบว่าปจัจยัทางส่วนประสมการตลาดคือสิ่งส าคญัในการ

เลอืกอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ราคาของสนิค้า การคมนาคมสะดวกปลอดภยั และมเีอกสาร

แนะน าสนิคา้ ส่วนปญัหาทีม่ตี่อการซื้ออาหารทะเลแปรรูปของนักท่องเที่ยวได้แก่ คุณภาพของ

สนิคา้ไม่คงที ่ไม่รกัษามาตรฐานสนิคา้ การตัง้ราคาสูงกวา่ความเป็นจรงิมาก สนิคา้ทีเ่ป็นอาหาร

สดไม่เกบ็รกัษาไวใ้นตู้แช่ หรอืไม่กลบด้วยน ้าแขง็เพื่อรกัษาความสด และไม่มเีอกสารแนะน า

วธิกีารเลอืกสนิคา้และวธิกีารเกบ็รกัษา 

สรวศิ ทองค านวน (2547) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตขิอง

ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความตอ้งการและซื้ออาหารทะเลแช่แขง็” โดยจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างที่เคย

ซื้ออาหารทะเลแชแ่ขง็จ านวน 400 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยม

ซื้ออาหารแช่แขง็ ประเภท ปลา โดยจะซื้อ 2-3 ครัง้ต่อเดอืน เมื่อซื้อเสรจ็มกัจะน าไปปรุงเพื่อ

รบัประทานทนัท ีปจัจยัด้านความสดใหม่ของอาหารทะเลแช่แขง็ เป็นสิง่ที่ผู้บริโภคใช้ในการ

ตดัสนิใจซื้อ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รูจ้กัตวัสนิค่าจากสื่อโทรทศัน์ กจิกรรมส่งเสรมิการขายที่มผีลต่อ

การซื้อของผูบ้รโิภคคอืการแถมสนิค้า สิ่งที่เป็นปจัจยัต่อการเลอืกซื้ออาหารทะเลแช่แขง็ของ

ผู้บริโภคคือ มีมาตรฐานรับรอง สามารถซื้อได้สะดวก เพิ่มความสะดวกสะบายในการใช้

ชวีติประจ าวนั บรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็ความสดได ้และสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 

ธารินี พินเที่ยง (2550) ได้ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ

ตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ กรณีศกึษา อาหารทะเลแช่แขง็

พรอ้มปรุงของบรษิทั พรานทะเล จ ากดั” โดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่างที่เคยซื้อผลติภณัฑ์อาหาร

ทะเลแช่แข็งด้วยแบบสอบถามจ านวน 278 ราย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลติภณัฑ ์สถานทีจ่ าหน่าย ราคา มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคอย่างมาก ส่วนด้านการ

ส่งเสรมิการขาย มผีลอยู่ในระดบัปานกลาง 

 จุฑามาศ สทิธริตันสมุทร (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มี

ผลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารร้านอาหารทะเล ในอ าเภอเมอืง จงัหวกัสมุทรสาคร ” โดย

การส ารวจกลุ่มตวัอย่างจากผูท้ี่เคยใชบ้รกิารร้านอาหารทะเลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 300 

ราย พบว่า ผูท้ าแบบส ารวจส่วนใหญ่รู้จกัร้านอาหารทะเลจากคนรู้จกัหรือเพื่อน โดยมกัมาใช้
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บรกิารเมื่อมกีารจดังานเลี้ยงต่างๆ ปจัจยัทางสงัคมมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหารทะเล 

การเขา้ใชบ้รกิารประมานเดอืนละครัง้ และส่วนใหญ่จะมากนัเป็นกลุ่มประมาน 3-4 คน ปจัจยั

ด้านการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ได้แก่ ความสดของอาหาร ราคา

เหมาะสม มทีี่จอดรถเพยีงพอ การได้รบัส่วนลด พนักงานให้บรกิารรวดเรว็และถูกต้อง ความ

สะอาดของห้องน ้า ส่วนปญัหาที่ผูท้ าแบบสอบถามพบมากที่สุดได้แก่ รออาหารนาน อาหารมี

ราคาแพง และอาหารไม่สด โดยผูว้จิยัมกีารเสนอแนะว่าควรมกีารตรวจเชค็ความถูกต้องของ

อาหารก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค ตัง้ราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ เลอืกวตัถุดิบที่มีคุณภาพดี

เหมาะสมกบัราคา และควรมกีารเกบ็รกัษาความสดของอาหารที่ด ี

 เกษริน ศรีสวสัดิ ์(2553) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเลของ

ร้านอาหารในจงัหวดัพงังา” โดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจากร้านอาหารในจงัหวดัพงังาด้วย

แบบสอบถาม จ านวน 105 รา้น พบวา่ ประเภทอาหารที่นิยมซื้อส่วนใหญ่คอืปลาและปลาหมกึ 

โดยค่าใชจ้่ายในการซื้อแต่ละครัง้ประมาน 3000 บาทขึน้ไป ในการซื้อทางร้านจะเดนิทางไปซื้อ

จากรา้นขายปลกี-ส่งอาหารทะเลดว้ยตนเอง และใชว้ธิกีารช าระด้วยเงนิสด ด้านพฤตกิรรมการ

เลอืกซื้อปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูข้าย มคีวามส าคญัมากเนื่องจากมคีวาม

ไวว้างใจต่อกนั ส่วนปจัจยัจากบุคคลรอบขา้งไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

รา้นทีเ่ปิดกจิการมานาน จงึเชือ่มัน่ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อของตนเอง 

 ภณัฑลิา ขาวใหม่ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง “กระบวนการการตดัสนิใจซื้ออาหารทะเลของ

ผูค้า้ปลกี ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่” โดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจากผูค้้าปลกี ด้วย

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ จ านวน 65 ราย พบว่า ในการตดัสินใจเลอืกซื้อผูบ้ริโภคให้

ความส าคญักบัคุณภาพและความสดของอาหารทะเลเป็นหลกั และมคีวามพงึพอใจหลงัการซื้อ

จากผู้ขายเป็นอย่างมาก ส่วนปญัหาที่ม ักพบคือ คุณภาพของอาหารทะเลไม่เป็นไปตามที่

ตอ้งการ มรีาคาแพง และผูข้ายไม่มกีารประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัอาหารทะเล ผูว้จิยัยงัมขีอ้เสนอ

วา่ ทัง้ภาพรฐัและภาคเอกชนควรมกีารร่วมมอืพฒันาระบบขนส่งและการเกบ็รกัษาอาหารทะเล 

ใหม้ปีระสทิธภิา 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวควิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจาก
ผลงานน้ี 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ   กลยุทธก์ารตลาดและการบรหิาร
การตลาด(2541) 

พฤตกิรรมการบรโิภค 
6w1h 
(Who?, What?, Where?, When?, 
Why?, Whom?, How?) 

แบ่งกลุ่มตามขนาดของรา้น 
แบ่งกลุ่มจากวธิกีารเกบ็รกัษา
วตัถุดบิ 
แบ่งกลุ่มจากสถานทีซ่ื้อวตัถุดบิ 
แบ่งกลุ่มจากลกัษณะการช าระเงนิ 
แบ่งกลุ่มจากความถีใ่นการซื้อ
วตัถุดบิ 
แบ่งกลุ่มจากปรมิานการซื้อวตัถุดบิ 

Philip Kotler ส่วนประสมทางการตลาดส าหรบั
ธุรกจิบรกิาร (Service Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P 
สนิคา้, ราคา, ชอ่งทางจ าหน่าย, 
ส่วนประสมทางการคา้, บุคคล, การ
สรา้งลกัษณะทางกายภาพ, 
กระบวนการ 

แบ่งกลุ่มจากการใหค้วามส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

วนัชยั ทอง
เขาออ่น 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อ
อาหารทะเลแปร
รูปของ
นกัท่องเทีย่วใน
จงัหวดั
สมุทรสาคร 
(2546) 

1.เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการซื้ออาหาร
ทะเลแปรรูปขงิ
นกัท่องเทีย่วใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 
2.เพื่อศกึษาปญัหา
และอุปสรรค ทีม่ตีอ่
การซื้ออาหารทะเล
แปรรูปของ
นกัท่องเทีย่วใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 นกัท่องเทีย่วในจงัหวดั
สมุทรสาครทีซ่อ้อาหารทะเล
แปรรูป 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 อาหารทะเลแปรรูป ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 
ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 ดา้นผลติภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด 

กลุ่มตวัอยา่ง 300 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

 แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ 

 สิง่ตพีมิพ ์เอกสาร ต ารา 

ขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สุ่มตวัอย่างตามสะดวก โดย

แบ่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลดงันี้ 

บรเิวณตลาดหน้าสถานีรถไฟ

มหาชยั 100 ราย 

บรเิวณตลาดทะเลไทย 100  

ดา้นผลติภณัฑ ์
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัความสดใหม่ และความ
สะอาด 
ดา้นราคา 
 ราคาทีเ่หมาะสมกบัปริ
มานสนิคา้มผีลต่อกบัซือ้ของ
ผูบ้รโิภค 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

    ราย บรเิวณสถานทีจ่ดังาน

เทศกาลอาหารทะเล 100 ราย 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 ความถี ่รอ้ยละ และ
ค่าเฉลีย่ 

 

สรวศิ ทอง
ค านวน 

การศกึษา
พฤตกิรรมและ
ทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ความตอ้งการ
เลอืกซือ้อาหาร
ทะเลแชแ่ขง็ 
(2547) 

1.เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความ
ตอ้งการเลอืกซือ้
อาหารทะเลแชแ่ขง็ 
2.เพื่อศกึษาทศันะคติ
ของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ความตอ้งการเลอืก
ซื้ออาหารทะเลแชแ่ขง็
จ าแนกตาม 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 ประชาการในการวจิยั
ครัง้นี้  คอืประชาชนทีม่ี
อายุ 20-60 ปี ทีพ่กัอาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 ศกึษาพฤตกิรรมและ
 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ี
 ส่วนประสมทาง
การตลาดอาหารทะเลแช ่

กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

 แบบสอบถาม 

ใชต้าราง Taro Yamane ที่

ระดบัความเชือ่มนั 95% 

แบบสอบถามมผีูเ้ชีย่วชาญ 5 

ท่าน ตรวจสอบ ไดค้่าระหวา่ง 

2.17-3.00 

ดา้นราคา 
 มผีลต่อการซือ้ของ
ผูบ้รโิภค หากราคาของสนิคา้
เพิม่ขึน้จะส่งผลใหผู้บ้รโิภค 
ลดจ านวนการซื้อลง 
ดา้นผลติภณัฑ ์
 ผูบ้รโิภคจะเลอืกซื้อสนิคา้
ทีม่คีวามสดใหม ่
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

  สถานภาพส่วนบุคคล
ในดา้น เพศ อายุ วฒุิ
การศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ของครอบครวั 
3.เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความ
ตอ้งการเลอืกซือ้
อาหารทะเลแชแ่ขง็
จ าแนกตาม
สถานภาพบุคคลใน
ดา้น เพศ อาย ุวฒุิ
การศกึษา อาชพี และ 

แขง็ 
ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 เพศ  
 อายุ  
 วฒุกิารศกึษา  
 อาชพี  
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของ
 ครอบครวั 
 ผลติภณัฑ ์
 ราคา 
 ชอ่งทางการจ าหน่าย  
 การส่งเสรมิการตลาด 
 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ของครอบครวั 
4.เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภค
ทีม่ตี่อความตอ้งการ
เลอืกซือ้อาหารทะเล
แชแ่ขง็จ าแนกตาม
สถานภาพบุคคลใน
ดา้น เพศ อาย ุวฒุิ
การศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนของครอบครวั 

   

ธารณิ ีพนิ
เทีย่ง 

ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ ี 

1.เพื่อศกึษาปจัจยั
ส่วนประสมทาง 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 ผูบ้รโิภคซึ่งเคยซื้ออาหาร 

กลุ่มตวัอยา่ง 278 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ  

ดา้นผลติภณัฑ ์
 ความสด และคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

ธารณิ ีพนิ
เทีย่ง 

ผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของ 
ผูบ้รโิภค อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
กรณศีกึษา 
อาหารทะเลแช่
แขง็พรอ้มปรุง
ของ บรษิทั พราน
ทะเล จ ากดั 
(2550) 

การตลาดทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อ
อาหารทะเลแชแ่ขง็
พรอ้มพรอ้มปรุงของ
บรษิทั พรานทะเล 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
2.เพื่อเปรยีนเทยีบ
ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้
อาหารทะเลแชแ่ขง็
พรอ้มปรุงของ
ผูบ้รโิภค จ าแนก23 

ทะเลแชแ่ขง็พรอ้มปรุงใน
ศนูยก์ารคา้ อ าเภอเมอืง
จงัหวดัสมุทรปราการ เฉลีย่
ประมาณเดอืนละ 1000 คน 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 อาหารทะเลแชแ่ขง็พรอ้ม
ปรุงในศนูยก์ารคา้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก ่
  1.เพศ 
  2.อายุ 
  3.ระดบัการศกึษา 
  4.อาชพี 
  5.รายไดต้่อเดอืน 

 แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

 คน้ควา้จากเอกสาร ต ารา 

 และงานวจิยัต่างๆ  

เกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีเ่คยซื้อ

ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแชแ่ขง็

พรอ้มปรุง 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ของผลติภณัฑ ์มผีลต่อการ
ซื้อของผูบ้รโิภค 
ดา้นราคา 
 ผูบ้รโิภค จะดูจากความ
เหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของสนิคา้ ในการ
ตดัสนิใจซือ้ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
 ผูบ้รโิภค จะพจิารณา 
ความเพยีงพอของสนิคา้กบั
ความตอ้งการของตนเอง 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

ธารณิ ีพนิ
เทีย่ง 

 ตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

  ปจัจยัส่วนประสมทาง
 การตลาดไดแ้ก ่
  1.ดา้นผลติภณัฑ ์
 2.ดา้นราคา 
  3.ดา้นชอ่งทางการจดั
 จ าหน่าย การตลาด 
  4.ดา้นการส่งเสรมิ
 การตลาด 

  

จุฑามาศ 
สทิธริตัน
สุนทร 

ปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิาร
ทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภค
ในการเลอืกใช้
บรกิารรา้นอาหาร
ทะเล ในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดั 

เพื่อศกึษาปจัจยัส่วน
ประสมการตลาด
บรกิารทีม่ผีลต่อ
ผูบ้รโิภคในการ
เลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารทะเลใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดั 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
 รา้นอาหารทะเลในอ าเภอ
 เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 จ านวน 300 ตวัอย่าง 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 รา้นอาหารทะเล ทีม่ ี50  

กลุ่มตวัอยา่ง 300 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

 แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

 คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสอื 

 วารสาร สิง่พมิพ ์เอกสาร 

ดา้นผลติภณัฑ ์
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัความสดของอาหารและ
ความสะอาดของอาหาร 
ดา้นราคา 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัราคาของสนิคา้ อยูใ่น 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

จุฑามาศ 
สทิธริตัน
สุนทร 

สมุทรสาคร 
(2550) 

สมุทรสาคร ที ่นัง่ขึน้ไป ในอ าเภอเมอืง
 จงัหวดัสมุทรสาคร 
ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์
 ปจัจยัดา้นราคา 
 ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดั
 จ าหน่าย 
 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิ
 การตลาด 
 ปจัจยัดา้นบุคคล 
 ปจัจยัดา้นลกัษณะทาง
 กายภาพ 
 ปจัจยัดา้นกระบวนการ 

 ต่างๆ และการคน้ควา้ทาง

 อนิเตอรเ์น็ต 

ส ารวจผูบ้รโิภคทีเ่คยใช้

บรกิารรา้นอาหาร ทีม่ ี50 ที่

นัง่ข ึน้ไป ในอ าเภอเมอืง

จงัหวดัสมุทรสาคร โดยแบ่ง

พืน้ทีก่ารศกึษาออกเป็น 5 

สถานที ่สถานทีล่ะ 60 

ตวัอย่าง  

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

ระดบัมาก 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
 ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบั
ส่วนลด อยู่ในระดบัมาก 
ด่านบุคคล 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็
และถูกตอ้ง ลองลงมาคอื
ความเอาใจใสข่องพนกังาน 
ดา้นกระบวนการ 
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัเรื่องคดิเงนิไดถู้กตอ้งและ
รวดเรว็ 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

เกษรนิ ศรี
สวสัดิ ์

พฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้อาหาร
ทะเลของ
รา้นอาหารใน
จงัหวดัพงังา 
(2553) 

1.พฤตกิรรมการซือ้
อาหารทะเลของ
รา้นอาหารในจงัหวดั
พงังา 
2.ปจัจยัทีม่ ี
ผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมการเลอืก
ซื้ออาหารทะเลของ
รา้นอาหารในจงัหวดั
พงังา 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 เจา้ของรา้นอาหารในเขต
 อ าเภอเมอืงตะกัว่ปา่ และ 
 อ าเภอทา้ยเหมอืง 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 รา้นอาหารในเขตอ าเภอ
 ตะกัว่ปา่และอ าเภอทา้ย
 เหมอืงของจงัหวดัพงังา 
ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 ทศันคต ิ
 การคลา้ยตามคนรอบขา้ง 

กลุ่มตวัอยา่ง 105 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

 แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

 คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสอื 

 วารสาร และการคน้ควา้

ทางอนิเตอรเ์น็ต ใชสู้ตรของ 

Yamane การก าหนดขนาด

ตวัอย่าง จากนัน้ใชก้ารสุม่

ตวัอย่างแบบง่าย 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ื้อ
และผูข้าย 
 ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญักบั
ความส าพนัธใ์นระดบัมาก 
เนื่องจากท าใหม้คีวามเชือ่มัน่ 
วา่ผูข้ายมคีวามซื่อสตัย ์
สามารถคา้ขายดว้ยกนัได ้

    ศกึษาทบทวนวรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้ง โดยศกึษาทฤษฎ ี 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

เกษรนิ ศรี
สวสัดิ ์

   พฤตกิรรม 
 ความไวว้างใจ 
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้
ซื้อ และผูข้าย 

นิยาม และงานวจิยัที ่

เกีย่วขอ้ง 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 ความถี ่และรอ้ยละ 

 

ภญัฑลิา 
ขาวใหม ่

กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้าหาร
ทะเลของผูค้า้
ปลกี ในเขต
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
(2555) 

1.เพื่อศกึษา
กระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้อาหาร
ทะเลของผูค้า้ปลกีใน
เขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
2.เพื่อศกึษาปญัหา
และความตอ้งการซื้อ
อาหารทะเลของผูค้า้
ปลกีในเขตอ าเภอ 

ขอบเขตทางดา้นประชากร 
 ผูค้า้ปลกีขายอาหารทะเล
 ในตลาดพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง 
 จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 
 65 ราย 
ขอบเขตทางดา้นธุรกจิ 
 ผูค้า้ปลกีอาหารทะเลใน
 เขตอ าเภอเมอืง 
 จงัหวดัเชยีงใหม ่

กลุ่มตวัอยา่ง 65 ราย 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

 แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

 คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

 บทความ สิง่พมิพต์่างๆ 

 วารสาร งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง  ขอ้มูลสถติ ิ 

ดา้นผลติภณัฑ ์
 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัเรื่องคุณภาพ และความ
หลากหลายของสนิคา้ 
ดา้นราคา 
 ระยะเวลาในการช าระเงนิ 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัต ่า 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงาน 

ภญัฑลิา 
ขาวใหม ่

 เมอืง เชยีงใหม ่ ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
 การรบัรูค้วามตอ้งการ  
 การคน้หาขอ้มูล  
 การประเมนิทางเลอืก  
 การตดัสนิใจซื้อ  
 การประเมนิค่าภายหลงั
การซื้อ 

และการคน้ควา้  ทาง

 อนิเตอรเ์น็ต 

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จาก

ตลาด 12 แห่ง โดยใชค้วาม

เชือ่มัน่ 95% 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล 

 ความถี ่และรอ้ยละ 

 

 

 



 บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การแบ่งกลุ่มรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร  

โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสด” มวีธิกีารศกึษาดงันี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ศกึษาในครัง้นี้ได้แก่เจ้าของกจิการร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร 

โดยในจังหวดัสมุทรสาคร จากข้อมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี

ร้านอาหาร 83 ร้าน แต่จากการส ารวจผู้วิจ ัยพบว่ามีร้านอาหารทะเลที่ตัง้อยู่ในจังหวัด

สมุทรสาคร 108 รา้น 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คือ กิจการร้านอาหารประเภททะเล ในจงัหวดั

สมุทรสาคร ที่มีจ านวนโต๊ะ ตัง้แต่ 10 โต๊ะ ขึน้ไป เนื่องจาก จ านวนโต๊ะบรกิารแสดงถงึ ขนาด

ของร้านอาหาร ยิ่งจ านวนโต๊ะมาก ร้านยิ่งมีขนาดใหญ่ และความน่าจะเป็นที่ท าให้ปริมาน

วตัถุดบิในการซื้อต่อครัง้มมีูลค่าทีสู่งดว้ยเชน่กนั  
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3.2 ตวัแปรในการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัในครัง้นี้  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตวัแปร 2 ลกัษณะคือ ตัวแปรเชิง

ลกัษณะ และ ตวัแปรเชงิปรมิาณ โดยมตีวัแปรดงันี้ 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

ขนาดรา้น 

[ตวัแปรตน้] 

กจิการมจี านวนโต๊ะ

บรกิารลูกคา้เท่าใด 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. ต ่ากวา่ 20 โต๊ะ 

2. 20-30 โต๊ะ 

3. 31-40 โต๊ะ 

4. 41-50 โต๊ะ 

5. มากกวา่ 50 

โต๊ะ 

เกษรนิ ศรี

สวสัดิ ์(2553) 

"รา้นของท่าน

มจี านวนทีน่ัง่

ทัง้หมด

จ านวน ... ที่

นัง่" 

การเกบ็รกัษา

อาหารทะเล 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นมวีธิกีารเกบ็

รกัษาอาหารทะเล

อย่างไร 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. ตูเ้ยน็ 

2. หอ้งเยน็ 

3. ถงัใส่น ้าแขง็ 

4. ตูอ้อกซเิจน 

5. ไม่มกีารเกบ็

รกัษาอาหาร 

สรวศิ ทอง

ค านวน 

(2547)  

"ส่วนใหญ่

ท่านน า

อาหารทะเล

แชแ่ขง็เกบ็ไว้

ในตูเ้ยน็นาน

กีส่ปัดาหก์่อน

น ามาบรโิภค" 

แหล่งเงนิทุน 

[ตวัแปรตน้] 

แหล่งทีม่าของ

เงนิทุนหมุนเวยีน 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. เงนิทุนของรา้น 

2. เงนิกูร้ะยะสัน้ 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

 ของกจิการมาจาก

ทีใ่ด 

 3. เงนิกูร้ะยะยาว 

4. อื่นๆ 

 

ประเภทอาหาร

ทะเลทีซ่ื้อ 

[ตวัแปรตน้] 

อาหารทะเลทีท่าง

รา้นมกัซื้ออยู่เป็น

ประจ า (เรยีงล าดบั 

3 อนัดบัแรก) 

[เรยีงล าดบั] 1. กุง้ 

2. ปลา 

3. ปู 

4. หอย 

5. ปลาหมกึ 

6. อื่นๆ ระบ ุ

วนัชยั ทอง

เขาออ่น 

(2546) 

"ประเภท

อาหารทะเล

แปรรูปทีท่่าน

เคยซือ้ ท่าน

ซื้ออะไรบ่อย

ทีสุ่ด" 

กจิการซื้อสนิคา้

จากทีไ่หน 

[ตวัแปรตน้] 

กจิการซื้อวตัถุดบิ

อาหารทะเลสดจาก

ทีใ่ดเป็นประจ า 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. สะพานปลา/

แพปลา 

2. ตลาดอาหาร

ทะเลสด 

3. พ่อคา้คนกลาง 

4. อื่นๆ ระบ ุ

วนัชยั ทอง

เขาออ่น 

(2546)  

"กรณทีีท่่าน

เป็นผูซ้ื้อ

อาหารทะเล

แปรรูปดว้ย

ตนเอง ทา่น

ซื้อจากแหล่ง

ใดบ่อยทีส่ดุ" 

กจิการซื้อสนิคา้

จากทีไ่หน 

[ตวัแปรตน้] 

กจิการมรีา้นขาย

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดทีซ่ือ้เป็น 

[ ] ม ีไม่ม ี 1. ม ี

2. ไม่ม ี
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

 ประจ าหรอืไม ่    

การช าระเงนิ 

[ตวัแปรตน้] 

วธิกีารช าระเงนิ ใน

การซื้ออาหารทะเล 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. เงนิสด 

2. เครดติ 

3. อื่นๆ ระบ ุ

สรวศิ ทอง

ค านวน 

(2547)  

"ส่วนใหญ่

ท่านช าระเงนิ

ในการซือ้

อาหารทะเล

แชแ่ขง็ดว้ย

วธิใีด" 

วธิกีารซื้อ 

[ตวัแปรตน้] 

กจิการซื้ออาหาร

ทะเลสดดว้ยวธิใีด 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. เดนิทางไป

เลอืกซือ้ดว้ย

ตนเอง 

2. โทรสัง่ซื้อกบั

รา้นขายของทะเล

สด 

3. อื่นๆ ระบ ุ

 

ประเภทอาหาร

ทะเลทีซ่ื้อ 

[ตวัแปรตน้] 

มูลค่าการซื้อ

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดทัง้หมดตอ่

ครัง้ ประมาณ

เท่าไร 

[เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก] 

1. ต ่ากวา่ 5,000 

บาท 

2. 5,001-10,000 

บาท 

3. 10,001-

25,000 บาท 

4. 25,001- 

วนัชยั ทอง

เขาออ่น 

(2546) 

"มูลคา่การซือ้

อาหารทะเล

แปรรูปของ

ท่าน เฉลีย่ 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

   50,000 บาท 

5. มากกวา่ 

50,000 บาท 

ครัง้ละ

ประมาณ" 

ความถีใ่นการ

ซื้อวตัถุดบิ

อาหารทะเลสด

[ตวัแปรตน้] 

ความถีใ่นการซือ้

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 

[ ] เขยีนตอบ

เป็นตวัเลขทีเ่ป็น

จ านวนจรงิ 

น าไป ค านวณ

ต่อได ้

ในการซือ้: __ วนั 

/ ครัง้ 

วนัชยั ทอง

เขาออ่น 

(2546) 

"ความถีใ่น

การซื้ออาหาร

ทะเลแปรรูป

ของท่าน 

กจิการซื้อสนิคา้

จากทีไ่หน 

 [ตวัแปรตน้] 

รา้นขายอาหาร

ทะเลสดทีซ่ือ้ประจ า 

ตดิต่อซื้อขายกนั

เป็นระยะเวลา

เท่าใด 

[ ] เขยีนตอบ

เป็นตวัเลขทีเ่ป็น

จ านวนจรงิ 

น าไป ค านวณ

ต่อได ้

ตดิต่อคา้ขายกนั

มาประมาน 

_______ ปี 

 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

สนิคา้ 

[ตวัแปรตน้] 

ทางรา้นไดร้บัสนิคา้

ทีม่คีวามสดใหม่อยู่

เสมอ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

สนิคา้ 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายวตัถุดบิ มี

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดใหเ้ลอืก

หลากหลาย 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"ประเภท

ความ

หลากหลาย

ของอาหาร

ทะเลทีม่ไีว้

จ าหน่าย" 

สนิคา้ 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายวตัถุดบิ มี

สนิคา้ตรงตาม

ความตอ้งการ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

สนิคา้ 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายวตัถุดบิ มี

วตัถุดบิใหซ้ื้อไม่

ขาดมอื 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ธารณิ ีพนิ

เทีย่ง (2550) 

"ท่านไวใ้จใน

รา้นคา้ทีซ่ื้อ

ประจ าในเรื่อง

สนิคา้ไมข่าด

มอื" 

ราคา 

[ตวัแปรตน้] 

ราคาของวตัถุดบิที่

ซื้อต่อคุณภาพทีไ่ด ้

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"ราคา

เหมาะสมกบั

คุณภาพ" 



35 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

ราคา 

[ตวัแปรตน้] 

สามารถต่อรองได้

ราคาทีพ่อใจ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"ราคา

สามารถ

ต่อรองได"้ 

ราคา 

[ตวัแปรตน้] 

มกีารแจง้ราคาให้

ทราบก่อนซื้อ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

ราคา 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นสามารถช าระ

เงนิดว้ยเครดติ

เทอม 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"สามารถ

ช าระโดยเงนิ

เชือ่" 

ชอ่งทางจ าหน่าย 

[ตวัแปรตน้] 

ความสะอาดของ

รา้นทีส่่งอาหาร

ทะเลสด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ธารณิ ีพนิ

เทีย่ง (2550) 

"สถานทีจ่ดั

จ าหน่าย

เหมาะสม 

สะอาด 

สวยงาม" 

ชอ่งทางจ าหน่าย 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายวตัถุดบิ

อาหารทะเลสดมี

บรกิารขนส่งถงึที ่

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

   ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

ชอ่งทางจ าหน่าย 

[ตวัแปรตน้] 

ผูข้ายมกีารแจง้การ

เปลีย่นแปลงราคา

ต่อหน่วยของ

วตัถุดบิ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

ชอ่งทางจ าหน่าย 

[ตวัแปรตน้] 

ผูข้ายสามารถ

ตดิต่อซื้ออาหาร

ทะเลสดไดทุ้กเวลา 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"สะดวกใน

การตดิต่อ

ขนส่ง" 

การส่งเสรมิทาง

การตลาด 

[ตวัแปรตน้] 

ทางรา้นขาย

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดมกีารให้

ส่วนลด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"การลดราคา" 

การส่งเสรมิทาง

การตลาด 

[ตวัแปรตน้] 

มกีารแนะน าสนิคา้ [มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

การส่งเสรมิทาง

การตลาด 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายอาหาร

ทะเลสดมหีน้ารา้น

เด่นสงัเกตไดง้า่ย 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

   ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

การส่งเสรมิทาง

การตลาด 

[ตวัแปรตน้] 

มขีองแถม [มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ภณัฑลิา ขาว

ใหม่ (2555) 

"การใหข้อง

แถม" 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

ความซื่อสตัยข์อง

พนกังานขาย

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดในการชัง่

น ้าหนกัสนิคา้ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ธารณิ ีพนิ

เทีย่ง (2550) 

"ท่านไวใ้จใน

รา้นคา้ทีซ่ื้อ

ประจ าในเรื่อง

ความซื่อสตัย์

ในการชัง่

น ้าหนกั" 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

พนกังานของรา้น

ขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดเลอืก

เฉพาะขนาดทีส่ ัง่ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ธารณิ ีพนิ

เทีย่ง (2550) 

"ท่านไวใ้จใน

รา้นคา้ทีซ่ื้อ

ประจ าในเรื่อง

การจะไม่ปน

ขนาดสนิคา้ที่

ท่านไม่

ตอ้งการ" 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

พนกังานของรา้น

ขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดมคีวาม

ช านาญสามารถให้

ขอ้มูลได ้

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

การแกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าของ

พนกังานของรา้น

ขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

รา้นขายวตัถุดบิมี

ความเอาใจใส่

ลูกคา้ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

บุคลากร 

[ตวัแปรตน้] 

เมื่อเกดิการ

ผดิพลาดรา้นขาย

วตัถุดบิแกไ้ขทนัท ี

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

[ตวัแปรตน้] 

การเอาใจใส่ของ

เจา้ของรา้นขาย

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

ธารณิ ีพนิ

เทีย่ง (2550) 

"ความเอาใจ

ใส่ของผู้

จ าหน่าย 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก อ้างอิง 

    อาหารทะเล

ท าใหท้่านมี

ความผกูพนั

เสมอืนเพื่อน

สนิท" 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

[ตวัแปรตน้] 

บรรยากาศในการ

ซื้อสนิคา้จากรา้น

ขายวตัถุดบิ 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

กระบวนการ 

[ตวัแปรตน้] 

ความรวดเรว็ใน

การบรกิารของรา้น

ขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

กระบวนการ 

[ตวัแปรตน้] 

ความถูกตอ้งในการ

ขายของรา้นขาย

วตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 

 

กระบวนการ 

[ตวัแปรตน้] 

ใหบ้รกิารครบวงจร 

(One stop 

service) 

[มาตรวดัแบบ  

Likert-Scale] 

ส าคญัอย่างยิง่ 

ส าคญัมาก 

ส าคญัปานกลาง 

ส าคญัน้อย 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างตามแนวคดิและ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งผูศ้กึษาไดส้รา้งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

 ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ ได้แก่ จ านวนโต๊ะ วิธีเก็บรักษา
อาหารทะเลสด แหล่งที่มาของเงินทุน กจิการมรี้านขายวตัถุดบิร้านประจ าหรอืไม่ ระยะเวลา
ตดิต่อซื้อขายจากรา้นประจ า รวม 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวตัถุดิบ ได้แก่ สถานที่กิจการซื้อ
วตัถุดิบเป็นประจ า วธิีการซื้อวตัถุดิบ วตัถุดิบที่ซื้อเป็นประจ า 3 อันดับแรก มูลค่าการซื้อ
วตัถุดบิต่อครัง้ ความถีใ่นการซื้อวตัถุดบิ วธิกีารช าระเงนิ 

 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคญักบัการซื้อ
วตัถุดิบอาหารทะเล สร้างโดยใช้มาตราวดัของลิเคอร์(likert) ซึ่งเป็นค าถามแบบประเมินค่า
(rating scale) มคี าตอบให้เลอืก 5 ระดบั คอื ไม่ส าคญัอย่างยิง่ ส าคญัน้อย ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก ส าคญัอย่างยิง่ โดยมขีอ้ค าถาม 27 ขอ้ ประกอบดว้ย 
 ดา้นสนิคา้    4 ขอ้ 
 ดา้นราคา    4 ขอ้ 
 ดา้นชอ่งทางจ าหน่าย   4 ขอ้  
 ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด  4 ขอ้ 
 ดา้นบุคลากร    6 ขอ้ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  2 ขอ้ 
 ดา้นกระบวนการ   3 ขอ้  

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาด้านพฤตกิรรมการบรโิภค ของธุรกจิ  ร้านอาหาร

ทะเล การศึกษาค้นคว้าหรือการออกส ารวจเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ต้องการ ผู้ว ิจยัจึงแบ่งการ

รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คอื ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และ ขอ้มูลปฐมภูม ิ

(Primary Data) โดยมกีารเกบ็ขอ้มูลดงันี้ 

 ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้การจากศกึษาเอกสาร สิง่พมิพ์ต่างๆ 

รายงานการประชุม ขอ้มูลบนเวบ็ไซท์ รายงานด้านสถิตติ่างๆ และการศกึษาจากงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง ทีส่ามารถน าขอ้มูลต่างๆ มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
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 ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการส ารวจจาก

กลุ่มตวัอย่างหรือกิจการที่จะศกึษา ในการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มตวัอย่าง คือ กจิการร้านอาหาร

ประเภทอาหารทะเล โดยเริ่มจากใช้วธิีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพื้นที่ (Area Cluster 

Sampling) ตามอ าเภอในจงัหวดัสมุทรสาคร คอื อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่ งแบน 

และอ าเภอบ้านแพ้ว จากนัน้สุ่มอย่างง่ายได้จึงได้พื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลจริงคือ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร ภายในเขตอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ประกอบดว้ย 18 ต าบล คอื ต าบลมหาชยั ต าบล

ท่าฉลอม ต าบลโกรกกราก ต าบลบา้นบ่อ ต าบลบางโทรดั ต าบลกาหลง ต าบลนาโคก ต าบลท่า

จนี ต าบลนาด ีต าบลท่าทราย ต าบลคอกกระบอื ต าบลบางน ้าจดื ต าบลพนัท้ายนรสงิห์ ต าบล

โคกขาม ต าบลบา้นเกาะ ต าบลบางกระเจา้ ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลชยัมงคล จากนัน้จงึออก

เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธิกีารไปขอสมัภาษณ์เจ้าของกจิการร้านอาหารทะเลในแต่ละต าบล ที่มจี านวน

โต๊ะตัง้แต่ 10 โต๊ะขึน้ไป การออกส ารวจเพื่อเกบ็ขอ้มูลผูว้จิยัเริม่ออกเกบ็ขอ้มูล ตัง้แต่วนัที่ 16 

ธนัวาคม พ.ศ.2556 ถงึวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ.2556 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 วนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ออกเกบ็ขอ้มูลร้านอาหารในเขต ต าบลนาด ีต าบลคอก

กระบอื และต าบลบางน ้าจดื  

 วนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผูว้จิยัจะออกเกบ็ขอ้มูลรา้นอาหารในเขตต าบลพนัท้ายนร

สงิหแ์ละต าบลโคกขาม  

 วนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผู้วจิยัจะออกเก็บข้อมูลร้านอาหารในเขตต าบลมหาชยั 

ต าบลโกรกกราก ต าบลท่าจนี และต าบลท่าฉลอม 

 วนัที่ 19 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผูว้จิยัจะออกเกบ็ขอ้มูลร้านอาหารในเขตต าบลท่าทราย 

ต าบลบา้นเกาะ และต าบลชยัมงคล 

 วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผูว้จิยัจะออกเกบ็ขอ้มูลร้านอาหารในเขตต าบลบางหญ้า

แพรก และต าบลบางกระเจา้ 

 วนัที ่21-22 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ไม่มกีารออกเกบ็ขอ้มูล 

 วนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผู้วจิยัจะออกเก็บขอ้มูลร้านอาหารในเขตต าบลบ้านบ่อ 

และต าบลบางโทรดั 

 วนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ผูว้จิยัจะออกเกบ็ขอ้มูลร้านอาหารในเขตต าบลเกาหลง 

และต าบลนาโคก 



42 

 

 โดยส ารวจต าบลตามแผนทีก่ าหนดไว ้เมื่อพบรา้นทีม่จี านวนโต๊ะตัง้แต่ 10 โต๊ะขึน้ไป จงึ

จะท าการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการบนัทึกข้อมูลผู้วจิยัจะใช้วธิีอ่านแบบสอบถามให้ผู้ตอบบอก

ค าตอบ  

ตารางท่ี 3.3 ตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มูล 

 ธนัวาคม พ.ศ.2556 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ต าบลนาด ี         

ต าบลคอกกระบอื         

ต าบลบางน ้าจดื         

ต าบลพนัทา้ยนรสงิห ์         

ต าบลโคกขาม         

ต าบลมหาชยั         

ต าบลโกรกกราก         

ต าบลท่าจนี         

ต าบลท่าฉลอม         

ต าบลท่าทราย         

ต าบลบา้นเกาะ         

ต าบลชยัมงคล         

ต าบลบางหญ้าแพรก         

ต าบลบางกระเจา้         

ต าบลบา้นบ่อ         

ต าบลบางโทรดั         

ต าบลเกาหลง         

ต าบลนาโคก         
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3.5 การวิเคราะหข้์อมูล 

 การศกึษาวิจยัครัง้นี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อาศยัเครื่องมือทางสถิติ คือ Cluster 

Analysis ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 เมื่อเกบ็ขอ้มูลแบบส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง ขึน้ตอนแรกผูว้จิยั จะน าขอ้มูลมาหาค่าสถติิ

ของขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ เปอร์เซ็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อตัราเฉลี่ย ทัง้ขอ้มูลเชงิปรมิาน 

และขอ้มูลเชงิลกัษณะ ในขัน้ตอนการแบ่งกลุ่ม ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ด้วยเครื่องมอืทาง

สถิติโดยตวัแปรที่จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนนี้คือ ตวัแปรที่มีลกัษณะเป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณ คือข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ โดยน าข้อมูลไปหาค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อหาระยะห่างของผลส ารวจของขอ้มูลในแต่ละขอ้  

 เมื่อได้ระยะห่างของข้อมูล จึงน าข้อมูลนัน้ไปหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมด้วย วิธ ี

Hierarchical เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม จากนัน้ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติวิเิคราะห์

ขอ้มูลเพื่อแบ่งขอ้มูลลงในกลุ่มย่อย และอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มโดยการ

น าขอ้มูลเชงิลกัษณะมาชว่ยในการแปลผลหาความสมัพนัธ์โดยดูจากค่าทางสถติสิองตวัคอื ค่า 

Chi-Square และ ค่า Sig ในระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศกึษาครัง้นี้ได้ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล จากร้านอาหารประเภทอาหารทะเล ใน

จงัหวดัสมุทรสาคร โดยสามารถเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้หมด 108 ราย โดยจ านวนมี

มากกว่า จ านวนประชากรที่ได้จาก กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากใน

ขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัส ารวจไปบรเิวณต่างๆ ในต าบลที่อยู่บรเิวณอ าเภอเมอืง พบว่ามี

รา้นทีอ่ยู่นอกเหนือจากจ านวนทีไ่ดม้าตอนตน้  

การวเิคราะหข์อ้มูลการศกึษาครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อแบ่งกลุ่มรา้นอาหารประเภทอาหาร

ทะเลในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  โดยอาศยัเครื่องมอืที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มคอื Cluster 

Analysis  ซึ่งไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มูล  ดงันี้ 

 

ผลข้อมูลร้านอาหารทะเล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 108 ชุด พบข้อมูลทัว่ไปของกิจการ

รา้นอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร ดงันี้ 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามจ านวนโต๊ะบรกิารลูกคา้ 
กิจการมีจ านวนโต๊ะบริการลูกค้าเท่าใด ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 โต๊ะ 
20-30 โต๊ะ 
31-40 โต๊ะ 
41-50 โต๊ะ 
มากกวา่ 50 โต๊ะ 

20 
32 
26 
14 
16 

18.5 
29.6 
24.1 
13.0 
14.8 

รวม 108 100.00 
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จากตารางที ่4.1 ขอ้มูลจากแบบส ารวจรา้นอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ร้านอาหาร

ทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่ โต๊ะบรกิารลูกคา้ 20-30 โต๊ะ คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 อนัดบัสองมโีต๊ะบรกิาร

ลูกคา้ 31-40 โต๊ะ คดิเป็นรอ้ยละ 24.1  

ตารางท่ี 4.2 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามวธิกีารเกบ็รกัษาอาหารทะเล 
ร้านมีวิธีเกบ็รกัษาวตัถดิุบอย่างไร ความถี ่ ร้อยละ 

ถงัใส่น ้าแขง็ 
ตูเ้ยน็ 
หอ้งเยน็ 
ตูอ้อกซเิจน 

33 
3 
0 
72 

30.6 
2.8 
0 

66.7 
รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.2 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลที่ส ารวจส่วนใหญ่ใชว้ธิีการเกบ็รกัษาวตัถุดบิอาหารทะเลสดด้วย ตู้ออกซิเจน 

คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 อนัดบัทีส่องใชว้ธิกีารเกบ็รกัษาดว้ยถงัใส่น ้าแขง็ คดิเป็นรอ้ยละ 30.6  

ตารางท่ี 4.3 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามแหล่งเงนิทุนของกจิการ 
แหล่งท่ีมาของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการมาจากท่ีใด ความถี ่ ร้อยละ 
เงนิทุนของกจิการ 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 
เงนิกูร้ะยะยาว 

83 
12 
13 

76.9 
11.1 
12.0 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.3 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่ มเีงนิทุนของกจิการใชซ้ื้อวตัถุดบิ คดิเป็นรอ้ยละ 76.9 อนัดบั

ทีส่องใชเ้งนิกูร้ะยะยาว และ เงนิกูร้ะยะสัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 12 และ 11.1 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามรา้นขายประจ า 
กิจการซ้ืออาหารทะเลสดจากร้านประจ าหรือไม ่ ความถี ่ ร้อยละ 

ม ี
ไม่ม ี

93 
15 

86.1 
13.9 

รวม 108 100.00 
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 จากตารางที่ 4.4 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่ มรี้านขายวตัถุดบิที่ตดิต่อซื้อขายกนัเป็นประจ า คดิเป็นร้อย
ละ 86.1 ส่วนรา้นทีไ่ม่มรีา้นขายวตัถุดบิรา้นประจ าคดิเป็นรอ้ยละ 13.9 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามระยะเวลาในการซื้อจากรา้นประจ า 
ร้านขายอาหารทะเลสดท่ีซ้ือประจ า ติดต่อซ้ือขายกนั

เป็นระยะเวลาเท่าใด ความถี ่ ร้อยละ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 

15 
14 
9 
21 
17 
12 
6 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

13.9 
13.0 
8.3 
19.4 
15.7 
11.1 
5.6 
1.9 
2.8 
2.8 
1.9 
1.9 
0.9 
0.9 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.5 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่ ไดต้ดิต่อซื้อวตัถุดบิรา้นประจ าเป็นเวลาประมาน 3 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 19.4 อนัดบัทีส่อง 4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 ระยะเวลามากทีสุ่ดของการตดิต่อซื้อวตัถุดบิ
จากรา้นประจ า คอื 15 ปี 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามแหล่งทีซ่ื้อวตัถุดบิ 
กิจการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดจากท่ีใดเป็นประจ า ความถี ่ ร้อยละ 
สะพานปลา / แพปลา 
ตลาดอาหารทะเลสด 

56 
52 

51.9 
48.1 

รวม 108 100.00 
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 จากตารางที่ 4.6 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจ อนัดบัหนึ่งเลอืกซื้อวตัถุดบิจาก สะพานปลาหรอืแพปลา คดิเป็นรอ้ยละ 
51.9 อนัดบัทีส่องเลอืกซื้อทีต่ะลาดอาหารทะเลสด คดิเป็นรอ้ยละ 48.1  

ตารางท่ี 4.7 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามวธิซีื้อวตัถุดบิ 
กิจการซ้ืออาหารทะเลสดด้วยวิธีใด ความถี ่ ร้อยละ 

เดนิทางไปเลอืกซื้อดว้ยตนเอง 
โทรสัง่ซื้อกบัรา้นขายของทะเลสด 

49 
59 

45.4 
54.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.7 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่ใชว้ธิโีทรสัง่ซื้อกบัรา้นขายวตัถุดบิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.6 อนัดบั
ทีส่อง ใชว้ธิเีดนิทางไปซื้อดว้ยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 45.4  

ตารางท่ี 4.8 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามอนัดบัการซื้อวตัถุดบิ 

ล าดบัการซ้ือวตัถดิุบ 
ความถี ่ ร้อยละ 

1 2 3 1 2 3 
กุง้ 
ปลา 
ป ู
หอย 
ปลาหมกึ 

12 
93 
3 
0 
0 

89 
2 
6 
5 
6 

5 
5 
35 
14 
49 

11.11 
86.11 
2.78 
0.00 
0.00 

82.41 
1.85 
5.56 
4.63 
5.56 

4.63 
4.63 
32.41 
12.96 
45.37 

รวม 108 108 108 100 100 100 

 จากตารางที่ 4.8 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่เลอืกซื้อปลาเป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นร้อยละ 86.1 อนัดบัที่สอง
เลอืกซื้อกุง้ รอ้ยละ 82.4 อนัดบัทีส่ามเลอืกซื้อปลาหมกึ รอ้ยละ 45.4 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามมูลค่าการซื้อต่อครัง้ 
มูลค่าการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดทัง้หมดต่อครัง้ 

ประมาณเท่าไร ความถี ่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-25,000 บาท 
25,001-50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

8 
23 
22 
32 
23 

7.4 
21.3 
20.4 
29.6 
21.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.9 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่มมีูลค่าการซื้อวตัถุดบิต่อครัง้ประมาณ 25,001-50,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.6 อนัดบัที่สองมีมูลค่าการซื้อครัง้ละประมาณ 5,000-10,000 บาท และ 
มากกวา่ 50,000 บาท รอ้ยละ 21.3 เท่ากนั 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามมลูค่าความถีใ่นการซื้อ 
ความถี่ในการซ้ืออาหารทะเลสด (วนั) ความถี ่ ร้อยละ 

1 
2 

98 
10 

90.7 
9.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.10 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลทีส่ ารวจส่วนใหญ่จะซื้อวตัถุดบิทุกวนั คดิเป็นร้อยละ 90.7 มรี้านอาหารทะเลที่
ซื้อวตัถุดบิมากกวา่ 1 วนัต่อครัง้เพยีง รอ้ยละ 9.3  

ตารางท่ี 4.11 จ านวนรา้นอาหารจ าแนกตามวธิกีารช าระเงนิ 

วิธีการช าระเงิน ในการซ้ืออาหารทะเล ความถี ่ ร้อยละ 
เงนิสด 
ใหเ้ครดติ, จ่ายดว้ยบตัรเครดติ 

79 
29 

73.1 
26.9 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.11 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ซื้อด้วยเงนิสด คดิเป็นร้อยละ 73.1 ส่วนร้านที่เหลอืกจ่ายด้วนเครดติ 
รอ้ยละ 26.9 
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ผลข้อมูลความส าคญั 

 การวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 108 ชุด พบขอ้มูลระดบัความส าคญัของ

กจิการรา้นอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร ดงันี้ 

ตารางท่ี 4.12 ตารางคา่เฉลีย่ระดบัความส าคญั  

ค าถามด้านความส าคญั ค่าเฉล่ีย 
IndS1 รา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้สดใหมอ่ยู่เสมอ 
IndS2 รา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหเ้ลอืกหลากหลาย 
IndS3 รา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการ 
IndS4 รา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหซ้ือ้ไม่ขาดมอื 
IndS5 ราคาของวตัถุดบิทีซ่ื้อตอ่คุณภาพทีไ่ด ้
IndS6 สามารถต่อรองไดร้าคาทีพ่อใจ 
IndS7 มกีารแจง้ราคาใหท้ราบก่อนซื้อ 
IndS8 รา้นสามารถช าระเงนิดว้ยเครดติเทอม 
IndS9 ความสะอาดของรา้นทีส่่งอาหารทะเลสด 
IndS10 รา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมบีรกิารขนส่งถงึที ่
IndS11 ผูข้ายมกีารแจง้การเปลีย่นแปลงราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิ 
IndS12 ผูข้ายสามารถตดิต่อซื้ออาหารทะเลสดไดทุ้กเวลา 
IndS13 ทางรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมกีารใหส้่วนลด 
IndS14 มกีารแนะน าสนิคา้ 

4.67 
4.11 
4.28 
4.11 
4.44 
3.56 
4.03 
2.67 
4.44 
3.25 
3.75 
3.17 
3.22 
3.61 

IndS15 รา้นขายอาหารทะเลสดมหีน้ารา้นเดน่สงัเกตไดง้่าย 
IndS16 มขีองแถม 
IndS17 ความซื่อสตัยข์องพนกังานขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดในการชัง่น ้าหนกัสนิคา้ 
IndS18 พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดเลอืกเฉพาะขนาดทีส่ ัง่ 
IndS19 พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมคีวามช านาญสามารถใหข้อ้มูลได ้
IndS20 การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของพนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 
IndS21 รา้นขายวตัถุดบิมคีวามเอาใจใส่ลูกคา้ 
IndS22 เมื่อเกดิการผดิพลาดรา้นขายวตัถุดบิแกไ้ขทนัท ี
IndS23 การเอาใจใส่ของเจา้ของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 
IndS24 บรรยากาศในการซือ้สนิคา้จากรา้นขายวตัถุดบิ 
IndS25 ความรวดเรว็ในการบรกิารของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 
IndS26 ความถูกตอ้งในการขายของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

3.44 
2.89 
4.83 
4.64 
3.69 
3.94 
3.97 
4.36 
4.00 
3.47 
3.97 
4.56 
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ตารางท่ี 4.12 ตารางคา่เฉลีย่ระดบัความส าคญั (ต่อ)  
ค าถามด้านความส าคญั ค่าเฉล่ีย 

IndS27 ใหบ้รกิารครบวงจร (One stop service) 3.17 

 จากตารางที่ 4.12 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ความส าคญัทีม่คี่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัหนึ่งคอื ความซื่อสตัย์ของพนักงานขายวตัถุดบิอาหารทะเล

สดในการชัง่น ้าหนกัสนิคา้ ไดค้่าเฉลีย่ 4.83 อนัดบัสองคอื รา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้สดใหม่เสมอ 

ไดค้่าเฉลีย่ 4.67 อนัดบัสามคอื พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดเลอืกเฉพาะขนาดที่

ส ัง่ ไดค้่าเฉลีย่ 4.64 ส่วนค าถามดา้นความส าคญัทีไ่ดค้่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื รา้นสามารถช าระเงนิ

ดว้ยเครดติเทอม ไดค้่าเฉลีย่ 2.67 

ตารางท่ี 4.13 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้สดใหม ่
ร้านขายวตัถดิุบ มีสินค้าสดใหม่อยู่เสมอ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
3 
30 
75 

0.00 
0.00 
2.8 
27.8 
69.4 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.13 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความสดใหม่ของสนิค้า ในระดบั ส าคญัอย่างยิ่ง 

รอ้ยละ 69.4 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.67 

ตารางท่ี 4.14 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้หลากหลาย 
ร้านขายวตัถดิุบ มีวตัถดิุบให้เลือกหลากหลาย ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
12 
72 
24 

0.00 
0.00 
11.1 
66.7 
22.2 

รวม 108 100.00 
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 จากตารางที่ 4.14 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความหลากหลายของสนิค้า ในระดบั ส าคญัมาก 

รอ้ยละ 66.7 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.11 

ตารางท่ี 4.15 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้ตามความตอ้งการ 
 ร้านขายวตัถดิุบ มีสินค้าตรงตามความต้องการ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
9 
60 
39 

0.00 
0.00 
8.3 
55.6 
36.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.15 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัสนิค้าตรงตามความต้องการ ในระดบั ส าคญัมาก 

รอ้ยละ 55.6 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.28 

ตารางท่ี 4.16 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหซ้ือ้ไม่ขาดมอื 
 ร้านขายวตัถดิุบ มีวตัถดิุบให้ซ้ือไม่ขาดมือ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
21 
54 
33 

0.00 
0.00 
19.4 
50.0 
30.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.16 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัรา้นขายวตัถุดบิต้องมสีนิค้าจ าหน่ายไม่ขาดมอื ใน

ระดบั ส าคญัมาก รอ้ยละ 54 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.11 
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ตารางท่ี 4.17 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามราคาของวตัถุดบิทีซ่ื้อตอ่คุณภาพทีไ่ด ้
 ราคาของวตัถดิุบท่ีซ้ือต่อคณุภาพท่ีได้ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
3 
54 
51 

0.00 
0.00 
2.8 
50.0 
47.2 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.17 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัราคาวตัถุดบิที่ซื้อต่อคุณภาพที่ได้ ในระดบั ส าคญั

มาก รอ้ยละ 50 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.44 

ตารางท่ี 4.18 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามสามารถต่อรองไดร้าคาทีพ่อใจ 

 สามารถต่อรองได้ราคาท่ีพอใจ ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
6 
45 
48 
9 

0.00 
5.6 
41.7 
44.4 
8.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.18 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการต่อรองราคาสนิค้า ในระดบั ส าคญัมาก ร้อยละ 

44.4 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.56 

ตารางท่ี 4.19 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามมกีารแจง้ราคาใหท้ราบก่อนซื้อ 
 มีการแจ้งราคาให้ทราบก่อนซ้ือ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
18 
69 
21 

0.0 
0.0 
16.7 
63.9 
19.4 
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รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.19 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการแจ้งราคาของร้านขายวตัถุดบิ ในระดบั ส าคญั

มาก รอ้ยละ 63.9 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.03 

ตารางท่ี 4.20 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นสามารถช าระเงนิดว้ยเครดติเทอม 
ร้านสามารถช าระเงินด้วยเครดิตเทอม ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

21 
27 
36 
15 
9 

19.4 
25.0 
33.3 
13.9 
8.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.20 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการช าระเงนิดว้ยเครดติ ในระดบั ปานกลาง รอ้ยละ 

33.3 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 2.67 

ตารางท่ี 4.21 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามความสะอาดของรา้นทีส่่งอาหารทะเลสด 
ความสะอาดของร้านท่ีส่งอาหารทะเลสด ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
3 
54 
51 

0.0 
0.0 
2.8 
50.0 
47.2 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.21 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความสะอาดของร้านขายวตัถุดบิ ในระดบั ส าคญั

มาก ร้อยละ 50 เมื่อค านวณค่าเฉลี่ย ได้ค่า 4.44 รองลงมาอยู่ในระดบัส าคญัอย่างยิง่ ร้อยละ 

47.2 
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ตารางท่ี 4.22 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมบีรกิารขนส่งถงึที ่
ร้านขายวตัถดิุบอาหารทะเลสดมีบริการขนส่งถึงท่ี ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

3 
21 
42 
30 
12 

2.8 
19.4 
38.9 
27.8 
11.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.22 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบับรกิารส่งถงึที่ในระดบั ส าคญัปานกลาง ร้อยละ 

38.9 รองลงมาอยู่ในระดบัส าคญัมากและส าคญัน้อย ร้อยละ 27.8 และ 19.4 ตามล าดบั เมื่อ

ค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.25 

ตารางท่ี 4.23 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามการแจง้การเปลีย่นราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิ 
ผูข้ายมีการแจ้งการเปล่ียนแปลงราคาต่อหน่วยของ

วตัถดิุบ ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
39 
57 
12 

0.0 
0.0 
36.1 
52.8 
11.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.23 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการแจง้เปลีย่นราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิ ในระดบั 

ส าคญัมาก รอ้ยละ 52.8 รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 36.1 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 

3.75 
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ตารางท่ี 4.24 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามผูข้ายสามารถตดิตอ่ไดทุ้กเวลา 
ผูข้ายสามารถติดต่อซ้ืออาหารทะเลสดได้ทกุเวลา ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
21 
54 
27 
6 

0.0 
19.4 
50.0 
25.0 
5.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.24 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการตดิต่อซื้ออาหารทะเลสดได้ทุกเวลา ในระดบั 

ส าคญัปานกลาง ร้อยละ 50 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 25 เมื่อค านวณค่าเฉลี่ย ได้ค่า 

3.17  

ตารางท่ี 4.25 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมสี่วนลด 
ทางร้านขายวตัถดิุบอาหารทะเลสดมีการให้ส่วนลด ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
6 
78 
18 
6 

0.0 
5.6 
72.2 
16.7 
5.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.25 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการให้ส่วนลด ในระดบั ส าคญัปานกลาง ร้อยละ 

72.2 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 16.7 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.22  
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ตารางท่ี 4.26 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมกีารแนะน าสนิคา้ 

มีการแนะน าสินค้า ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
6 
36 
60 
6 

0.0 
5.6 
33.3 
55.6 
5.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.26 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการแนะน าสนิคา้ ในระดบั ส าคญัมาก ร้อยละ 55.6 

รองลงมาอยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง รอ้ยละ 33.3 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.61  

ตารางท่ี 4.27 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมหีน้ารา้นเดน่สงัเกตไดง้า่ย 
ร้านขายอาหารทะเลสดมีหน้าร้านเด่นสงัเกตได้ง่าย ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
12 
45 
42 
9 

0.0 
11.1 
41.7 
38.9 
8.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.27 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัหน้าร้านสงัเกตได้ง่าย ในระดบั ส าคญัปานกลาง 

รอ้ยละ 41.7 รองลงมาอยู่ในระดบัส าคญัมาก รอ้ยละ 38.9 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.44  

 

  



57 

 

ตารางท่ี 4.28 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมขีองแถม 
มีของแถม ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
39 
51 
9 
9 

0.0 
36.1 
47.2 
8.3 
8.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.28 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัของแถม ในระดบั ส าคญัปานกลาง ร้อยละ 47.2 

รองลงมาอยู่ในระดบัส าคญัน้อย รอ้ยละ 36.1 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 2.89  

ตารางท่ี 4.29 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามการชัง่น ้าหนกัสนิคา้ของพนกังาน 
ความซ่ือสตัยข์องพนักงานขายวตัถดิุบอาหารทะเลสด

ในการชัง่น ้าหนักสินค้า ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
3 
12 
93 

0.0 
0.0 
2.8 
11.1 
86.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.29 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความซื่อสตัย์ในการช่างน ้าหนักของพนักงาน ใน

ระดบั ส าคญัอย่างยิง่ รอ้ยละ 86.1 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.83  
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ตารางท่ี 4.30 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามพนกังานเลอืกเฉพาะขนาดทีส่ ัง่ 
พนักงานของร้านขายวตัถดิุบอาหารทะเลสดเลือก

เฉพาะขนาดท่ีสัง่ ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
3 
3 
24 
78 

0.0 
2.8 
2.8 
22.2 
72.2 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.30 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งในการเลอืกเฉพาะขนาดทีต่อ้งการของ

พนกังาน ในระดบั ส าคญัอย่างยิง่ รอ้ยละ 72.2 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.64 

ตารางท่ี 4.31 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามพนกังานมคีวามช านาญสามารถใหข้อ้มูลได ้
พนักงานของร้านขายวตัถดิุบอาหารทะเลสดมีความ

ช านาญสามารถให้ข้อมูลได้ ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
6 
30 
63 
9 

0.0 
5.6 
27.8 
58.3 
8.3 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.31 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความช านาญของพนักงาน ในระดบั ส าคญัมาก 

รอ้ยละ 58.3 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.69  
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ตารางท่ี 4.32 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามการแกไ้ขปญัหาของพนกังาน 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงานของร้านขาย

วตัถดิุบอาหารทะเลสด ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
3 
3 
24 
78 

0.0 
2.8 
13.9 
69.4 
13.9 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.32 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของพนักงาน ในระดบั 

ส าคญัมาก รอ้ยละ 69.4 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.94  

ตารางท่ี 4.33 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามรา้นขายวตัถุดบิมคีวามเอาใจใส่ลูกคา้ 
ร้านขายวตัถดิุบมีความเอาใจใส่ลูกค้า ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
18 
75 
15 

0.0 
0.0 
16.7 
69.4 
13.9 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.33 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการเอาใจใส่ลูกค้าของร้านขายวตัถุดบิ ในระดบั 

ส าคญัมาก รอ้ยละ 69.4 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.97  
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ตารางท่ี 4.34 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามเมือ่เกดิการผดิพลาดรา้นขายวตัถุดบิแกไ้ขทนัท ี
เมื่อเกิดการผิดพลาดร้านขายวตัถดิุบแก้ไขทนัที ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
3 
6 
48 
51 

0.0 
2.8 
5.6 
44.4 
47.2 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.34 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการการแก้ไขขอ้ผดิพลาดของร้านขายวตัถุดบิ ใน

ระดบั ส าคญัอย่างยิง่ รอ้ยละ 47.2 รองลงมา อยู่ในระดบั ส าคญัมาก ร้อยละ 44.4 เมื่อค านวณ

ค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.36  

ตารางท่ี 4.35 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามการเอาใจใสข่องเจา้ของรา้นขายวตัถุดบิอาหาร
ทะเลสด 

การเอาใจใส่ของเจ้าของร้านขายวตัถดิุบอาหารทะเลสด ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
3 
21 
57 
27 

0.0 
2.8 
19.4 
52.8 
25.0 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.35 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการเอาใจใส่ของเจ้าของร้านขายวตัถุดบิ ในระดบั 

ส าคญัมาก รอ้ยละ 52.8 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.97  
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ตารางท่ี 4.36 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามบรรยากาศในการซื้อสนิคา้จากรา้นขายวตัถุดบิ 
บรรยากาศในการซ้ือสินค้าจากร้านขายวตัถดิุบ ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
6 
57 
33 
12 

0.0 
5.6 
52.8 
30.6 
11.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.36 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบับรรยากาศในการซื้อวตัถุดบิ ในระดบั ส าคญัปาน

กลาง รอ้ยละ 52.8 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.47  

ตารางท่ี 4.37 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามความรวดเรว็ในการบรกิารของรา้นขายวตัถุดบิ
อาหารทะเลสด 

ความรวดเรว็ในการบริการของร้านขายวตัถดิุบอาหาร
ทะเลสด ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
21 
69 
18 

0.0 
0.0 
19.4 
63.9 
16.7 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.37 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัความเรว็ในการบรกิาร ในระดบั ส าคญัมาก ร้อยละ 

63.9 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.97  
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ตารางท่ี 4.38 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามความถูกตอ้งในการขายของรา้นขายวตัถุดบิอาหาร
ทะเลสด 
ความถกูต้องในการขายของร้านขายวตัถดิุบอาหาร

ทะเลสด ความถี ่ ร้อยละ 
ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
0 
6 
36 
66 

0.0 
0.0 
5.6 
33.3 
61.1 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.38 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัความถูกต้องในการขายของร้านขายวตัถุดิบ ใน

ระดบั ส าคญัอย่างยิง่ รอ้ยละ 61.1 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 4.56  

ตารางท่ี 4.39 ระดบัความส าคญัจ าแนกตามใหบ้รกิารครบวงจร (One stop service) 
ให้บริการครบวงจร (One stop service) ความถี ่ ร้อยละ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่ 
ส าคญัน้อย 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญัมาก 
ส าคญัอย่างยิง่ 

0 
21 
54 
27 
6 

0.0 
19.4 
50.0 
25.0 
5.6 

รวม 108 100.00 

 จากตารางที่ 4.39 ขอ้มูลจากแบบส ารวจร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

รา้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการให้บรกิารแบบครบวงจร ในระดบั ส าคญัปาน

กลาง รอ้ยละ 50 เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ ไดค้่า 3.17  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 108 ชุด  พบว่าค าถามที่ใช้ในการ

แบ่งกลุ่มแต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งจะบอกถงึ

การเกาะกลุ่มกนัของขอ้มูล  ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4.40 ตาราง Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

IndS1 รา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้สดใหมอ่ยู่เสมอ 108 3 5 4.67 .530 
IndS2 รา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหเ้ลอืก
หลากหลาย 

108 3 5 4.11 .569 

IndS3 รา้นขายวตัถุดบิ มสีนิคา้ตรงตามความ
ตอ้งการ 

108 3 5 4.28 .609 

IndS4 รา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหซ้ือ้ไม่ขาด
มอื 

108 3 5 4.11 .702 

IndS5 ราคาของวตัถุดบิทีซ่ื้อตอ่คุณภาพทีไ่ด ้ 108 3 5 4.44 .553 
IndS6 สามารถต่อรองไดร้าคาทีพ่อใจ 108 2 5 3.56 .728 
IndS7 มกีารแจง้ราคาใหท้ราบก่อนซื้อ 108 3 5 4.03 .603 
IndS8 รา้นสามารถช าระเงนิดว้ยเครดติเทอม 108 1 5 2.67 1.184 
IndS9 ความสะอาดของรา้นทีส่่งอาหารทะเลสด 108 3 5 4.44 .553 
IndS10 รา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมี
บรกิารขนส่งถงึที ่

108 1 5 3.25 .987 

IndS11 ผูข้ายมกีารแจง้การเปลีย่นแปลงราคา
ต่อหน่วยของวตัถุดบิ 

108 3 5 3.75 .643 

IndS12 ผูข้ายสามารถตดิต่อซื้ออาหารทะเลสด
ไดทุ้กเวลา 

108 2 5 3.17 .803 

IndS13 ทางรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมี
การใหส้่วนลด 

108 2 5 3.22 .631 

IndS14 มกีารแนะน าสนิคา้ 108 2 5 3.61 .681 
IndS15 รา้นขายอาหารทะเลสดมหีน้ารา้นเดน่
สงัเกตไดง้่าย 

108 2 5 3.44 .801 

IndS16 มขีองแถม 108 2 5 2.89 .879 
IndS17 ความซื่อสตัยข์องพนกังานขายวตัถุดบิ
อาหารทะเลสดในการชัง่น ้าหนกัสนิคา้ 

108 3 5 4.83 .443 

IndS18 พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหาร
ทะเลสดเลอืกเฉพาะขนาดทีส่ ัง่ 

108 2 5 4.64 .676 
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ตารางท่ี 4.40 ตาราง Descriptive Statistics (ต่อ) 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

IndS19 พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหาร
ทะเลสดมคีวามช านาญสามารถใหข้อ้มูลได ้

108 2 5 3.69 .703 

IndS20 การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของ
พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

108 2 5 3.94 .624 

IndS21 รา้นขายวตัถุดบิมคีวามเอาใจใส่ลูกคา้ 108 3 5 3.97 .555 
IndS22 เมื่อเกดิการผดิพลาดรา้นขายวตัถุดบิ
แกไ้ขทนัท ี

108 2 5 4.36 .716 

IndS23 การเอาใจใส่ของเจา้ของรา้นขาย
วตัถุดบิอาหารทะเลสด 

108 2 5 4.00 .749 

IndS24 บรรยากาศในการซือ้สนิคา้จากรา้น
ขายวตัถุดบิ 

108 2 5 3.47 .767 

IndS25 ความรวดเรว็ในการบรกิารของรา้น
ขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

108 3 5 3.97 .603 

IndS26 ความถูกตอ้งในการขายของรา้นขาย
วตัถุดบิอาหารทะเลสด 

108 3 5 4.56 .601 

IndS27 ใหบ้รกิารครบวงจร (One stop 
service) 

108 2 5 3.17 .803 

 จากตาราง 4.40 พบวา่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มในทีน่ี้

มคี่าตัง้แต่ 0.443 - 1.184 แต่ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส่วนมากจะอยู่ชว่ง 0.5-0.7  

จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 

 ผลการแบ่งกลุ่มระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารทะเลใน

จงัหวดัสมุทรสาคร การแบ่งกลุ่มรา้นใหอ้ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั โดยการวเิคราะหจ์ะใชต้วัแปรค าถาม

ความส าคญัของรา้นอาหารทะเลที่มตี่อการเลอืกซื้อวตัถุดบิกบัร้านขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ ไม่ส าคญัอย่างยิง่ ส าคญัน้อย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก ส าคญั

อย่างยิง่ ทัง้หมด 27 ขอ้ โดยใชว้ธิวีเิคราะห์แบบกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วย Dendrograms 

ที่มาจากการวเิคราะห์กลุ่มแบบขัน้ตอน (Hierarcical Cluster Analysis) เพื่อช่วยในการ
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พจิารณาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม จากนัน้ ใชก้ารวเิคราะห์แบบ K-Mean ค านวณระยะห่างด้วย

วธิ ีSquared Eucliden Distance และก าหนดจ านวนกลุ่ม (Cluster) ทีต่อ้งการ 

ตาราง 4.41 แสดงจ านวนกลุ่ม และค่าทีไ่ดจ้ากตาราง Agglomeration Schedule 
จ านวนกลุ่ม Coefficients เปอรเ์ซน็ต์การวดั 

1 2889.00 0 
2 2347.489 0.230667 
3 1999.938 0.173781 
4 1781.811 0.122419 
5 1590.931 0.11998 

จากตาราง 4.41  พบว่าเปอร์เซ็นต์การวดัมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นและลดลง ดงันัน้

การแบ่งกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกไดเ้พยีง 2 กลุ่ม 

 เมื่อทราบจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม แล้วท า Custer Analysis ด้วยวธิ ีK-Means ผลที่

ออกมาคอื แต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของค าถามที่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกนั เมื่อดูค่า Mean-

Square ระหว่าง Cluster (Between Group) และใชค้่า สถติ ิF และ ค่า Significant ในการ

ทดสอบค่าความแต่งต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของตวัแปรที่อยู่ต่าง Cluster กนั พบว่า สิง่ส าคญัด้าน

การตลาด ไดแ้ก่ สนิคา้ ราคา ชอ่งทางการจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคคล ลกัษณะทาง

กายภาพ กระบวนการ มีความส าคญัต่อการซื้อของร้านอาหารทะเลในอ าเภอเมืองจงัหวดั

สมุทรสาคร มีค่า Significant ตัง้แต่ 0.00 - 0.202 โดยความส าคัญทางด้าน การส่งเสริม

การตลาด บุคคล กระบวนการ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 และเมื่อพิจารณาค่าความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มจากค่า F ในแต่ละดา้น สามารถเรยีงล าดบัค่าความแตกต่างระหวา่งกลุ่มจากมากไป

หาน้อย ไดด้งันี้ 

 ความสะอาดของรา้นทีส่่งอาหารทะเลสด  มคี่า F เท่ากบั 106 

 รา้นขายวตัถุดบิ มวีตัถุดบิใหซ้ื้อไม่ขาดมอื  มคี่า F เท่ากบั 72.17 

 มกีารแจง้ราคาใหท้ราบก่อนซื้อ มคี่า F เท่ากบั 60.11 

 การเอาใจใส่ของเจา้ของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด มคี่า F เท่ากบั 58.48 

 รา้นขายวตัถุดบิมคีวามเอาใจใส่ลูกคา้ มคี่า F เท่ากบั 46.81 

 ส่วนในด่านนอกเหนือจากทีก่ล่าวไป มคี่า F อยู่ระหวา่ง 1.5 - 40  
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แผนภมิูท่ี 4.1 กราฟเสน้แสดงผลต่างในแต่ละกลุ่ม 

 จากรูปที ่4.1 ลกัษณะกราฟของทัง้ 2 กลุ่ม พบวา่กลุ่มที ่1 มคี่าเฉลีย่สูงกวา่กลุ่มที่ 2 ใน

ด่านความส าคญัทางการตลาด คอื สนิค้า ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ การบวนการ จงึสามารถตัง้ชือ่กลุ่มรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล

ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรสาครทัง้ 2 กลุ่ม ไดด้งันี้ คอื 

 กลุ่มที ่1 เรยีกวา่ "กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชือ่" 

 กลุ่มที ่2 เรยีกวา่ "กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด" 

 เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลด้วย Chi-Square โดยท าตารางไขวก้บัขอ้มูลกจิการและพฤตกิรรม

การซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดของรา้น สามารถแปลผลความส าคญัด่านการตลาดของร้านขาย

วตัถุดบิอาหารทะเลสด ทัง้ 2 กลุ่ม ไดด้งันี้ 
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จ านวนโต๊ะบริการ 

ตาราง 4.42 ตาราง Crosstab จ านวนโต๊ะบรกิาร 

กิจการมีจ านวนโต๊ะบริการลูกค้า
เท่าใด 

กลุ่ม 
รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน

เช่ือ 
กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน

สด 
1 ต ่ากวา่ 20 โต๊ะ 
2 20-30 โต๊ะ 
3 31-40 โต๊ะ 
4 41-50 โต๊ะ 
5 มากกวา่ 50 โต๊ะ 

5 
16 
12 
10 
11 

15 
16 
14 
4 
5 

20 
32 
26 
14 
16 

รวม 54 54 108 
 

ตาราง 4.43 ตาราง Chi-Square Tests จ านวนโต๊ะบรกิาร 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

9.975a 
10.349 
7.786 
108 

4 
4 
1 

.041 

.035 

.005 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตารางที ่4.42 พบวา่ 

 กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชือ่ 

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะต ่ากวา่ 20 โต๊ะ  5 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 9.3  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 20-30 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 29.6  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 31-40 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 22.2  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 41-50 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 18.5  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะมากกวา่ 50 โต๊ะ 16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 20.4  

 กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด 

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะต ่ากวา่ 20 โต๊ะ  5 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 27.8  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 20-30 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 29.6  
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 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 31-40 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 25.9  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะ 41-50 โต๊ะ  16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 7.4  

 รา้นทีม่จี านวนโต๊ะมากกวา่ 50 โต๊ะ 16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 

 จากตารางที ่4.43 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่ ไดค้า่ Chi-Square = 9.975, Sig = 

0.041 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 จ านวนโต๊ะมคีวามแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุ่ม  

การเกบ็รกัษาอาหาร 

ตาราง 4.44 ตาราง Crosstab การเกบ็รกัษาอาหาร 

ร้านมีวิธีเกบ็รกัษาวตัถดิุบอย่างไร 
กลุ่ม 

รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน
เช่ือ 

กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน
สด 

ถงัใส่น ้าแขง็/ตูเ้ยน็ 
ตูอ้อกซเิจน 

13 
41 

23 
31 

36 
72 

รวม 54 54 108 
 

ตาราง 4.45 ตาราง Chi-Square Tests การเกบ็รกัษาอาหาร 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correctionb 
Likelihood Ratio 

4.167a 
3.375 
4.208 

1 
1 
1 

.041 

.066 

.040 
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

4.128 
108 

1 .042 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตารางที ่4.44 พบวา่  
 กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชือ่  
 เกบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ยถงัใส่น ้าแขง็   13 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 24.1 
 เกบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ยตูอ้อกซเิจน  41 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 75.9 
 กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชือ่ ไมม่รีา้นทีเ่กบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ย ตูเ้ยน็และหอ้งเยน็ 
 กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด 
 เกบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ยถงัใส่น ้าแขง็และตูเ้ยน็  23 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 
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 เกบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ยตูอ้อกซเิจน  31 รา้น  คดิเป็นรอ้ยละ 57.4 
 กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด ไม่มรีา้นทีเ่กบ็รกัษาวตัถุดบิดว้ยหอ้งเยน็ 
 จากตารางที ่4.45 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 4.167, Sig = 

0.041 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 วธิเีกบ็รกัษาวตัถุดบิมคีวามแตกต่างระหว่าง 

2 กลุ่ม 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ตาราง 4.46 ตาราง Crosstab แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการมาจากท่ีใด 

กลุ่ม 
รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน

เช่ือ 
กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน

สด 
เงนิทุนของกจิการ 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 
เงนิกูร้ะยะยาว 

43 
6 
5 

40 
6 
8 

83 
12 
13 

รวม 54 54 108 
 

ตาราง 4.47 ตาราง Chi-Square Tests แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 

.801a 
.807 

.704 

2 
2 
1 

.670 

.668 

.401 
N of Valid Cases 108   
*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตางราง 4.46 พบว่า แหล่งเงนิทุนที่ใชห้มุนเวยีนของกจิการร้านอาหารทะเล ของ
กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด และกลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ ใชเ้งนิทุนของตนเองในการด าเนินกจิการผ่านใน
รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 74.1 และ 79.6 ตามล าดบั  
 จากตารางที ่4.47 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 0.801, Sig = 
0.67 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แหล่งทีม่าของเงนิทุนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่ต่างกนั 
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การซ้ือวตัถดิุบจากร้านประจ า 

ตาราง 4.48 ตาราง Crosstab การซื้อวตัถุดบิจากรา้นประจ า 

กิจการซ้ืออาหารทะเลสดจากร้านประจ า
หรือไม่ 

กลุ่ม 
รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน

เช่ือ 
กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน

สด 
ม ี
ไม่ม ี

47 
7 

46 
8 

93 
15 

รวม 54 54 108 
 

ตาราง 4.49 ตาราง Chi-Square Tests การซือ้วตัถุดบิจากรา้นประจ า 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .077a 1 .781   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .077 1 .781   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 
Linear-by-Linear Association .077 1 .782   
N of Valid Cases 108     

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตางราง 4.48 พบวา่ กจิการรา้นอาหารทะเล ของกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด และกลุ่มโต๊ะ
มากเงนิเชือ่ ส่วนใหญ่ มรีา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดรา้นประจ า คดิเป็นรอ้ยละ 85.2 และ 87 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.1 ของจ านวนรา้นทีส่ ารวจทัง้หมด  
 จากตารางที ่4.49 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 0.077, Sig = 
0.781 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 รา้นขายวตัถุดบิรา้นประจ าของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่
ต่างกนั 
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สถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

ตาราง 4.50 ตาราง Crosstab สถานทีซ่ือ้วตัถุดบิ 

กิจการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดจากท่ีใด
เป็นประจ า 

กลุ่ม 
รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน

เช่ือ 
กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน

สด 
สะพานปลา / แพปลา 
ตลาดอาหารทะเลสด 

31 
23 

25 
29 

56 
52 

รวม 54 54 108 
 
ตาราง 4.51 ตาราง Chi-Square Tests สถานทีซ่ื้อวตัถุดบิ 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.335a 1 .248   
Continuity Correctionb .927 1 .336   
Likelihood Ratio 1.338 1 .247   
Fisher's Exact Test    .336 .168 
Linear-by-Linear Association 1.323 1 .250   
N of Valid Cases 108     
*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตางราง 4.50 พบว่า กจิการร้านอาหารทะเล ของกลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ ส่วนใหญ่ 

เลือกซื้อวตัถุดิบอาหารทะเลสดจากสะพานปลา หรือแพปลา 31 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 57.4 

รองลงมาซื้อจากตลาดอาหารทะเลสด 23 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 42.6 ส่วนกลุ่มโต๊ะน้อยเงินสด 

รา้นส่วนใหญ่ซื้อจากตลาดอาหารทะเลสด 29 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 รองลงมาซื้อจากสะพาน

ปลา หรอื แพปลา 25 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 จากการส ารวจพบวา่ไม่มรีา้นใดเลอืกซื้อวตัถุดบิ

จากพ่อคา้คนกลางเลย  

 จากตารางที ่4.51 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 1.335, Sig = 

0.248 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 สถานที่ที่ซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดของทัง้ 2 

กลุ่ม ไม่ต่างกนั 



72 

 

วิธีการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสด 

ตาราง 4.52 ตาราง Crosstab วธิกีารซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

กิจการซ้ืออาหารทะเลสดด้วยวิธีใด 
กลุ่ม 

รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน
เช่ือ 

กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน
สด 

เดนิทางไปเลอืกซื้อดว้ยตนเอง 
โทรสัง่ซื้อกบัรา้นขายของทะเลสด 

21 
33 

28 
26 

49 
59 

รวม 54 54 108 
*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตางราง 4.52 พบว่า กจิการร้านอาหารทะเล ของกลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ ใชว้ธิโีทรฯ

สัง่ซื้อวตัถุดบิจากรา้นขายวตัถุดบิ 33 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาเลอืกที่จะเดนิทางไป

ซื้อสนิคา้เอว 21 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 38.9 ส่วนกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด มรี้านที่เดนิทางไปเลอืกซื้อ

ดว้ยตนเอง 28 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 รา้นทีใ่ชว้ธิโีทรฯสัง่ซื้อ 26 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 48.1  

 จากตารางที ่4.53 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 1.831, Sig = 

0.176 จงึสรุปว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 วธิกีารซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดของทัง้ 2 

กลุ่ม ไม่ต่างกนั 

 

 

ตาราง 4.53 ตาราง Chi-Square Tests วธิกีารซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.831a 1 .176   
Continuity Correctionb 1.345 1 .246   
Likelihood Ratio 1.836 1 .175   
Fisher's Exact Test    .246 .123 
Linear-by-Linear Association 1.814 1 .178   
N of Valid Cases 108     
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มูลค่าการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดต่อครัง้ 

ตาราง 4.54 ตาราง Crosstab มูลค่าการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดต่อครัง้ 

มูลค่าการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสด
ทัง้หมดต่อครัง้ ประมาณเท่าไร 

กลุ่ม 
รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน

เช่ือ 
กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน

สด 
1 ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
2 5,001-10,000 บาท 
3 10,001-25,000 บาท 
4 25,001-50,000 บาท 
5 มากกวา่ 50,000 บาท 

3 
7 
10 
18 
16 

5 
16 
12 
14 
7 

8 
23 
22 
32 
23 

รวม 54 54 108 

ตาราง 4.55 ตาราง Chi-Square Tests มูลคา่การซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดต่อครัง้ 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.225a 4 .084 
Likelihood Ratio 8.424 4 .077 
Linear-by-Linear Association 7.359 1 .007 
N of Valid Cases 108   
*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตารางที ่4.54 พบว่า กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ ส่วนใหญ่มมีูลค่าการซื้อวตัถุดบิอาหาร

ทะเลต่อครัง้ประมาน 25,001-50,000 บาท 18 คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รองลงมา มมีูลค่าการซื้อต่อ

ครัง้มากกวา่ 50,000 บาท 16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 ส่วนกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด รา้นส่วนใหญ่มี

มูลค่าการซื้อต่อครัง้ 5,001-10,000 บาท 16 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมามมีูลค่าการซื้อ

ต่อครัง้ 25,001-50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 26  

 จากตารางที ่4.55 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 8.225, Sig = 

0.084 จงึสรุปว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 มูลค่าการซื้อวตัถุดบิอาหารทะเลสดต่อครัง้

ของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่ต่างกนั 
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วิธีการช าระเงิน 

ตาราง 4.56 ตาราง Crosstab วธิกีารช าระเงนิ 

วิธีการช าระเงิน ในการซ้ืออาหารทะเล 
กลุ่ม 

รวม กลุ่มโต๊ะมากเงิน
เช่ือ 

กลุ่มโต๊ะน้อยเงิน
สด 

เงนิสด 
ใหเ้ครดติ, จ่ายดว้ยบตัรเครดติ 

34 
20 

45 
9 

79 
29 

รวม 54 54 108 
 

ตาราง 4.57 ตาราง Chi-Square Tests วธิกีารช าระเงนิ 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.704a 1 .017   
Continuity Correctionb 4.714 1 .030   
Likelihood Ratio 5.815 1 .016   
Fisher's Exact Test    .029 .014 
Linear-by-Linear Association 5.651 1 .017   
N of Valid Cases 108     

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตารางที ่4.56 พบวา่ กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชือ่ ส่วนใหญ่ซื้อวตัถุดบิด้วยเงนิสด 34 ร้าน 

คดิเป็นรอ้ยละ 63 และมรีา้นทีจ่่ายดว้ยเครดติ 20 รา้น คดิเป็น รอ้ยละ 37 ส่วนกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิ

สด ซื้อวตัถุดบิดว้ยเงนิสด 45 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 83 และมรีา้นทีจ่่ายดว้ยเครดติ 9 รา้น คดิเป็น 

รอ้ยละ 17  

 จากตารางที ่4.57 เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ได้ค่า Chi-Square = 5.704, Sig = 

0.017 จงึสรุปวา่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 วธิกีารช าระเงนิมคีวามแตกต่างกนัระหว่าง 2 

กลุ่ม 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาเรือ่ง การแบ่งกลุ่มรา้นอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดย

ใช้ปจัจยัด้านพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลสดครัง้นี้ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งกลุ่ม

ร้านอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยศึกษาปจัจยัด้านพฤติกรรมการซื้อวตัถุดิบของ

กจิการรา้นอาหารทะเล 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้  คือ เจ้าของกิจการร้านอาหารทะเล จงัหวัด

สมทุรสาคร ทีก่จิการมโีต๊ะ 10 โต๊ะขึน้ไป จ านวน 108 ราย และไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูได ้108 ชุด 

และไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลู น าเสนอผลการวจิยั ซึง่ม ี3 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนที ่1  ขอ้มลูกจิการ 

 ส่วนที ่2  พฤตกิรรมการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดของรา้น 

 ส่วนที ่3  ความส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาด 

 การวเิคราะห์ข้อมูลกิจการของผู้ตอบแบบถอบถาม แสดงผลเป็นความถี่ และร้อยละ 

ขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดของรา้นแสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และระดบั

ความเหน็ และความส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาดแสดงผลเป็นความถี่ ค่าเฉลี่ย และรอ้ยละ 

เพื่อแบ่งกลุ่มร้านอาหาร โดยค านวณกลุ่มที่เหมาะสมและแบ่งกลุ่มจากผลการค านวณจาก

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ จากการศึกษาร้านอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร สามารถ

สรปุผลการศกึษาได ้ดงันี้ 

สรปุผลการศึกษา 

 จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ สามารถ แบ่งกลุ่มรา้นอาหารทะเล จงัหวดัสมทุรสาคร โดย

ศกึษาพฤตกิรรมและความส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาด สามารถ แบ่งกลุ่มได ้ 2 กลุ่มคอื 

กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ และกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด โดยจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลกบัการ

แบ่งกลุ่มของรา้นอาหารทะเล ไดแ้ก่ จ านวนโต๊ะบรกิาร วธิกีารเกบ็รกัษาวตัถุดบิ และ วธิชี าระ

เงนิ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูรา้นแต่ละกลุ่ม พบว่า การใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นส่วนประสม
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การตลาด ทีเ่หมอืนกนัของทัง้ 2 กลุ่ม คอื ดา้นสนิคา้ ไดแ้ก่ รา้นอาหารต้องการวตัถุดบิทีส่ดใหม่

อยูเ่สอมและรา้นขายวตัถุดบิมวีตัถุดบิตรงตามความต้องการ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคากบัคุณภาพ

ของวตัถุดบิ ดา้นช่วงทางจ าหน่าย ได้แก่ รา้นขายวตัถุดบิต้องมคีวามส าอาด ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ได้แก่ รา้นขายวตัถุดบิมกีารแนะน าสนิคา้ อาจมกีารใหส้่วนลดหรอืของแถมเพิม่เตมิ 

ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนักงานต้องมคีวามซื่อสตัยใ์นการชัง่น ้าหนักสนิค้า และต้องเลอืกเฉพาะ

สนิค้าที่ส ัง่เท่านัน้ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ การเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน การแก้ไข

ปญัหาทันที ด้านกระบวนการ ได้แก่ ความถูกต้องในการขายของร้านขายวัตถุดิบ เมื่อ

รา้นอาหารซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสด วธิกีารเกบ็รกัษาอาหาร รา้นอาหารทะเล จะเลอืกเกบ็ในตู้

ออกซเิจนกรณทีีว่ตัถุดบิยงัมชีวีติ ส่วนวตัถุดบิทีร่า้นอาหารทะเลใหค้วามส าคญัในการซือ้ ไดแ้ก่ 

ปลา กุง้ ปลาหมกึ ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวจิยัครัง้นี้ สามารถ แบ่งกลุ่มร้านอาหารทะเล จงัหวดัสมุทรสาคร โดย

ศึกษาพฤติกรรมและความส าคญัด้านส่วนประสมการตลาด สามารถ แบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ และกลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด โดยจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่มผีลกบัการ

แบ่งกลุ่มของรา้นอาหารทะเล ไดแ้ก่ จ านวนโต๊ะบรกิาร วธิกีารเกบ็รกัษาวตัถุดบิ และ วธิชี าระ

เงนิ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูรา้นแต่ละกลุ่ม พบว่า 

 กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ รา้นอาหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ มโีต๊ะบรกิาร อบัดบั 1 คอื 20-30 โต๊ะ 

อนัดบั 2 คอื 31-40 โต๊ะ อนัดบั 3 คอื มากกว่า 50 โต๊ะ การเกบ็รกัษาอาหารทะเลของรา้นกลุ่มนี้

ส่วนใหญ่จะใช้ตู้ออกซเิจนในการรกัษาความสดของวตัถุดบิ ในการซื้อวตัถุดบิ รา้นกลุ่มนี้จะมี

รา้นขายวตัถุดบิรา้นประจ าและมเีงนิทุนหมุนเวยีนภายในรา้น และจะใชว้ธิกีารโทรสัง่ซือ้วตัถุดบิ

จากแพปลาทีเ่ป็นคู่คา้ที่ตดิต่อซือ้ขายวตัถุดบิกนัมาก่อน โดยมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ของรา้นใน

กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วง 10,001-มากกว่า 50,000 บาท ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มี

ความส าคญัต่อการซื้อวตัถุดบิของกิจการร้านอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลจากการ

ส ารวจแบบสอบถาม พบว่า ดา้นสนิคา้ รา้นอาหารทะเลในกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั 1 คอื 

ร้านขายวตัถุดบิมสีนิค้าสดใหม่อยู่เสมอ อนัดบั 2 คอื ร้านขายวตัถุดบิมสีนิค้าตรงตามความ

ต้องการ และ มสีินค้าขายไม่ขาดมือ ด้านราคา ความส าคัญอันดบั 1 คือ ราคาวตัถุดิบกับ

คุณภาพที่ได้ อนัดบั 2 คอื ร้านขายวตัถุดบิ แจ้งราคาให้ทราบก่อนซื้อ อนัดบั 3 คอื สามารถ

ต่อรองไดร้าคาทีพ่อใจ ดา้นช่องทางจ าหน่าย ความส าคญัอนัดบั 1 คอื ความสะอาดของรา้นขาย
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วตัถุดบิอาหารทะเลสด อนัดบั 2 คอื รา้นขายวตัถุดบิมกีารแจง้การเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย 

อนัดบั 3 คอื สามารถตดิต่อซือ้วตัถุดบิไดทุ้กเวลาและรา้นขายวตัถุดบิมบีรกิารส่งถงึที ่ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด อันดบั 1 คือ มกีารแนะน าสนิค้า อนัดบั 2 คอื มขีองแถม อนัดบั 3 คอื มี

ส่วนลด ด้านบุคลากร อนัดบั 1 คอื ความซื่อสตัย์ของพนักงานขายวตัถุดบิในการชัง่น ้าหนัก 

อนัดบั 2 คอื พนักงานงานขายวตัถุดบิเลอืกเฉพาะขนาดที่ส ัง่ อนัดบั 3 คอื พนักงานของรา้น

ขายวตัถุดบิมคีวามช านาญสามารถใหข้อ้มลูได ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อนัดบั 1 คอื เมื่อเกดิ

ข้อผดิพลาดร้านขายวตัถุดบิแก้ไขทนัท ีอนัดบั 2 คอื เจ้าของร้านขายวตัถุดบิเอาใจใส่ลูกค้า 

อนัดบั 3 คือ บรรยากาศในการซื้อ ด้านกระบวนการ อนัดบั 1 คอื ความถูกต้องในการขาย

วตัถุดบิ อนัดบั 2 คอื ความรวดเรว็ในการขายวตัถุดบิ อนัดบั 3 คอื การใหบ้รกิารแบบครบวงจร 

 กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด ร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ มโีต๊ะบรกิาร อบัดบั 1 คอื 20-30 โต๊ะ 

อนัดบั 2 คอื ต ่ากว่า 20 โต๊ะ อนัดบั 3 คอื 31-40 โต๊ะ การเกบ็รกัษาอาหารทะเลของรา้นกลุ่มนี้

ส่วนใหญ่จะใช้ตู้ออกซเิจนในการรกัษาความสดของวตัถุดบิ ในการซื้อวตัถุดบิ รา้นกลุ่มนี้จะมี

รา้นขายวตัถุดบิรา้นประจ าและมเีงนิทุนหมนุเวยีนภายในรา้น และจะใชว้ธิเีดนิทางไปซือ้วตัถุดบิ

จากตลาดขายวตัถุดบิอาหารทะเลดว้ยตนเอง โดยซือ้จากรา้นทีเ่ป็นคู่คา้ทีต่ดิต่อซือ้ขายวตัถุดบิ

กนัมาก่อน โดยมูลค่าในการซื้อต่อครัง้ของร้านในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วง 5,001 - 50,000 

บาท ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มคีวามส าคญัต่อการซื้อวตัถุดบิของกจิการรา้นอาหารทะเล 

ในจงัหวดัสมทุรสาคร ผลจากการส ารวจแบบสอบถาม พบว่า ดา้นสนิคา้ รา้นอาหารทะเลในกลุ่ม

นี้ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั 1 คอื รา้นขายวตัถุดบิมสีนิคา้สดใหม่อยู่เสมอ อนัดบั 2 คอื รา้นขาย

วตัถุดบิมสีนิคา้ตรงตามความต้องการ อนัดบั 3 คอื รา้นขายวตัถุดบิมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย 

ดา้นราคา ความส าคญัอนัดบั 1 คอื ราคาวตัถุดบิกบัคุณภาพทีไ่ด ้อนัดบั 2 คอื รา้นขายวตัถุดบิ 

แจง้ราคาให้ทราบก่อนซื้อ อนัดบั 3 คอื สามารถต่อรองได้ราคาที่พอใจ ด้านช่องทางจ าหน่าย 

ความส าคญัอนัดบั 1 คอื ความสะอาดของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด อนัดบั 2 คอื รา้นขาย

วตัถุดบิมกีารแจง้การเปลีย่นแปลงราคาต่อหน่วย อนัดบั 3 คอื รา้นขายวตัถุดบิมบีรกิารส่งถงึที ่

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อนัดบั 1 คอื มกีารแนะน าสนิคา้ อนัดบั 2 คอื มสี่วนลด อนัดบั 3 คอื 

มขีองแถม ดา้นบุคลากร อนัดบั 1 คอื ความซื่อสตัยข์องพนักงานขายวตัถุดบิในการชัง่น ้าหนัก 

อนัดบั 2 คอื พนักงานงานขายวตัถุดบิเลอืกเฉพาะขนาดที่ส ัง่ อนัดบั 3 คอื การแก้ไขปญัหา

เฉพาะหน้าของพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อนัดบั 1 คอื เมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดรา้นขาย

วตัถุดบิแกไ้ขทนัท ีอนัดบั 2 คอื เจา้ของรา้นขายวตัถุดบิเอาใจใส่ลูกคา้ อนัดบั 3 คอื บรรยากาศ
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ในการซื้อ ด้านกระบวนการ อนัดบั 1 คอื ความถูกต้องในการขายวตัถุดบิ อนัดบั 2 คอื ความ

รวดเรว็ในการขายวตัถุดบิ อนัดบั 3 คอื การใหบ้รกิารแบบครบวงจร 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

กลุ่มโต๊ะมากเงนิเชื่อ 

 1. รา้นอาหารกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นรา้นใหญ่ มมีลูค่ากนัซือ้ต่อครัง้สูง ควรใหค้วามส าคญั

ดา้นคุณภาพ และรกัษามาตรฐานของสนิคา้  

 2. หากใชว้ธิจีดัส่งควรวางแผนการจดัส่งเพื่อลดตน้ทุนค่าขนส่งลง  

 3. ตกลงและก าหนดวนัเวลาช าระเงนิ ให้มปีระสทิธภิาพ โดยระยะเวลาช าระเงนิต้องมี

ความเหมาะสม กจิการสามารถหมุนเงนิได้ทนั อาจใช้การเก็บเงนิรายสปัดาห ์วนัต่อวนั ก็ควร

พจิารณาจากเครดติของรา้น และความน่าเชื่อถอื 

กลุ่มโต๊ะน้อยเงนิสด 

 1. เนื่องจากกลุ่มนี้ช าระดว้ยเงนิสด จงึเน้นเรือ่งการใหส้่วนลด หรอือาจมขีองแถม  

 2. หากมกีารจดัส่งควรมจี านวนสัง่ซือ้ขัน้ต ่าหรอืมกีารคดิค่าจดัส่งเพิม่ แต่หากสัง่ซื้อใน

ปรมิาณมาก อาจลดค่าขนส่งลง หรอือาจใชว้ธิกีารเหมาจา่ยค่าขนส่งเป็นแบบรายเดอืน 

 3. จดัตัง้ตัวกลางสัง่ซื้อ โดยมหีน้าที่ในการรบัรายการสัง่ซื้อจากร้านต่างๆ ที่อยู่ใน

บรเิวณ พืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืเสน้ทางขนส่งเดยีวกนั เมื่อสัง่รวมกนัไดจ้ านวนมาก อาจมสี่วนลดลง 

อกีทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทุนการขนส่งได ้เนื่องจาก รา้นอาหารอยู่ในทางเดยีวกนัสามารถควบคุม 

บรหิารงา่ย  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.ควรมกีารศึกษาปจัจยัด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกบัการซื้อวตัถุดบิของร้านอาหาร เช่น 

เทศกาลประจ าปี สถานที่ตัง้ร้าน และการน ากลยุทธ์มาใช้ในการวางแผนด าเนินงานของ

รา้นอาหาร  

 2.ควรมกีารเจาะลกึลงไปในอาหารแต่ละประเภท เพื่อทราบถงึความต้องการวตัถุดบิ แต่

ละประเภท พนัธุอ์ะไร ขนาดใด และในแต่ละประเภท มคีวามถี่และปรมิาณการซือ้มากน้อยแค่

ไหน เพื่อทราบถงึความตอ้งการของรา้นอาหารในจงัหวดัสมทุรสาคร 

 3.ควรขยายขอบเขตการส ารวจเป่าหมาย เป็นร้านอาหารที่อยู่ทุกอ าเภอในจงัหวัด

สมทุรสาคร เพื่อขยายผลและ ทราบความตอ้งการของรา้นอาหารทีอ่ยูใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
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 4.ศกึษาปจัจยัเสี่ยง หรอืปจัจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทีส่่งผลกระทบต่อการ

ซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดของรา้นอาหาร 
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ภาคผนวก 

  

 



ภาคผนวก ก 

ตาราง Agglomeration Schedule 

Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 72 108 0.000 0 0 37 
2 71 107 0.000 0 0 38 
3 70 106 0.000 0 0 39 
4 69 105 0.000 0 0 40 
5 68 104 0.000 0 0 41 
6 67 103 0.000 0 0 42 
7 66 102 0.000 0 0 43 
8 65 101 0.000 0 0 44 
9 64 100 0.000 0 0 45 
10 63 99 0.000 0 0 46 
11 62 98 0.000 0 0 47 
12 61 97 0.000 0 0 48 
13 60 96 0.000 0 0 49 
14 59 95 0.000 0 0 50 
15 58 94 0.000 0 0 51 
16 57 93 0.000 0 0 52 
17 56 92 0.000 0 0 53 
18 55 91 0.000 0 0 54 
19 54 90 0.000 0 0 55 
20 53 89 0.000 0 0 56 
21 52 88 0.000 0 0 57 
22 51 87 0.000 0 0 58 
23 50 86 0.000 0 0 59 
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Agglomeration Schedule(ต่อ) 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
24 49 85 0.000 0 0 60 
25 48 84 0.000 0 0 61 
26 47 83 0.000 0 0 62 
27 46 82 0.000 0 0 63 
28 45 81 0.000 0 0 64 
29 44 80 0.000 0 0 65 
30 43 79 0.000 0 0 66 
31 42 78 0.000 0 0 67 
32 41 77 0.000 0 0 68 
33 40 76 0.000 0 0 69 
34 39 75 0.000 0 0 70 
35 38 74 0.000 0 0 71 
36 37 73 0.000 0 0 72 
37 36 72 0.000 0 1 78 
38 35 71 0.000 0 2 78 
39 34 70 0.000 0 3 103 
40 33 69 0.000 0 4 88 
41 32 68 0.000 0 5 74 
42 31 67 0.000 0 6 92 
43 30 66 0.000 0 7 81 
44 29 65 0.000 0 8 74 
45 28 64 0.000 0 9 96 
46 27 63 0.000 0 10 98 
47 26 62 0.000 0 11 73 
48 25 61 0.000 0 12 85 
49 24 60 0.000 0 13 86 
50 23 59 0.000 0 14 90 
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Agglomeration Schedule(ต่อ) 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
51 22 58 0.000 0 15 86 
52 21 57 0.000 0 16 102 
53 20 56 0.000 0 17 94 
54 19 55 0.000 0 18 95 
55 18 54 0.000 0 19 90 
56 17 53 0.000 0 20 92 
57 16 52 0.000 0 21 82 
58 15 51 0.000 0 22 80 
59 14 50 0.000 0 23 91 
60 13 49 0.000 0 24 77 
61 12 48 0.000 0 25 73 
62 11 47 0.000 0 26 82 
63 10 46 0.000 0 27 80 
64 9 45 0.000 0 28 83 
65 8 44 0.000 0 29 93 
66 7 43 0.000 0 30 76 
67 6 42 0.000 0 31 76 
68 5 41 0.000 0 32 85 
69 4 40 0.000 0 33 75 
70 3 39 0.000 0 34 79 
71 2 38 0.000 0 35 75 
72 1 37 0.000 0 36 79 
73 12 26 10.876 61 47 77 
74 29 32 22.578 44 41 81 
75 2 4 41.477 71 69 84 
76 6 7 61.888 67 66 93 
77 12 13 84.108 73 60 83 
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Agglomeration Schedule(ต่อ) 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
78 35 36 106.603 38 37 95 
79 1 3 131.322 72 70 84 
80 10 15 158.417 63 58 87 
81 29 30 186.902 74 43 88 
82 11 16 218.601 62 57 91 
83 9 12 250.792 64 77 89 
84 1 2 286.532 79 75 87 
85 5 25 322.533 68 48 89 
86 22 24 362.706 51 49 96 
87 1 10 403.402 84 80 104 
88 29 33 445.110 81 40 101 
89 5 9 489.586 85 83 100 
90 18 23 534.943 55 50 94 
91 11 14 581.418 82 59 97 
92 17 31 628.684 56 42 105 
93 6 8 678.646 76 65 97 
94 18 20 732.780 90 53 98 
95 19 35 790.042 54 78 99 
96 22 28 853.879 86 45 99 
97 6 11 919.708 93 91 100 
98 18 27 1002.774 94 46 101 
99 19 22 1086.381 95 96 102 
100 5 6 1177.379 89 97 104 
101 18 29 1291.676 98 88 105 
102 19 21 1429.130 99 52 103 
103 19 34 1590.931 102 39 106 
104 1 5 1781.811 87 100 106 
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Agglomeration Schedule(ต่อ) 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
105 17 18 1999.938 92 101 107 
106 1 19 2347.489 104 103 107 
107 1 17 2889.000 106 105 0 

  

 



 

ภาคผนวก ข 

Dendrogram using Ward Linkage 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตาราง ANOVA 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS1 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มสีนิคา้สด
ใหมอ่ยู่
เสมอ 

Between Groups 5.333 1 5.333 22.919 .000 

Within Groups 24.667 106 .233     

Total 30.000 107       

IndS2 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มวีตัถุดบิให้
เลอืก
หลากหลาย 

Between Groups 8.333 1 8.333 33.544 .000 

Within Groups 26.333 106 .248     

Total 34.667 107       

IndS3 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มสีนิคา้ตรง
ตามความ
ตอ้งการ 

Between Groups 5.333 1 5.333 16.466 .000 

Within Groups 34.333 106 .324     

Total 39.667 107       

IndS4 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มวีตัถุดบิให้
ซือ้ไมข่าด
มอื 

Between Groups 21.333 1 21.333 72.170 .000 

Within Groups 31.333 106 .296     

Total 52.667 107       
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ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS5 
ราคาของ
วตัถุดบิที่
ซือ้ต่อ
คุณภาพที่
ได ้

Between Groups 5.333 1 5.333 20.683 .000 

Within Groups 27.333 106 .258     

Total 
32.667 107       

IndS6 
สามารถ
ต่อรองได้
ราคาที่
พอใจ 

Between Groups 5.333 1 5.333 11.013 .001 

Within Groups 51.333 106 .484     

Total 56.667 107       

IndS7 มี
การแจง้
ราคาให้
ทราบก่อน
ซือ้ 

Between Groups 14.083 1 14.083 60.114 .000 

Within Groups 24.833 106 .234     

Total 38.917 107       

IndS8 รา้น
สามารถ
ช าระเงนิ
ดว้ยเครดติ
เทอม 

Between Groups 40.333 1 40.333 38.985 .000 

Within Groups 109.667 106 1.035     

Total 150.000 107       

IndS9 
ความ
สะอาดของ
รา้นทีส่่ง
อาหารทะเล
สด 

Between Groups 16.333 1 16.333 106.000 .000 

Within Groups 16.333 106 .154     

Total 
32.667 107       
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ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS10 
รา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมบีรกิาร
ขนส่งถงึที ่

Between Groups 24.083 1 24.083 31.844 .000 

Within Groups 80.167 106 .756     

Total 
104.250 107       

IndS11 
ผูข้ายมกีาร
แจง้การ
เปลีย่นแปล
งราคาต่อ
หน่วยของ
วตัถุดบิ 

Between Groups 4.083 1 4.083 10.776 .001 

Within Groups 40.167 106 .379     

Total 

44.250 107       

IndS12 
ผูข้าย
สามารถ
ตดิต่อซือ้
อาหารทะเล
สดไดทุ้ก
เวลา 

Between Groups 5.333 1 5.333 8.880 .004 

Within Groups 63.667 106 .601     

Total 

69.000 107       

IndS13 
ทางรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมกีารให้
ส่วนลด 

Between Groups 1.333 1 1.333 3.419 .067 

Within Groups 41.333 106 .390     

Total 
42.667 107       
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ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS14 มี
การแนะน า
สนิคา้ 

Between Groups 12.000 1 12.000 33.770 .000 

Within Groups 37.667 106 .355     

Total 49.667 107       
IndS15 
รา้นขาย
อาหารทะเล
สดมหีน้า
รา้นเด่น
สงัเกตได้
งา่ย 

Between Groups 1.333 1 1.333 2.099 .150 

Within Groups 67.333 106 .635     

Total 

68.667 107       

IndS16 มี
ของแถม 

Between Groups 3.000 1 3.000 3.992 .048 

Within Groups 79.667 106 .752     

Total 82.667 107       
IndS17 
ความ
ซื่อสตัยข์อง
พนกังาน
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดในการ
ชัง่น ้าหนกั
สนิคา้ 

Between Groups 3.000 1 3.000 17.667 .000 

Within Groups 18.000 106 .170     

Total 

21.000 107       
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ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS18 
พนกังาน
ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดเลอืก
เฉพาะ
ขนาดทีส่ ัง่ 

Between Groups .750 1 .750 1.651 .202 

Within Groups 48.167 106 .454     

Total 

48.917 107       

IndS19 
พนกังาน
ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมคีวาม
ช านาญ
สามารถให้
ขอ้มลูได ้

Between Groups 10.083 1 10.083 24.953 .000 

Within Groups 42.833 106 .404     

Total 

52.917 107       

IndS20 
การแกไ้ข
ปญัหา
เฉพาะหน้า
ของ
พนกังาน
ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

Between Groups 5.333 1 5.333 15.560 .000 

Within Groups 36.333 106 .343     

Total 

41.667 107       
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ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS21 
รา้นขาย
วตัถุดบิมี
ความเอาใจ
ใส่ลกูคา้ 

Between Groups 10.083 1 10.083 46.810 .000 

Within Groups 22.833 106 .215     

Total 32.917 107       

IndS22 
เมือ่เกดิการ
ผดิพลาด
รา้นขาย
วตัถุดบิ
แกไ้ขทนัท ี

Between Groups 14.083 1 14.083 36.559 .000 

Within Groups 40.833 106 .385     

Total 
54.917 107       

IndS23 
การเอาใจ
ใส่ของ
เจา้ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

Between Groups 21.333 1 21.333 58.483 .000 

Within Groups 38.667 106 .365     

Total 

60.000 107       

IndS24 
บรรยากาศ
ในการซือ้
สนิคา้จาก
รา้นขาย
วตัถุดบิ 

Between Groups 10.083 1 10.083 20.230 .000 

Within Groups 52.833 106 .498     

Total 
62.917 107       

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     



94 

 

ANOVA (ต่อ) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

IndS25 
ความ
รวดเรว็ใน
การบรกิาร
ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

Between Groups 10.083 1 10.083 37.069 .000 

Within Groups 28.833 106 .272     

Total 

38.917 107       

IndS26 
ความ
ถูกตอ้งใน
การขาย
ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

Between Groups 1.333 1 1.333 3.786 .054 

Within Groups 37.333 106 .352     

Total 

38.667 107       

IndS27 
ใหบ้รกิาร
ครบวงจร 
(One stop 
service) 

Between Groups 16.333 1 16.333 32.873 .000 

Within Groups 52.667 106 .497     

Total 69.000 107       

 



ภาคผนวก ง 

ตาราง Descriptives 

Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minim
um 

Maxim
um 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

IndS1 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มสีนิคา้สด
ใหมอ่ยูเ่สมอ 

1 54 4.89 .317 .043 4.80 4.98 4 5 
2 54 4.44 .604 .082 4.28 4.61 3 5 
Total 

108 4.67 .530 .051 4.57 4.77 3 5 

IndS2 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มวีตัถุดบิให้
เลอืก
หลากหลาย 

1 54 4.39 .492 .067 4.25 4.52 4 5 
2 54 3.83 .505 .069 3.70 3.97 3 5 
Total 

108 4.11 .569 .055 4.00 4.22 3 5 

IndS3 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มสีนิคา้ตรง
ตามความ
ตอ้งการ 

1 54 4.50 .607 .083 4.33 4.67 3 5 
2 54 4.06 .529 .072 3.91 4.20 3 5 
Total 

108 4.28 .609 .059 4.16 4.39 3 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minim
um 

Maxim
um 

IndS4 รา้น
ขายวตัถุดบิ 
มวีตัถุดบิให้
ซือ้ไมข่าด
มอื 

1 54 4.56 .502 .068 4.42 4.69 4 5 
2 54 3.67 .583 .079 3.51 3.83 3 5 
Total 

108 4.11 .702 .068 3.98 4.24 3 5 

IndS5 ราคา
ของวตัถุดบิ
ทีซ่ือ้ต่อ
คุณภาพทีไ่ด ้

1 54 4.67 .476 .065 4.54 4.80 4 5 
2 54 4.22 .538 .073 4.08 4.37 3 5 
Total 

108 4.44 .553 .053 4.34 4.55 3 5 

IndS6 
สามารถ
ต่อรองได้
ราคาทีพ่อใจ 

1 54 3.78 .718 .098 3.58 3.97 3 5 
2 54 3.33 .673 .092 3.15 3.52 2 4 
Total 

108 3.56 .728 .070 3.42 3.69 2 5 

IndS7 มกีาร
แจง้ราคาให้
ทราบก่อน
ซือ้ 

1 54 4.39 .492 .067 4.25 4.52 4 5 
2 54 3.67 .476 .065 3.54 3.80 3 4 
Total 

108 4.03 .603 .058 3.91 4.14 3 5 

IndS8 รา้น
สามารถ
ช าระเงนิ
ดว้ยเครดติ
เทอม 

1 54 3.28 1.054 .143 2.99 3.57 1 5 
2 54 2.06 .979 .133 1.79 2.32 1 4 
Total 

108 2.67 1.184 .114 2.44 2.89 1 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minim
um 

Maxim
um 

IndS9 ความ
สะอาดของ
รา้นทีส่่ง
อาหารทะเล
สด 

1 54 4.83 .376 .051 4.73 4.94 4 5 
2 54 4.06 .408 .056 3.94 4.17 3 5 
Total 

108 4.44 .553 .053 4.34 4.55 3 5 

IndS10 รา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมบีรกิาร
ขนส่งถงึที ่

1 54 3.72 .811 .110 3.50 3.94 3 5 
2 54 2.78 .925 .126 2.53 3.03 1 4 
Total 

108 3.25 .987 .095 3.06 3.44 1 5 

IndS11 
ผูข้ายมกีาร
แจง้การ
เปลีย่นแปลง
ราคาต่อ
หน่วยของ
วตัถุดบิ 

1 54 3.94 .712 .097 3.75 4.14 3 5 
2 54 3.56 .502 .068 3.42 3.69 3 4 
Total 

108 3.75 .643 .062 3.63 3.87 3 5 

IndS12 
ผูข้าย
สามารถ
ตดิต่อซือ้
อาหารทะเล
สดไดทุ้ก
เวลา 

1 54 3.39 .834 .113 3.16 3.62 2 5 
2 54 2.94 .712 .097 2.75 3.14 2 4 
Total 

108 3.17 .803 .077 3.01 3.32 2 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minim
um 

Maxim
um 

IndS13 ทาง
รา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมกีารให้
ส่วนลด 

1 54 3.33 .752 .102 3.13 3.54 2 5 
2 54 3.11 .462 .063 2.98 3.24 2 4 
Total 

108 3.22 .631 .061 3.10 3.34 2 5 

IndS14 มี
การแนะน า
สนิคา้ 

1 54 3.94 .529 .072 3.80 4.09 3 5 
2 54 3.28 .656 .089 3.10 3.46 2 4 
Total 108 3.61 .681 .066 3.48 3.74 2 5 

IndS15 รา้น
ขายอาหาร
ทะเลสดมี
หน้ารา้นเด่น
สงัเกตได้
งา่ย 

1 54 3.56 .904 .123 3.31 3.80 2 5 
2 54 3.33 .673 .092 3.15 3.52 2 4 
Total 

108 3.44 .801 .077 3.29 3.60 2 5 

IndS16 มี
ของแถม 

1 54 3.06 .979 .133 2.79 3.32 2 5 
2 54 2.72 .738 .100 2.52 2.92 2 4 
Total 108 2.89 .879 .085 2.72 3.06 2 5 

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     



99 

 

Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minimu

m 
Maxim

um 
IndS17 
ความ
ซื่อสตัยข์อง
พนกังาน
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดในการชัง่
น ้าหนกั
สนิคา้ 

1 54 5.00 0.000 0.000 5.00 5.00 5 5 
2 54 4.67 .583 .079 4.51 4.83 3 5 
Total 

108 4.83 .443 .043 4.75 4.92 3 5 

IndS18 
พนกังาน
ของรา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดเลอืก
เฉพาะขนาด
ทีส่ ัง่ 

1 54 4.72 .738 .100 4.52 4.92 2 5 
2 54 4.56 .604 .082 4.39 4.72 3 5 
Total 

108 4.64 .676 .065 4.51 4.77 2 5 

IndS19 
พนกังาน
ของรา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สดมคีวาม
ช านาญ
สามารถให้
ขอ้มลูได ้

1 54 4.00 .583 .079 3.84 4.16 3 5 
2 54 3.39 .685 .093 3.20 3.58 2 4 
Total 

108 3.69 .703 .068 3.56 3.83 2 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minimu

m 
Maxim

um 
IndS20 การ
แกไ้ขปญัหา
เฉพาะหน้า
ของ
พนกังาน
ของรา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

1 54 4.17 .607 .083 4.00 4.33 3 5 
2 54 3.72 .564 .077 3.57 3.88 2 4 
Total 

108 3.94 .624 .060 3.83 4.06 2 5 

IndS21 รา้น
ขายวตัถุดบิ
มคีวามเอา
ใจใส่ลกูคา้ 

1 54 4.28 .452 .062 4.15 4.40 4 5 
2 54 3.67 .476 .065 3.54 3.80 3 4 
Total 

108 3.97 .555 .053 3.87 4.08 3 5 

IndS22 เมือ่
เกดิการ
ผดิพลาด
รา้นขาย
วตัถุดบิ
แกไ้ขทนัท ี

1 54 4.72 .452 .062 4.60 4.85 4 5 
2 54 4.00 .752 .102 3.79 4.21 2 5 
Total 

108 4.36 .716 .069 4.22 4.50 2 5 

IndS23 การ
เอาใจใส่ของ
เจา้ของรา้น
ขายวตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

1 54 4.44 .604 .082 4.28 4.61 3 5 
2 54 3.56 .604 .082 3.39 3.72 2 4 
Total 

108 4.00 .749 .072 3.86 4.14 2 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minimu

m 
Maxim

um 
IndS24 
บรรยากาศ
ในการซือ้
สนิคา้จาก
รา้นขาย
วตัถุดบิ 

1 54 3.78 .861 .117 3.54 4.01 2 5 
2 54 3.17 .505 .069 3.03 3.30 2 4 
Total 

108 3.47 .767 .074 3.33 3.62 2 5 

IndS25 
ความ
รวดเรว็ใน
การบรกิาร
ของรา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

1 54 4.28 .564 .077 4.12 4.43 3 5 
2 54 3.67 .476 .065 3.54 3.80 3 4 
Total 

108 3.97 .603 .058 3.86 4.09 3 5 

IndS26 
ความ
ถูกตอ้งใน
การขายของ
รา้นขาย
วตัถุดบิ
อาหารทะเล
สด 

1 54 4.67 .476 .065 4.54 4.80 4 5 
2 54 4.44 .691 .094 4.26 4.63 3 5 
Total 

108 4.56 .601 .058 4.44 4.67 3 5 
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Descriptives (ต่อ) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 
Minimu

m 
Maxim

um 
IndS27 
ใหบ้รกิาร
ครบวงจร 
(One stop 
service) 

1 54 3.56 .769 .105 3.35 3.77 2 5 
2 54 2.78 .634 .086 2.60 2.95 2 4 
Total 

108 3.17 .803 .077 3.01 3.32 2 5 

  

 



 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 

การแบ่งกลุ่มร้านอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวดัสมทุรสาคร  

โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสด 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้วตัถุดบิของกจิการรา้นอาหารทะเล ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

 2.เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มกจิการรา้นอาหารทะเล ในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยใชป้จัจยั

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสด 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนที ่1  ขอ้มลูกจิการ 

 ส่วนที ่2  พฤตกิรรมการจดัซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดของรา้น 

 ส่วนที ่3  ระดบัความส าคญัของปจัจยัดา้นต่างๆ ในการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดจาก

  รา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

_______________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง กรณุาใส่เครือ่งหมาย  ในขอ้ทีท่่านเลอืก 

1.ข้อมลูกิจการ 

 1.1 กจิการมจี านวนโต๊ะบรกิารลกูคา้เท่าใด 

  [1] ต ่ากว่า 20 โต๊ะ  [2] 20-30 โต๊ะ  [3] 31-40 โต๊ะ 

  [4] 41-50 โต๊ะ [5] มากกว่า 50 โต๊ะ 

 1.2 รา้นมวีธิกีารเกบ็รกัษาอาหารทะเลอย่างไร 

 [1] ถงัใส่น ้าแขง็ [2] ตูเ้ยน็  [3] หอ้งเยน็  

 [4] ตูอ้อกซเิจน [5] ไม่มกีารเกบ็รกัษา 

 1.3 แหล่งทีม่าของเงนิทุนหมนุเวยีนของกจิการมาจากทีใ่ด 

  [1] เงนิทุนของกจิการ (เงนิทุนส่วนของเจา้ของ ทีน่ ามาลงทุนในกจิการ) 

  [2] เงนิกูร้ะยะสัน้ (OD)  

  [3] เงนิกูร้ะยะยาว  
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  [4] อื่นๆ ระบุ: .................... 

 1.4 กจิการซือ้อาหารทะเลสดจากรา้นประจ าหรอืไม่ 

  [1] ม ี [2] ไม่ม ี

 1.5 รา้นขายอาหารทะเลสดทีซ่ือ้ประจ า ตดิต่อซือ้ขายกนัเป็นระยะเวลาเท่าใด 

  ตดิต่อคา้ขายกนัมาประมาน _______ ปี 

2.พฤติกรรมการจดัซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดของร้าน 

 2.1 กจิการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดจากทีใ่ดเป็นประจ า 

  [1] สะพานปลา / แพปลา  [2] ตลาดอาหารทะเลสด 

  [3] พ่อคา้คนกลาง   [4] อื่นๆ ระบุ: .................... 

 2.2 กจิการซือ้อาหารทะเลสดดว้ยวธิใีด 

  [1] เดนิทางไปเลอืกซือ้ดว้ยตนเอง   

  [2] โทรสัง่ซือ้กบัรา้นขายของทะเลสด  [3] อื่นๆ ระบุ: .................... 

 2.3 อาหารทะเลทีท่างรา้นมกัซือ้อยูเ่ป็นประจ า (เรยีงล าดบั 3 อนัดบัแรก) 

  ____กุง้ ____ปลา ____ป ู  

  ____หอย ____ปลาหมกึ ____อื่นๆ ระบุ: .................... 

 2.4 มลูค่าการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสดทัง้หมดต่อครัง้ ประมาณเท่าไร 

  [1] ต ่ากว่า 5,000 บาท  [2] 5,001-10,000 บาท [3] 10,001-25,000 บาท 

  [4] 25,001-50,000 บาท  [5] มากกว่า 50,000 บาท 

 2.5 ความถีใ่นการซือ้วตัถุดบิอาหารทะเลสด 

 ความถีใ่นการซือ้: ______________ วนั / ครัง้  

 2.6 วธิกีารช าระเงนิ ในการซือ้อาหารทะเล 

  [1] เงนิสด [2] ใหเ้ครดติ, จา่ยดว้ยบตัรเครดติ [3] อื่นๆ ระบุ:  
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3.ระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านต่างๆ ในการซ้ือวตัถดิุบอาหารทะเลสดจากร้านขาย

วตัถดิุบอาหารทะเลสด 

ค าแนะน า กรณุาเขยีนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัความส าคญัในการซือ้อาหารทะเลสด ใน

แต่ละดา้น 

ด้าน 

ระดบัความส าคญั 

ไม่

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(1) 

ส าคญั

น้อย 

(2) 

ส าคญั

ปาน

กลาง 

(3) 

ส าคญั

มาก 

(4) 

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(5) 

สินค้า      

 ทางรา้นไดร้บัสนิคา้ทีม่คีวามสดใหม่อยูเ่สมอ      

 รา้นคา้ทีม่าส่งมวีตัถุดบิอาหารทะเลสดใหเ้ลอืก

หลากหลาย 
     

   รา้นคา้ทีม่าส่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการ      

 รา้นขายวตัถุดบิทีซ่ือ้เป็นประจ ามวีตัถุดบิใหซ้ือ้ไม่

ขาดมอื 
     

ราคา      

 ราคาของวตัถุดบิทีซ่ือ้ต่อคุณภาพทีไ่ด้      

 สามารถต่อรองไดร้าคาทีพ่อใจ      

 มกีารแจง้ราคาใหท้ราบก่อนซือ้      

 รา้นสามารถช าระเงนิดว้ยเครดติเทอม      

ช่องทางการจ าหน่าย       

 ความสะอาดของรา้นทีส่่งอาหารทะเลสด      

 รา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมบีรกิารขนส่งถงึที่      

 ผูข้ายมกีารแจง้การเปลีย่นแปลงราคาต่อหน่วย

ของวตัถุดบิ 
     

 ผูข้ายสามารถตดิต่อซือ้อาหารทะเลสดไดทุ้กเวลา      
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ด้าน 

ระดบัความส าคญั 

ไม่

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(1) 

ส าคญั

น้อย 

(2) 

ส าคญั

ปาน

กลาง 

(3) 

ส าคญั

มาก 

(4) 

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(5) 

การส่งเสริมการตลาด      

 ทางรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมกีารให้

ส่วนลด 
     

 มกีารแนะน าสนิคา้      

   รา้นขายอาหารทะเลสดมหีน้ารา้นเด่นสงัเกตได้

งา่ย 
     

   มขีองแถม      

บคุคล      

   ความซื่อสตัยข์องพนกังานขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสดในการชัง่น ้าหนกัสนิคา้ 
     

   พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดเลอืก

เฉพาะขนาดทีส่ ัง่ 
     

   พนกังานของรา้นขายวตัถุดบิอาหารทะเลสดมี

ความช านาญสามารถใหข้อ้มลูได ้
     

   การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของพนกังานของรา้น

ขายวตัถุดบิอาหารทะเลสด 
     

 รา้นขายวตัถุดบิมคีวามเอาใจใส่ลกูคา้      

 เมือ่เกดิการผดิพลาดรา้นขายวตัถุดบิแกไ้ขทนัท ี      

ลกัษณะทางกายภาพ      

   การเอาใจใส่ของเจา้ของรา้นขายวตัถุดบิอาหาร

ทะเลสด 
     

   บรรยากาศในการซือ้สนิคา้จากรา้นขายวตัถุดบิ      
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ด้าน 

ระดบัความส าคญั 

ไม่

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(1) 

ส าคญั

น้อย 

(2) 

ส าคญั

ปาน

กลาง 

(3) 

ส าคญั

มาก 

(4) 

ส าคญั

อย่างย่ิง 

(5) 

กระบวนการ      

   ความรวดเรว็ในการบรกิารของรา้นขายวตัถุดบิ

อาหารทะเลสด 
     

   ความถูกตอ้งในการขายของรา้นขายวตัถุดบิ

อาหารทะเลสด 
     

   ใหบ้รกิารครบวงจร (One stop service)      

 

 

 



 

 

ภาคผนวก จ 

แผนภมิูผลการส ารวจ 

 

 
สดัส่วนจ ำนวนโต๊ะบรกิำรลูกคำ้ 

 

 
สดัส่วนจ ำนวนวธิกีำรเกบ็วตัถุดบิ 
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สดัส่วนจ ำนวนแหล่งเงนิทุน 

 

 
สดัส่วนจ ำนวนรำ้นประจ ำ 
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สดัส่วนจ ำนวนสถำนทีซ่ือ้วตัถุดบิ 

 

 
สดัส่วนจ ำนวนวธิกีำรซือ้ 
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สดัส่วนจ ำนวนมลูค่ำกำรซือ้วตัถุดบิ 

 

 
สดัส่วนจ ำนวนกำรช ำระเงนิ 
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สดัส่วนจ ำนวนวตัถุดบิทีซ่ือ้ 

 

 
สดัส่วนค่ำเฉลีย่สนิคำ้ 
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สดัส่วนค่ำเฉลีย่รำคำ 

 

 
สดัส่วนค่ำเฉลีย่ช่องทำงจ ำหน่ำย 
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สดัส่วนค่ำเฉลีย่ส่งเสรมิกำรขำย 

 

 
สดัส่วนค่ำเฉลีย่บุคคล 
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สดัส่วนค่ำเฉลีย่ลกัษณะทำงกำยภำพ 

 

 
สดัส่วนค่ำเฉลีย่กระบวนกำร 

 

 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นายวุฒพิงษ์ บุญธรรม เกดิเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ.2532 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญา

ตรี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน จาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เมื่อปี 2555 และศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท หลกัสูตร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้า

ไทย ในปีการศกึษา 2555 ปจัจบุนัท างานที ่หจก.บุญธรรม รุ่งเรอืง สตลี แอนด ์แมชชนี ตัง้แต่ปี 

2555 จนถงึปจัจบุนั 

 

 



 


