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บทคัดย่อ 
   งานวิจยั เร่ือง การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณุโลก 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมมุมองทางภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการ และหา
ขอบเขตการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตวัอย่าง 350 
ราย ในเขตเมืองพิษณโุลก วิเคราะห์ข้อมลูด้วย Multiple Regression Analysis พบว่า โอกาสของ
ประชาชนชาวเมืองพิษณโุลกท่ีจะเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์จะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับ 8 ปัจจัย คือ 
ระยะทาง ความสะดวกการเดินทาง อายุ ความสะอาดของร้าน บริการท่ีดีจากทางร้านขนาดของ
ร้าน ท่ีตัง้และขนาดของร้าน และท่ีจอดรถลูกค้า โดยสมการ Regression ให้ค่า R-SQUARE = 
0.154 และการวิเคราะห์ Stepwise Regression Analysis พบวา่ โอกาสของประชาชนท่ีจะเข้าร้าน
หมกูระทะบุฟเฟ่ต์ ขึน้อยู่กับปัจจัยส าคญัเพียงปัจจัยเดียว คือ อายุ มีค่า R-SQUARE = 0.132  
และเมื่อก าหนดพืน้ท่ีออกเป็น 13 ย่านพืน้ท่ี ผลการวิเคราะห์ Stepwise Regression Analysis 
แสดงให้เห็นวา่ โอกาสเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ของประชาชน ขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั คือ  การบริการท่ี
ดีของร้าน ท่ีตัง้และขนาดของร้าน และท่ีจอดรถลกูค้า โดยมีคา่ R-SQUARE = 0.119 
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ABSTRACT 

. 
The Study of Pork Roast & Grill Buffet Consumer Behavior in Phitsunulok City has 

two objectives to analyze geographical consumer behavior and explore consumer 
boundaries. Random 350 consumer’s information were collected by closed and open 
end questionnaires. The result from Multiple Regression Analysis found the eight factors 
that control a chance of people’s access to Pork Roast & Grill Buffet Restaurant, consist 
of travel time, travel comfort, age, shop’s cleaning, shop’s services, shop’s location & 
size and car park. The multiple regression equation give R-SQUARE = 0.154. Stepwise 
Regression Analysis exclude seven factors from equation, except age of consumer, R-
SQUARE = 0.132. Finally I separate 13 zones of the city to find significant factors that 
influence to their chance by Stepwise Regression Analysis, including to shop’s services, 
shop’s location & size and car park, this equation give R-SQUARE = 0.119. 

 
 

 

 

 



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 

งานวิจัยฉบับนีไ้ด้ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ในเขตเมือง
พิษณโุลก งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลือจากรองศาสตราจารย์ 
พฒันา ราชวงศ์  อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั  ซึ่งได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ค าชีแ้นะและข้อคิดเห็น
ตา่งๆตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องทัง้ติดตามผลการศกึษาอยู่ตลอดเวลาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านข้อมลูซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการท างานวิจัยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
ด าเนินงานวิจยัจนท าให้งานวิจยัฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ไปได้ด้วยดีผู้ วิจยัจึงใคร่ขอขอบคณุมา ณ ท่ีนี  ้

ท้ายนี ้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อและคณุแม่ และครอบครัวท่ีคอยเป็นก าลงัใจ
และคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดในทกุๆ ด้าน  รวมถึงอาจารย์ผู้สอนทกุท่านท่ีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 
ให้กบัผู้ วิจยัและขอขอบคณุท่านอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้กลา่วมาข้างต้นและเพ่ือนๆ ทกุคนท่ีคอยช่วยเหลือและ
เป็นก าลงัใจแก่ผู้ วิจยัมาโดยตลอด จนท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 

 

 
กนกพร   อ ่าคง 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

สารบัญ 

บทท่ี  หน้า 

  
1 บทน า………………………………………………………………....………..…… 1 
  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา........................………....…………………... 1 
  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั………………....…………....……….………………. 1 
  
   

สมมตุิฐาน…………………….......……....…………………………………….         2   
ขอบเขตของการวิจยั…………....…............................……………….……….    2    

    กรอบแนวความคิด……………………………………………………………….   3   

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ………………………………………………………………     5 

      
2 เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง...................................................................... 6 
  ทฤษฎีแหลง่กลาง....……....... ..................……………......………................. 7 
  ทฤษฎีแหลง่กลางของ Walter Christaller..................…................................. 7 
  ทฤษฎีแหลง่กลางของ August Losch Losch….............................................. 13 
  ความแตกตา่งกนัระหวา่งทฤษฎีของ Christaller และของ Losch……………… 

ความส าคญัของค าวา่ พฤติกรรมผู้บริโภค…………………………………….... 
15 
20 

  รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค……………………………………………... 21 
  ทศันคติของการเลือกใช้บริการ………………………………………………….. 22 
  ปัจจยัด้าน Demand และ Supply………………………………………………. 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง.....…………....………………….….......………………….. 
23 
 25 
 

3 วธีิด าเนินการวจิัย...........................................................................................   27 
  การจดัการข้อมลู..........………...........……....………………………………….   27 
  ขัน้ตอนในการน าเข้าข้อมลูวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS…………....….............   28 



 

 

 
ประวัติผู้วจัิย................................................................................................................       87 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี  หน้า 
  

4 ผลการวจิยั…………………......…………………………………………......…… 33 
   

5 บทสรุป.......................................................................................................... 52 
  สรุปผลการวิจยั………………......….....................…….……………………. 52 
  ข้อเสนอแนะ……………………………………....…………………....……… 55 
    

บรรณานุกรม.................................................................................................................      
 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………...     

57 
 

58 



 

 

บัญชีตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

   
1 ข้อมลูประชากรเมืองพิษณโุลก..................................................................... 33 

2 รูปแบบการเคราะห์ในสมการ Regression Analysis ในการท าวิจยั…………… 36 
3 คา่สถิติเบือ้งต้น (8ตวัแปร)........................................................................... 38 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

Multiple Regression Coefficients............................................................... 
Model Summary………………………………………………………………… 
คา่สถิติเบือ้งต้น (1ตวัแปร)……………………………………………………….. 
Variables Entered/Removed…………………………………………………... 
Multiple Regression Coefficients……………………………………………… 
Model Summary………………………………………………………………… 
ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซน……………….. 
คา่สถิติเบือ้งต้น (8ตวัแปร)……………………………………………………….. 
Multiple Regression Coefficients............................................................... 
Model Summary………………………………………………………………… 
คา่สถิติเบือ้งต้น (3ตวัแปร)……………………………………………………….. 
Variables Entered/Removed…………………………………………………... 
Multiple Regression Coefficients……………………………………………… 
Model Summary………………………………………………………………… 
คา่สถิติเบือ้งต้น (ของการวิเคราะห์รวม ไมไ่ด้แบ่งโซน)…………………………... 
ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซน……………….. 
แสดงข้อมลูระดบัการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม…………………………… 

38 
39 
40 
41 
41 
42 
44 
45 
45 
46 
47 
48 
49 
49 
50 
60 
88 

 
 

  

 

 
 



2 

 

บัญชีภาพ 
 

ภาพ  หน้า 

   
1 อ าเภอเมืองพิษณโุลก.................................................................................... 2 
2 เขตเมืองพิษณโุลก (ในกรอบผงัเมืองรวม

พิษณโุลก).......................................... 
3 

3 กรอบแนวคิดในการวิจยั................................................................................ 3 
4 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก(8 ตวัแปร) 37 
5 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก(1 ตวัแปร) 40 
6 แผนท่ีการประมาณคา่ในพืน้ท่ีตามวิธีการแบบตา่งๆ........................................ 43 
7 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก(8 ตวัแปร) 44 
8 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก(3 ตวัแปร) 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจบุนัการบริโภคอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในสงัคมท่ีเป็นชุมชนเมือง
และนอกเมือง จนมีผู้คนหนัมาสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทจิม้จุ่ม ปิ้งย่าง แบบบุฟ
เฟ่ต์หรือเหมาจ่าย จึงท าให้เกิดร้านอาหารประเภทนีข้ึน้และเปิดแข่งกันเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตนีุ ้
พฤติกรรมของผู้บริโภคสว่นใหญ่เวลาเลือกใช้บริการร้านอาหารแบบบฟุเฟ่ต์จะไม่ได้ค านึงถึงความ
เสี่ยงท่ีก่อให้เกิดโรคร้ายตามมา หรือภาวะทางโภชนาการด้านอาหารมากนัก แต่จะเน้นไปในเร่ือง
จองความอร่อย ความคุ้มค่า ความสะดวกในการเข้าถึงร้าน และยังคงมีปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างเช่น 
ระยะเวลาในการเดินทาง การให้บริการจากทางร้าน สภาพแวดล้อมบริเวณในร้านและรอบ ๆ ร้าน 
เป็นต้น ทางผู้จดัท าจึงได้สนใจท่ีจะศกึษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกมีลกัษณะอย่างไรบ้าง โดยท าการอธิบายถึงทฤษฎี
แหล่งกลางในการอธิบายขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาในมุมมองเชิงภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการจัดท า
แบบสอบถามกบักลุม่ลกูค้าตวัอย่างท่ีเข้ามาใช้บริการในแตล่ะร้าน เพ่ือจดัท าโมเดลแผนท่ีขอบเขต
ของการเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณุโลก ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภควา่มีลกัษณะอย่างไรบ้าง 

ดงันัน้ ผู้จดัท าจึงสนใจท าวิจยัเร่ือง การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ใน
เขตเมืองพิษณโุลกนีข้ึน้มา 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิัย  
 

1. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมุมมองทางภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมู
กระทะบฟุเฟ่ต์ 
2. เพ่ือหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคของร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ 
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1.3 สมมุติฐานของการวจิัย 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภคหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณุโลก ส่วนมากจะไปใช้บริการ
ร้านประจ าและร้านใกล้บ้าน  
 
1.4 ขอบเขตการวจิัย 
 
 พืน้ท่ีศึกษาครอบคลมุอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพืน้ท่ี 758.8 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร 283,419 คน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่น 377 ต่อ ตารางกิโลเมตร มีทัง้หมด 20 
ต าบล ได้แก่ ต าบลในเมือง วงัน า้คู้  งิว้งาม หวัรอ จอมทอง วดัจนัทร์ วดัพริก ท่าทอง ท่าโพธ์ิ สมอแข 
ดอนทอง บ้านป่า ปากโทก บ้านกร่าง บ้านคลอง พลายชุมพล มะขามสงู อรัญญิก บึงพระ ไผ่ขอ
ดอน แต่เลือกพืน้ท่ีศึกษา ได้แก่ เทศบาลฝ่ังตะวนัตก เทศบาลฝ่ังตะวนัออก - เหนือ  เทศบาลฝ่ัง
ตะวนัออก – ใต้ สมอแข หวัรอ วดัจนัทร์ บ้านคลอง ท่าทอง ท่าโพธ์ิ ดอนทอง บึงพระ พลายชุมพล  
อรัญญิก จะมีประชากรรวมทัง้หมด 169,949 คนและมีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั 46,725 ครัวเรือน โดย
สว่นใหญ่แตล่ะครอบครัวจะมีสมาชิก 3-5 คนตอ่ครวัเรือน 
 
1.5 พืน้ท่ีศึกษา 
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ภาพ 1.1 อ าเภอเมืองพิษณโุลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.2 เขตเมืองพิษณโุลก (ในกรอบผงัเมืองรวมพิษณโุลก) 
 
1.6 กรอบแนวความคดิ 
 
  พฤติกรรมลกูค้า                                     
                                         โอกาสท่ีลูกค้าจะเข้าร้าน                      ลกูค้าเลือกเข้าร้านประจ า 
ระยะเวลาเดินทาง                หมูกระทะบุฟเฟ่ต์                       
                                                                                                     ลกูค้าเลือกเข้าร้านท่ีอยู่ 
   ขนาดของร้าน                                                                               ใกล้บ้าน 
  
                                              Multiple Regression                                  สมมติฐาน 

ภาพ 1.3 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หาโอกาสท่ีลกูค้าจะเข้าใช้บริการ                              สมมติฐาน 
หมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในแตล่ะร้าน                                  - ลกูค้ามกัจะเข้าร้านประจ า 
                                                                             - ลกูค้ามกัจะเข้าร้านท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
 
 
                                                โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการเดินทาง 
                                                           (เป็นปัจจยัด้าน Demand) และขนาดของร้าน 
                                                           หมกูระทะบฟุเฟ่ต์ (เป็นปัจจยัทางด้าน Supply) 
                                                           พร้อมทัง้เพ่ิมปัจจยัด้านพฤติกรรมของลกูค้า 
                                                           เข้ามาเพ่ิมอีก 2 ตวั คือ ช่วงอายแุละรสนิยม 
สมการวิเคราะห์ 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ 
 

Y =     +     +      +    +      +     +    +      +      + e 
 
เมื่อ    Y    =   จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี 
                =   ระยะทาง 
                =   ระดบัของความคิดเห็นในความสะดวกในการเดินทาง 
               =   อาย ุ
             =   ระดบัของความคิดเห็นในความสะอาดของร้าน 
             =   ระดบัของความคิดเห็นในบริการท่ีดีจากทางร้าน 
              =   ขนาดของร้าน  
                =   ระดบัของความคิดเห็นในท่ีตัง้และขนาดของร้าน 
              =   ระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอดรถสาหรับลกูค้า 
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1.7 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

1. ทราบถึงขอบเขตการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยท่ีเลือกใช้บริการจากร้าน 
สามารถแสดงพืน้ท่ีของร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก  

 2. สามารถช่วยในการตดัสินใจของผู้ประกอบการธรุกิจการค้าในการวางแผนการจัดเลือก
ท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมให้เข้ากบัพฤติกรรมผู้บริโภคได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ทบทวนทฤษฎ ีแนวความคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยันีจ้ะค้นคว้ารวบรวมข้อมลูทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง แนวความคิด ไว้ทัง้หมด 10 หวัข้อ อนั

ได้แก่ ทฤษฎีแหลง่กลาง จะพดูถึง ทฤษฎีแหลง่กลางของ Walter Christaller และทฤษฎีแหลง่กลาง
ของ August Losch Losch โดยมคีวามหมายความเป็นแหล่งกลาง บทบาทหน้าท่ีกลาง ขอบเขต
ของพิสยัของสินค้า ระดบัการทรงตวั ข้อสมมตุิตามทฤษฎีแหล่งกลางของ Christaller และ Losch 
และรูปแบบเรขาคณิตของแหล่งกลางตามทฤษฎีของ Losch เป็นอย่างไรบ้าง ท าให้มีการ
เปรียบเทียบทฤษฎีแหลง่กลางของ Christaller และของ Losch ขึน้ โดยจะมีเร่ือง ความคล้ายคลึง
กนั ความแตกตา่งกนัระหวา่งทฤษฎีของ Christaller และของ Losch คณุคา่ทางด้านกรอบแนวคิด
ของทฤษฏีแหลง่กลางตอ่การศกึษาในภมูิศาสตร์เศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้และข้อวิจารณ์เก่ียวกับ
ทฤษฎีแหล่งกลาง รวมไปถึงในเร่ืองของความส าคัญของค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ บริโภค ทัศนคติของการเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้าน Demand และ Supply 
ลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภคของคนในเขตเมืองพิษณโุลก และรูปแบบการเคราะห์ใน
สมการ Regression Analysis ในการท าวิจยั 

ส่วนในเร่ืองเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนัน้ได้น าเสนอไว้ทัง้หมด 3 เร่ือง อันได้แก่ 
Abdulkader A Murad. (2007) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
วางแผนการค้าปลีกในเมืองเจดดาห์ Vega R. S., Acuña J. L. G. and DÍAZ M. R.(2015) ได้
ศกึษาเก่ียวกบัตลาดเป็นลกัษณะปรากฏการณ์เชิงพืน้ท่ี และธีระพงษ์ แสงวิเศษ. (2556) ได้ศึกษา
เก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการร้านสะดวกซือ้  เซเว่น อีเลฟเว่นท่ีมีต่อการจัดวาง 
Layout ท่ีได้รับการปรับปรุงร้าน 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
           2.1.1 ทฤษฎีแหล่งกลาง 
              ทฤษฎีท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ืออธิบายถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับท าเลท่ีตัง้ จ านวน การ
กระจาย ขนาด ลกัษณะ ล าดับศกัดิ์ และขอบเขตบริการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง กิจกรรมขัน้ตติยภมูิ เช่น การค้า และการบริการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
การค้า-บริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า-บริการ ก็คือ ทฤษฎีแหล่งกลาง (central place 
theory) 
           ทฤษฎีแหลง่กลางท่ีส าคญัมี 2 ทฤษฎี คือ 
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1. ทฤษฎีแหลง่กลางท่ีเสนอโดย Walter Christaller นกัภมูิศาสตร์เศรษฐกิจชาวเยอรมนั ซึ่งตีพิมพ์
ในปี 1933 โดยมีช่ือว่า Die Zentralen Orte in Suddeutschland และได้รับการแปลและตีพิมพ์
เป็นภาองักฤษ โดย C. W. Baskin ในปี 1966 ภายใต้ช่ือว่า Central Place in Southern Germany 
หรือ แหลง่กลางในเยอรมนีตอนใต้ 
2. ทฤษฎีแหลง่กลางท่ีเสนอโดย August Losch นกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนั ซึ่งตีพิมพืในปี 1939 
โดยมีช่ือว่า Die raumliche Ordnung der Wirtschaft และได้รับการแปลและการตีพิมพืเป็น
ภาษาองักฤษ โดย W . H . Woglon and W . F . Stolper ในปี 1954 ภายใต้ช่ือว่า The 
Economics of Location หรือเศรษฐศาสตร์ของท าเลท่ีตัง้ 

ทฤษฎีทัง้สองมีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันหลายประการ เพราะว่าทฤษฎีของ Losch เป็นการ
ดดัแปลงมาจากทฤษฎีของ Christaller อย่างไรก็ตาม ในสว่นรายละเอียดปลีกย่อย ทฤษฎีทัง้สองมี
สว่นท่ีแตกตา่งกนัหลายประการ ดงัจะได้กลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป 
          ทฤษฎีแหล่งกลางของ Walter Christaller 
             ทฤษฎีแหลง่กลางของ  Christaller เป็นผลงานแรกเร่ิมของภมูิสาสตร์เศรษฐกิจเชิงทฤษฎี 
เป็นเชิงทฤษฎีเชิงนิรนัย (deductive theory) ท่ีพยายามอธิบายถึงความหลากหลายของขนาด 
จ านวน ต าแหน่งท่ีตัง้ การกระจาย ความถ่ีความห่าง และบทบาทหน้าท่ีของแหล่งกลางหรือชุมชน
เมือง ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการแกชุมชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ เพราะเขาตระหนักถึงความสมัพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่งเมืองและดินแดนโดยรอบ 
               Christaller ไมพ่อใจกบัค าอธิบายก่อนหน้านัน้เก่ียวกบัเมืองท่ีมีอยู่ และต าแหน่งท่ีตัง้ของ
ชมุชนเมือง เขาจึงได้เสนอทฤษฎีแหล่งกลางขึน้ และได้ทดสอบทฤษฎีของเขาในพืน้ท่ีทางตอนใต้
ของประเทศเยอรมนี เขามีความเห็นวา่ ทฤษฎีของเขาเป็นการเสริมทฤษฎีท าเลท่ีตัง้การใช้ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรของ von Thunen และทฤษฎีท าเลท่ีตัง้อตุสาหกรรมมของ Alfred Weber 
              ทฤษฎีแหล่งกลางท่ีเขาเสนอขึน้นี ้เป็นการอธิบายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจขัน้ท่ี 3 คือ 
การค้าและบริการท่ีพบมากในเขตชมุชนเมือง ซึ่งในปัจจบุนัจะเห็นวา่ ทัง้ในสงัคมท่ีพฒันาแล้วและ
ก าลงัพฒันาประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่ มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจขัน้ท่ี 3 
มากขึน้ 
              ก่อนท่ีจะกล่าวถึงข้อสมมตุิของทฤษฎีแหล่งกลาง คณุลกัษณะทางโครงสร้างของแหล่ง
กลาง ขัน้ตอนพัฒนาการของแหล่งกลาง และกฎเก่ียวกับอันดับของทฤษฎีแหล่งกลาง จะขอ
กลา่วถึงแนวคิดหรือค าจ ากดัความบางอนัท่ีเก่ียวข้องกบัแหลง่กลางพอสงัเขป 
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            แหล่งกลาง (The central place) 
               แหลง่กลาง หมายถึง ชมุชนหรือเมืองท่ีท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางการค้าและบริการให้แก่
พืน้ท่ีโดยรอบ Christaller ได้กลา่วอย่างชดัเจนวา่ บางชมุชนหรือบางเมืองเท่านัน้ท่ีจดัว่าเป็นแหล่ง
กลาง แหลง่กลางเป็นแหล่งตัง้ถ่ินฐาน ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางจ าหน่ายสินค้าและให้บริการแก่
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนโดยรอบแหลง่กลางนัน้ ชมุชนหรือเมืองท่ีมิได้ถือว่าเป็นแหล่งกลาง 
ได้แก่ ชมุชนเมืองมี่ให้บริการในการจ าหน่ายสินค้าและบริการน้อยมากแก่คนในท้องถ่ิน เช่น เมือง
เหมืองแร่ เมืองศาสนา เมืองจาริกแสวงบุญ เมืองท่องเท่ียว เมืองพักผ่อนตากอากาศ (เช่น เมือง
พทัยา) เป็นต้น ชมุชนเหลา่นีแ้ทบจะไมไ่ด้พึ่งพาอาศยัความอดุหนนุค า้จนุ หรือความช่วยเหลือจาก
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ และมิได้ให้บริการ หรือให้บริการน้อยมากแก่ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบ 
             ความเป็นแหล่งกลาง (Centrality) 
              ความเป็นแหลง่กลาง หมายถึง ความส าคญัของชุมชนหรือเมืองในฐานะเป็นศนูย์กลาง
การค้า และบริการ Christaller ยอมรับและทราบดีว่าชุมชนหรือเมือง 2 แห่ง ท่ีมีประชากรเท่ากัน 
จะไมม่ีบทบาทหน้าท่ีหรือความส าคญัในฐานะเป็นแหลง่กลางเท่าเทียมกนั จริงอยู่ขนาดของชุมชน 
(จ านวนประชากร) มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับความส าคญัของชุมชนในฐานะเป็นแหล่งกลาง คือ
ชมุชนขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรมาก จะมีฐานะความเป็นแหล่งกลาง (ความเป็นศนูย์กลางการค้า
และบริการ) สูงกว่าชุมชนขนาดเล็กท่ีมีประชากรน้อย แต่ความสัมพันธ์นีไ้ม่ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ จ านวนประชากรแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถวัดค่า “ความเป็นแหล่งกลาง” ได้ 
เพราะว่าเมืองขนาดใหญ่มักมีหลายบทบาทหน้าท่ี (functions) ไม่เพียงแต่ในด้านการค้าและ
บริการเท่านัน้ และจ านวนประชากรมกัจะบอกถึงคา่ความส าคญัของเมืองโดยส่วนรวม ไม่ได้บอก
ถึงความเป็นแหลง่กลาง (ความเป็นศนูย์กลางการค้าและบริการ) อย่าเดียว 
            ความเป็นแหล่งกลางนี ้ถูกน ามาใช้เพ่ือคามแตกต่างระหว่างขนาดและความส าคญัของ
แหล่งกลาง หรืออีกนัยหนึ่งก็เพ่ือบอกถึงฐานะล าดบัศกัดิ์ (hierarchical status) ของแหล่งกลาง
นัน่เอง 
             Christaller ได้ใช้จ านวนโทรศพัท์ในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง เป็นเคร่ืองวดัหรือเคร่ืองบ่งชี ้
ความเป็นแหลง่กลาง เขาเห็นว่าจ านวนโทรศพัท์จะเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีดีกว่าจ านวนประชากรของ
ชมุชน เพราะวา่ในสมยัของ Christaller นัน้ บริเวณตอนใต้ของเยอรมนีมีโทรศพัท์ส่วนตวัท่ีติดตัง้
ตามบ้านเรือนน้อยและโทรศพัท์สว่นใหญ่ใช้ในการค้าและธรุกิจตา่งๆ ดงันัน้จึงเหมาะสมท่ีจะใช้เป็น
สิ่งแสดงถึงฐานะการบริการ ซึ่งสตูรในการหาคา่ความเป็นแหลง่กลางเป็นดงันี  ้
                  ความเป็นแหลง่กลาง (Centrality) =    - (      /   ) 
โดยท่ี             = จ านวนโทรศพัท์ในแหลง่กลางใดแหลง่กลางหนึ่ง 
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                     = จ านวนประชากรของแหลง่กลาง 
                       = จ านวนโทรศพัท์ในภมูิภาค 
                    = จ านวนประชากรของภมูิภาค 
               ในปัจจุบันเคร่ืองวดัความเป็นแหล่งกลางท่ีเหมาะสมมีหลายอนั เช่น ใบเสร็จภาษีการ
ขาย จ านวนศนูย์การค้า ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง จ านวนธนาคาร จ านวนโรงพยาบาล หรือ
อตัราสว่นการจ้างงานในด้านกาค้าและบริการ เป็นต้น 

บทบาทหน้าท่ีกลาง (Central functions)  
บทบาทหน้าท่ีกลาง หมายถึงกิจกรรมการค้าปลีกหรือบริการท่ีพบในแหล่งกลาง บทบาท

หน้าท่ีหรือกิจกรรมของแหล่งกลางในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับเทคโนโลยี 
มาตรฐานการครองชีพ และสถานะทางพฤติกรรมของประชากรหรือผู้บริโภคในขณะนัน้ 

แหลง่กลางระดบัสงูหรือแหลง่กลางขนาดใหญ่ จะมีหน้าท่ีหรือกิจกรรมมากกวา่แหลง่กลาง
ขนาดเลก็ (ระดบัต ่า) เช่น มหานครจะมีบทบาทหน้าท่ีด้านการค้าและบริการมากกวา่นคร นครจะมี
บทบาทหน้าท่ีกิจกรรมการค้าและบริการมากกวา่เมือง และเมืองจะมีบทบาทหน้าท่ีกิจกรรมการค้า
และบริการมากกวา่หมูบ้่าน ตามล าดบั 
 ประเภทหรือล าดบัของสินค้าและบริการท่ีพบในแหลง่กลางมี  3 ประเภทคือ 

(1) สินค้าอนัดบัต ่า (lower-order goods) 

เป็นสินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนั (necessity goods) เป็นสินค้าราคาต ่าและ

เป็นประเภทท่ีมีผู้ ซือ้ประจ า สม ่าเสมอ และบ่อยๆ เช่น อาหาร และของช าต่างๆ เป็นสินค้า

ท่ีมีระดบัการทรงตวัต ่าและพบในแหลง่กลางทกุขนาด (เลก็ กลาง ใหญ่) 

(2) สินค้าอนัดบักลาง (medium-order goods) 

เป็นสินค้าท่ีมีความจ าเป็นรองลงไป มีราคาปานกลาง และเป็นสินค้าประเภทท่ีการซือ้ขาย

ไมบ่่อยครัง้นกั เช่น อาจสปัดาห์ละครัง้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เสือ้ผ้า รองเท้า หนังสือ ฯลฯ เป็น

สินค้าท่ีมีระดบัการทรงตวัปานกลาง และพบในแหลง่กลางขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

(3) สินค้าอบัดบัสงู (higher-order goods) 

เป็นสินค้าท่ีมีความจ าเป็นน้อยมาก เป็นสินค้าท่ีมีราคาสงูหรือค่อนข้างสงู มีการซือ้ขาย

น้อยครัง้มาก เช่น  5 ปีตอ่ครัง้ หรือ 10ปีต่อครัง้ ฯลฯ เป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย (luxury goods) 

เช่น แหวนเพชร นาฬิกาสวิส รถยนต์ราคาแพง เป็นต้น หรือสินค้าค่อนข้างฟุ่ มเฟือย เช่น 
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เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเสียง ตู้ เย็น เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น เป็นสินค้าท่ีมีการทรงตวัระดบัสงู 

และพบในเฉพาะแหลง่กลางขนาดใหญ่ 

ขอบเขตของพสัิยของสินค้า (Limit or range of a good) 
ขอบเขตของสินค้าเป็นแนวคิดทางด้านผู้บริโภค หมายถึงเขตตลาดของสินค้า หรืออาจ

หมายถึงระยะทางท่ีผู้บริโภคเดินทางไปซือ้สินค้า  ขอบเขตของสินค้าใดจะกว้างหรือแคบหรือ
ครอบคลมุพืน้ท่ีมากน้อยแค่ไหน   ขึน้อยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ราคาของสินค้า ค่าขนส่ง 
(คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปซือ้สินค้า) ความจ าเป็นในการใช้สินค้า (สินค้านัน้จ าเป็นมากน้อยแค่
ไหน) และรสนิยมความชอบของผู้บริโภค 

ประเภทหรือชนิดของขอบเขตสินค้ามี 3 ประเภท คือ 
(1) ขอบเขตภายนอกในอดุมคติของสินค้า (ideal outer range of the good) หมายถึงระยะทาง

หรือขอบเขตไกลท่ีสดุท่ีผู้บริโภค สามารถเดินทางไปซือ้สินค้าหรือรับบริการชนิดนัน้ได้ นอก

ขอบเขตภายนอกในอดุมคติออกไปประชาชนจะไมซื่อ้สินค้าประเภทนัน้ ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่

สามารถรับภาระคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปซือ้สินค้าหรือบริการจากแหลง่กลางได้ 

(2) ขอบเขตภายนอกจริงๆ ของสินค้า (real outer range of the good) หมายถึงขอบเขตหรือ

ระยะทางจริงๆ ท่ีผู้บริโภคหรือประชาชนเดินทางไปซือ้สินค้าหรือบริการชนิดนัน้ ขอบเขต

ภายนอกจริงๆ ของสินค้าจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อมีการแขง่ขนักนัระหวา่งแหลง่กลางเพ่ือดึงดดูใจ

ลกูค้า 

ถ้าหากว่าในพืน้ท่ีใดไม่มีคู่แข่งขนั คือมีแหล่งกลางเพียงแหล่งเดียว เส้นท่ีแสดงขอบเขต

ภายนอกในอดุมคติ และเส้นแสดงขอบเขตภายนอกจริงๆ จะเป็นเส้นเดียวกนั คือขอบเขตจะ

เท่ากนัส าหรับสินค้าหรือบริการแตล่ะชนิด แตถ้่าหากมีแหลง่กลางหลายแห่งแข่งขนักันแล้ว 

(แย่งลกูค้ากนั) ขอบเขตจะจ่างกนัไมเ่ป็นเส้นเดียวกนั ซึ่งปกติแล้วขอบเขตภายนอกจริงๆ จะ

แคบกวา่ขอบเขตในอดุมคติ 

(3) ขอบเขตภายใน (inner range or threshold range) หมายถึงขอบเขตการค้า หรือระยะทาง

จากแหลง่กลางท่ีครอบคลมุเขตการค้ารอบศนูย์กลางนัน้ซึ่งภายในขอบเขตนัน้มีจ านวนผู้ ซือ้

สินค้าหรือบริการมากพอท่ีท าให้กิจการค้าหรือบริการนัน้ ด ารงอยู่โดยไมข่าดทนุ 

ถ้าหากวา่ขอบเขตภายนอกจริงๆ ของสินค้าหรือบริการเท่ากับหรือมากกว่าขอบเขตภายใน

แล้วธรุกิจหรือบริการนัน้ก็จะด าเนินการได้เพราะวา่อย่างน้อยท่ีสดุก็ไม่ขาดทุน และอาจเลิก
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ด าเนินกิจการไป หรือไม่ก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือด าเนินธุรกิจการค้า

หรือบริการให้ได้ก าไรหรือไมข่าดทนุ 

ระดับการทรงตัว (Threshold) 
ระดบัการทรงตวัเป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ขาย หมายถึง ปริมาณ

ของอ านาจซือ้หรือจ านวนผู้บริโภคท่ีเป็นท่ีต้องการในพืน้ท่ี (ภมูิภาค) ท่ีอดุหนุนค า้จุนให้บุคคลท่ี
ด าเนินการทางธรุกิจขัน้ท่ี 3 ด าเนินอยู่ได้ บางครัง้อาจมีความหมายว่าเป็นปริมาณเงินหรือระดบั
ปริมาณการขายท่ีต ่าท่ีสุดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ ประกอบการด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ขาดทุน 
เน่ืองจากพ่อค้า ผู้ขายสง่ หรือผู้ประกอบธรุกิจอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายประจ า (fixed/overhead 
cost) เช่น คา่เช่าพืน้ท่ี คา่เคร่ืองมือ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นต้องใช้จ่ายในการด าเนินธรุกิจ ดงันัน้ปริมาณเงิน
ท่ีลูกค้าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าและบริการจ าเป็นต้องมีมากพอเพียงท่ีจะชดเชยกับการลงทุน 
มิฉะนัน้แล้วธุรกิจก็ต้องปิดกิจการ เพราะว่าด าเนินการต่อไปไม่ได้ หรืออาจต้องเคลื่อนย้ายท าเล
ท่ีตัง้ 

ขนาดของระดบัการทรงตัวของสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป สินค้า
อนัดบัต ่าซึ่งสว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีมีผู้ ซือ้บ่อย ๆ และมีจ าหน่าย
ทั่วไป จะมีระดบัการทรงตวัท่ีสนับสนุนต ่า ส่วนสินค้าอนัดบัสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย 
ราคาแพง มีความจ าเป็นน้อย มีการซือ้-ขายน้อยครัง้มาก จ าเป็นต้องมีรายได้จากการขายสงู ดงันัน้
จึงมีจ าหน่ายเฉพาะในเมืองหรือแหล่งกลางขนาดใหญ่ ต้องการขนาดขอบเขตตลาดท่ีมีพืน้ท่ี
กว้างขวาง และระดบัการทรงตวัส าหรับสินค้าเหลา่นีจ้ะต้องสงูด้วย 

ขนาดของระดบัการทรงตวัยงัแตกตา่งกนัไป ตามระดบัของความเป็นแหลง่กลางท่ีต้องการ
ของธุรกิจ โดยธุรกิจการค้า/บริการท่ีต้องการระดบัการขายสงูมาก จ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีหรือ
เมืองท่ีมีความเป็นแหลง่กลางสงู ในขณะท่ีร้านค้าหรือสถานบริการท่ีไม่ต้องการระดบัการขายท่ีสงู
จะตัง้อยู่ทัว่ไปไมต้่องการสถานท่ีท่ีมีความเป็นแหลง่กลาสงู 

ระดบัการทรงตวัก็เช่นเดียวกับความเป็นแหล่งกลาง คือเป็นแนวความคิดท่ีง่ายต่อการ
เข้าใจแตว่า่ยากท่ีจะวดัได้ ตวัอย่างเช่นการวดัปริมาณหรือมลูค่าของเงินตราท่ีหลัง่ไหลเข้ามานัน้
ยาก จึงต้องใช้การนบัจ านวนบริโภคหรือลกูค้าแทน ดงันัน้ความหมายในทางปฏิบัติ (operational 
definition) ของระดบัการทรงตวั หมายถึง จ านวนของผู้บริโภคท่ีต้องการ เพ่ือท่ีจะท าให้กิจกรรม
ของแหลง่กลางนัน้สามารถอยู่รอดหรือด าเนินกิจการได้ 

Berry and Garrison (1958) ได้ศึกษาและก าหนดค่าขนาดระดบัการทรงตวัของบทบาท
หน้าท่ี 3 กลุม่ใน Snohomish County ในมลรัฐ Washington เขาได้ศกึษาตัง้แตส่ถานีบริการน า้มนั 
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(กลุม่ท่ี 1) ซึ่งต้องการระดบัการทรงตวัต ่า คือเพียงแค ่196 คน (กลุม่ท่ี 2) ซึ่งต้องการระดบัการทรง
ตวัปานกลาง คือ 610 คน ไปจนถึงกิจกรรมด้านรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล และคลินิก (กลุ่ม
ท่ี 3) ซึ่งต้องการระดบัการทรงตวัสงู คือถึง 1,159 คน 

ข้อสมมุติตามทฤษฎีแหล่งกลางของ Christaller (Assumptions) 

ทฤษฎีแหลง่กลางของ Christaller ประกอบด้วยข้อสมมตุิ (assumptions) 2 ด้านด้วยกัน 
คือ ข้อสมมตุิเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และข้อสมมตุิเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของประชาชน (ผู้ขาย
หรือผู้ประกอบการและผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ) 
(1) ข้อสมมตุิเก่ียวกับสภาพแวดล้อม (assumption about environment) หรือ ข้อสมมตุิเก่ียวกับ

พืน้ท่ีราบเรียบสม ่าเสมอ (isotropic plain assumption) 

ก. บริเวณชนบทนัน้จะเป็นท่ีราบเรียบสม ่าเสมอโดยตลอด 

ข. การเดินทางหรือการคมนาคมขนสง่ท่ีราบนัน้สะดวกเท่าเทียมกันในทุกทิศทาง 

ไมม่ีอปุสรรคใด ๆ ในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นอปุสรรคทางธรรมชาติ เช่น ภเูขา 

แม่น า้ ฯลฯ หรืออุปสรรคทางวัฒนธรรม เช่น เขตแดนทางการเมือง และ

คา่ใช้จ่ายในการขนสง่มีรูปแบบสม ่าเสมอในทกุทิศทาง 

ค. การกระจายหรือการตัง้ถ่ินฐานของเกษตรกรบนท่ีราบนัน้เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ 

โดยตลอดทัว่ทัง้พืน้ท่ีราบ และแตล่ะฟาร์ม หรือโรงเรียน (farmstead) อยู่ห่างกนั

เป็นระยะทางเท่า ๆ กนั มีลกัษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า (triangular lattice) 

ง. ความต้องการในสินค้าและบริการหรืออ านาจซือ้ของประชาชนเท่าเทียมกัน

หมด 

(2) ข้อสมมุติเ ก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ บริโภคและผู้ ประกอบการในแหล่งกลาง (rationality 

assumption) 

(ก) ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้มีพฤติกรรมผกูติดอย่างเหนียวแน่นกบัแรงจงูใจทางเศรษฐกิจ 

จะไปซือ้สินค้าและใช้บริการยังแหล่งกลางหรือเมืองท่ีใกล้ท่ีสดุท่ีขายสินค้า /

บริการนัน้ ข้อสมมตุินีเ้รียกว่า ข้อสมมตุิแหล่งกลางใกล้ท่ีสดุ (nearest center 

assumption) หรือข้อสมมุติระยะทางน้อยท่ีสุด (distance minimization 

assumption) 
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(ข) ผู้ประกอบการก็หวงัผลทางเศรษฐกิจเช่นกัน คือ เมื่อใดก็ตามท่ีอ านาจซือ้ของ

สินค้าโดยพอเพียงท่ีแหล่งกลางหรือเมืองนัน้ ผู้ประกอบการก็จะขายสินค้านัน้ 

แต่ว่าเมื่อใดก็ตามท่ีความต้องการในสินค้านัน้น้อยกว่าระดับการทรงตัว 

ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะไม่ขายสินค้าชนิดนัน้ ข้อสมมตุินีเ้รียกว่า ข้อสมมตุิ

การหวงัผลก าไรสงูสดุ (profit minimization assumption) 

จะเห็นว่าข้อสมมุติทัง้ 2 ข้อนี ้มีความหมายว่า ทัง้ผู้บริโภคและผู้ ขาย หรือ

ผู้ประกอบการ มีพฤติกรรมท่ีค านึงถึงเหตผุลทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั คือเป็นผู้

ท่ีเลง็เห็นผลผลิตทางเศรษฐกิจ และมีข้อมลูข่าวสารความรู้ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์

ทุกอย่างเก่ียวกับการจับจ่ายซือ้ของ ตลอดจนราคาของสินค้าและบริการทุก

ประเภท โดยท่ีผู้บริโภคมกัจะเดินทางไปซือ้สินค้าและบริการยังแหล่งกลางหรือ

เมืองท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ และผู้ประกอบการก็มีข่าวสารข้อมลูอย่างดีเก่ียวกับสภาพ

ธรุกิจ และปรับตวัทนัทีตอ่การเปลี่ยนแปลงอ านาจซือ้ของผู้บริโภค และจะขาย

สินค้าและบริการให้ได้ผลก าไรและเสมอทนุเท่านัน้ ดงันัน้ ทฤษฎีแหล่งกลางจึง

เป็นทฤษฎีเชิงก าหนดรูปแบบ (normative theory) 

 
2.2 ทฤษฎีแหล่งกลางของ August Losch Losch  
                เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค (regional economist) เขาได้ใช้วิธีการทางนิรนัย 
(deductive method) เสนอทฤษฎีแหล่งกลางขึน้มา เพ่ืออธิบายถึงขนาดและความถ่ีห่าง 
(ต าแหน่ง) ของชุมชน ผลงาน ของเขาตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันในปี 1954 (ก่อนผลงานของ 
Chistaller ถึง 12 ปี) ภายใต้ช่ือ The Economics of Location หรือ เศรษฐศาสตร์ของท าเลท่ีตัง้ 
ดงักล่าวแล้ว ทฤษฎีแหล่งกลางของเขาแตกต่างจากทฤษฎีแหล่งกลางท่ีเสนอ โดย Christaller 
หลายประการ(ลกัษณะ)ด้วยกนั  

ข้อสมมุติของทฤษฎีแหล่งกลางของ Losch  
ข้อสมมุติด้านสภาพแวดล้อมตามทฤษฎีของ Losch มี 4 ข้อ ซึ่งคล้ายคลึงกับของ 

Christaller คือ  
(1) มีเกษตรกรท่ีเลีย้งตวัเองได้ ตัง้ถ่ินฐานกระจายอยู่อย่างสม ่าเสมอบนพืน้ราบเรียบ ท่ีมี

วตัถดุิบกระจายอยู่เท่าๆกนั  
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(2) บนพืน้ราบเรียบนีก้ารคมนาคมขนสง่สะดวกทกุทิศทาง และมีคา่ขนสง่เท่าเทียมกนัโดย
ตลอด  

(3) ความต้องการหรืออปุสงค์ในสินค้าและบริการของประชาชนเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ  
(4) ขอบเขตการตลาดของแหลง่กลางเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า  

             Losch ได้พยายามค้นหาทฤษฎีเก่ียวกับแรงหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ มาใช้อธิบายถึง
รูปแบบของการตัง้ถ่ินฐาน แตว่า่ปรัชญาพืน้ฐานของเขาแตกตา่งจากของ Christaller ดงันัน้รูปแบบ
ของแหล่งกลางหรือรูปแบบการตัง้ถ่ินฐานท่ีเขาคิดขึน้มาจึงแตกต่างกับของ Christaller ทัง้นี ้
เพราะวา่เขามีความคิดแบบสงัคมนิยม ความสนใจของเขามุง่ไปท่ีการพฒันารูปแบบการตัง้ถ่ินฐาน 
ท่ีมุง่สง่เสริมสวสัดิภาพของบริโภคให้มากท่ีสดุ  
              ตามทฤษฎีของ Christaller นัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้ ค้าขาย จะขายสินค้าและบริการก็
ตอ่เมื่อมีก าไรสว่นเกิน (excess profit) มากท่ีสดุ Losch กลา่ววา่เป็นเป้าหมายในด้านผลก าไรของ
ผู้ขายไมส่อดคล้องกบัความต้องการหรือเป้าหมายในด้านสวสัดิการสงูสดุของผู้ บริโภค Losch มิได้
พยายามท่ีจะอธิบายถึงรูปแบบจริงๆ ของแหล่งกลางท่ีปรากฎในพืน้ท่ี แต่เขาได้พยายามท่ีจะ
อธิบายถึงรูปแบบท่ีควรจะปรากฎบนพืน้ท่ี หรือแหล่งกลางควรจะตัง้อยู่ท่ีไหน ในสภาพแวดล้อม
เช่นนัน้ การเดินทางไปซือ้สิน้ค้าและบริการของผู้บริโภคจะต้องสะดวกสบายท่ีสดุ นั่นคือระยะทาง
ในการเดินทางจะต้องสัน้ท่ีสดุ และผู้ขายต้องการขายสินค้าเพียงแตใ่ห้ได้ก าไรปกติ (normal profit) 
เท่านัน้  
               จะเห็นวา่ Losch แตกตา่งจาก Christaller ตรงท่ีในขัน้แรกเขามิได้สมมตุิว่ามีล าดบัของ
ศกัดิ์ของแหล่งกลาง ความสนใจของเขามุ่งไปท่ีอตุสาหกรรม ท่ีพึ่งพาตลาด (market-oriented 
manufacture) หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจขัน้ท่ี 2 (อตุสาหกรรมผลิตเบียร์) มากกว่ากิจกรรม
เศรษฐกิจขัน้ท่ี 3 แตว่า่ ทฤษฎีของเขาใช้ประโยชน์ได้ในการอธิบายถึงกิจกรรมขัน้ท่ี 3 ซึ่งจริงๆแล้ว 
Losch ได้พยายามท่ีจะผสมผสานทฤษฎีแหล่งกลางเข้าด้วยกันกับทฤษฎีท าเลท่ีตัง้อตุสาหกรรม 
และทฤษฎีท าเลท่ีตัง้ทางการเกษตร  

รูปแบบเรขาคณิตของแหล่งกลางตามทฤษฎีของ Losch  
ของแหล่งกลางตามทฤษฎีของ Losch นัน้ประกอบด้วยระบบ K-system มากมาย เช่น 

K=3,k=4,k=7,k=9,k=12,k=13,k=16,k=19,k=21,k=2  เขาระบวุา่มีรูปแบบของระบบแหล่งกลาง
ประมาณ 150 แบบท่ีมีขอบเขตการค้า/บริการท่ีมีขนาดแตกตา่งกนัออกไป ระบบ K-system หลาย
แบบอาจปรากฏในพืน้ท่ีในเวลาเดียวกันแต่ละระบบก็ส าหรับสินค้าชนิดนัน้ ดงันัน้ระบบขอบเขต
ตลาดของแหลง่กลางตามทฤษฎีของ Losch จึงมีความสลบัซบัซ้อนมากกวา่ของ Christaller  
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                Losch ได้หมนุโครงร่าง (โครงข่าย) ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าของเขตตลาดรอบๆ เขต
มหานครการหมนุท าให้มีภมูิทัศน์หรือรูปแบบท าเลท่ีตัง้ 6เสีย้ว (รูป14.5) แต่ละเสีย้วครอบคลมุ
พืน้ท่ี 60 องศาแตล่ะเสีย้วแบ่งได้อีกเป็น 2 สว่นย่อย สว่นแรกจะมีแหลง่กลางจ านวนน้อย สว่นใหญ่
เป็นแหล่งกลางขนาดเล็ก จ าหน่ายสินค้าล าดบัต ่า และมีระบบการขนส่งท่ีไม่ดี ซึ่งส่วนนีเ้รียกว่า 
สว่นท่ีมีเมืองจ านวนน้อย (city-poor subsector) อีกสว่นหนึ่งจะมีแหลง่กลางขนาดใหญ่หรือแหล่ง
กลางอันดบัสูงจ านวนมากกว่า จ าหน่ายสินค้าอนัดบัสงู มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีดี ส่วนนี ้
เรียกว่า ส่วนท่ีมีเมืองจ านวนมาก(city-rich subsector) ซึ่งเขตท่ีมีแหล่งกลางน้อย และเขตท่ีมี
แหลง่กลางมากนีจ้ะอยู่สลบักนัไป  

ความคล้ายคลึงกันระหว่างทฤษฎีของ Christaller และของ Losch  
(1) ทฤษฎีของ Christaller และของ Losch ท่ีมีข้อสมมตุิท่ีคล้ายคลึงกัน คือการตัง้ถ่ินฐาน

ของชุมชนเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า การกระจายของชุมชนเป็นไปอย่างสม ่าเสมอบนพืน้ท่ีท่ี
ราบเรียบโดยตลอด เกษตรกรท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่บนท่ีราบมีรสนิยมคล้ายคลงึกนั มีอ านาจซือ้เท่าเทียม
กนั และมีความต้องการทางเศรษฐกิจคล้ายกนั และบนพืน้ท่ีราบมีการคมนามคมขนสง่ท่ีสะดวกใน
ทกุทิศทาง และอตัราคา่ขนสง่เท่าเทียมกนัโดยตลอด 

(2) ขอบเขตการค้าของแหล่งกลางตามทฤษฎีทัง้สอง จะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
เหมือนกนั 

ความแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีของ Christaller และของ Losch 
ผลของการศึกษาของ Christaller และ Losch แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของแหล่งกลางท่ี

แตกตา่งกนัไป  แม้วา่จะเร่ิมต้นจากสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลงึกนั  
(1) Christaller พิจารณารูปแบบของแหลง่กลาง โดยเร่ิมจากต าแหน่งท่ีตัง้ของแหล่งกลาง

ท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีต้องการระดบัการทรงตวัสงู ไปหาต าแหน่งท่ีตัง้ของแหลง่กลางท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ี
ต้องการระดบัการทรงตวัต ่า นัน้คือเร่ิมจากแหล่งกลางขนาดใหญ่ ไปหาแหล่งกลางท่ีมีขนาดเล็ก 
สว่นรูปแบบของแหลง่กลางของ Losch นัน้ เร่ิมจากต าแหน่งท่ีตัง้ของแหล่งกลางท่ีจ าหน่ายสินค้า
อนัดับต ่าท่ีมีระดับการทรงตัว ไปหาต าแหน่งท่ีตัง้ของแหล่งกลางท่ีจ าหน่ายสินค้าอันดับสูงท่ี
ต้องการระดบัทรงตวัสงู  

(2) โมเดลของ Christaller นัน้ มีความยืดหยุ่นน้อยกวา่ของ Losch เป็นโมเดลท่ีเหมาะสม
และใช้ประโยชน์ได้ดี กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจขัน้ท่ีสามเท่านัน้ ในขณะท่ีโมเดลของ Losch ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า และสามารถน าไปใช้อธิบายได้ทัง้กิจกรรมขัน้ท่ีสาม และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขัน้ท่ีสอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการอตุสาหกรรมท่ีพึ่งพาอาศยัตลาด  เช่น อตุสาหกรรม
การผลิตเบียร์ 
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(3) มีความแตกต่างกันในด้านประเภทของล าดบัศกัดิ์ ตามโมเดลของ Christaller นัน้ 
แหลง่กลางท่ีอยู่ในล าดบัศกัดิ์เดียวกนั ไมม่ีเพียงแต่จะมีบทบาทหน้าท่ีหรือจ านวนกิจกรรมเท่ากัน
เท่านัน้ แต่ยังเป็นกิจกรรมประเภทเดียวกันอีกด้วย ส าหรับโมเดลของ Losch นัน้ แหล่งกลางใน
ล าดบัศกัดิ์เดียวกนั แม้วา่จะมีจ านวนกิจกรรมเท่าๆ กนั แตไ่มจ่ าเป็นเสมอไปท่ีจะเป็นกิจกรรมหรือ
บทบาทหน้าท่ีเดียวกนั 

ดงันัน้อนัดบัของสินค้าจึงไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องสมัพนัธ์กบัอนัดบัของเมืองหรือแหลง่กลาง  นัน่
คือสินค้าอนัดบัสงูอาจมีขายในแหลง่กลางอนัดบัต ่า หรือสินค้าอนัดบัต ่า อาจไม่ขายในแหล่งกลาง
อนัดบัสงู 

(4) แม้ว่าทางด้านกรอบแนวคิด โครงสร้างรูปแบบล าดบัศกัดิ์ของสินค้า และบริการหรือ
ของแหลง่กลางของ Loschจะไม่สู้ชัดเจนเท่ากับ Christaller แต่ว่าก็ใกล้เคียงกับสภาพความเป็น
จริงมากกวา่ โดยเฉพาะล าดบัศกัดิ์ของศนูย์การค้าในเขตชมุชนเมือง  

(5) ล าดบัศกัดิ์ของ Christaller นัน้มีลกัษณะเรียบร้อยเป็นระเบียบ สม ่าเสมอ เป็นขัน้ตอน
คล้ายขัน้บนัได แตล่ะล าดบัศกัดิ์จะมีลกัษณะต่างกันชัดเจน แต่ล าดบัศกัดิ์ ของ Losch นัน้ไม่เป็น
ระเบียบ แต่ละเมือง (แหล่งกลาง) จะมีลกัษณะโครงข่ายท่ีมีลกัษณะเฉพา เพราะว่ามีสินค้าและ
บริการหลายอย่างซึ่งมีขอบเขตสินค้าและระดบัการทรงตวัท่ีแตกตา่งกนัไป 

(6) ดงัได้กล่าวแล้วว่า ทฤษฎีของ Christaller จะใช้ได้ดีในการอธิบายถึงกิจกรรมขัน้ท่ี3 
โดยเฉพาะอย่างหย่ิงเหมาะสมกบัการศกึษาเก่ียวกบัผู้บริโภค เพราะวา่มีแนวความคิดด้านขอบเขต
หรือพิสยัของสินค้า  สว่นทฤษฎีของ Losch นัน้ คอ่นข้างจะเหมาะสมกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ  
ดงันัน้ทฤษฎีทัง้สองสินค้าและบริการ 

(7) ระบบ K-system ของแหล่งกลางของ Christaller มีเพียง 3 ระบบเท่านัน้ คือระบบ 
k=3,k=4และk=7ส่วนของ Losch นัน้มีมากมายรอบๆ แหล่ง กลางแต่ละแห่ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ประเภทของสินค้าและบริการ 

(8) ตามทฤษฎีของ Losch มีการกลา่วถึงวา่ บริเวณรอบมหานครจะประกอบด้วย เขตท่ีมี
แหลง่กลางมาก  และเขตท่ีมีแหลง่กลางน้อยสลบักันไป โดยแต่ละเขตจะแผ่เป็นรูปเสีย้วออกจาก
เมืองสว่นในทฟษฎีของ Christaller มิได้เอยถึง 

  โดยสรุปแล้วจะเห็นวา่ทฤษฎีทัง้สองข้อมีสมมตุิท่ีคล้ายคลงึกนั  แต่ว่าผมการศึกษาแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบของแหล่งกลางท่ีแตกต่างกันไป นอกจากนัน้ ทฤษฎีของ Christaller มีความ
ยืดหยุ่นน้อยกวา่และมีข้อจ ากดัมากกวา่ทฤษฎีของ Losch 
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         คุณค่าทางด้านกรอบแนวคิดของทฤษฏีแหล่งกลางต่อการศึกษาในภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ 

เท่าท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าทฤษฎีแหล่งกลางให้ค าอธิบายอย่างหยาบๆ    ส าหรับ
พฒันาการและการเลี่ยนแปลงของระบบศนูย์กลางการบริการในพืน้ท่ีเฉพาะแห่ง  คือ  ให้ค าอธิบาย
อย่างกว้างๆ ไม่สมบูรณ์ในการอธิบายถึงขนาด ล าดบัศกัดิ์ต าแหน่งท่ีตัง้และระยะทางถ่ีห่าง ของ
เมืองในระบบของแหล่งกลาง มีปัญหาเด่นๆ หลายประการท่ีเก่ียวกับคุรค่าในการอธิบายถึง
หลกัการเบือ้งต้นท่ีเสนอโดย Christaller และ Losch และระบบ ในอดุมคติท่ีเสนอเหลา่นีไ้มเ่ป็นจริง
ในพืน้ท่ี  แต่ว่างานเขียนหรือการศึกษาเป็นจ านวนมากเก่ียวกับแหล่งกลางนี  ้ก็ได้ให้แนวคิดและ
วิธีการหลายอย่างตอ่การศกึษาเก่ียวกยัการศกึษาเป็นเมือง และศนูย์การค้าและบริการ 

ในด้านการอธิบายถึงพฤติกรรม ผู้บริโภคนัน้ ตามทฤษฎีแหล่งกลางผู้บริโภคถูกก าหนด
หรือคาดวา่จะใช้บริการหรือซือ้ของท่ีต้องการในแหลง่กลางท่ีใกล้ท่ีสดุท่ีมีสินค้าและบริการนัน้ๆ  ซึ่ง
สมมตุิฐาน”แหล่งกลางท่ีใกล้ท่ีสดุ” หรือ “การเคลื่อนย้ายน้อยท่ีสดุ” นีถู้กโจมตีและวิจารณ์จาก
นักวิชาการหลายคนว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าใดนัก   ตงัจะเห็นได้จากการศึกษาของ Berry 
(1967),Clark(1968)และ Day(1973) 
Berry (1967) ได้ศกึษาพฤติกรรมการเดินทางไปซือ้สินค้าและบริการในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ 
มลรัฐ Iowa ในภาคตะวนัตกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1961 ผลการศกึษาพบวา่ ในการ
ซือ้สินค้าและบริการอนัดบัต ่า เช่น ของช า ผู้บริโภคจะเดินทางในระยะใกล้ๆ และจะเดินทางใน
ระยะทางท่ีไกลมากขึน้  ส าหรับการซือ้สินค้าและบริการอนัดบัสงูขึน้ไป ส าหรับบริการอนัสงูเช่นการ
หาทนาย(การใช้บริการทางกฏหมาย) และจะเดินทางไปไกลมากยงัแหลง่กลางขนาดใหญ่  ส าหรับ
บริการอนัดบัสงู เช่นการเดินทางไปโรงพยาบาล  เป็นต้น  

Clark(1968) ซึ่งศึกษาในเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าประมาณร้อยละ 
50-60 ของการเดินทางไปซือ้อนัดบัต ่าหรือสินค้าท่ีจ าเป็นนัน้  เป็นไปตามข้อสมมตุิ แหล่งกลางท่ี
ใกล้ท่ีสดุ และการศึกษาของ Day(1973) ซึ่งศึกษาในเขตเมืองใหม่ของ London ประเทศองักฤษ 
พบวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์เกือบทัง้หมดท่ีอาศยัอยู่ใกล้กบัศนูย์การค้าในละแวกท่ีอยู่อาศยั ร้อยละ 37 ซือ้
อาหาร(สินค้าอนัดบัต ่า)ในท้องถ่ิน ส าหรับเสือ้ผ้า (ซึ่งไม่มีขายในศนูย์การค้าท้องถ่ินเพราะว่าเป็น
สินค้าอนัดับกลาง)ร้อยละ 36 ซือ้ท่ีศนูย์กลางในเมือง ท่ีเหลือซือ้ในศนูย์การค้าอนัดับสงูท่ีไกล
ออกไป อกจากนัน้ ลกัษณะการใช้บริการของคลินิกและโรงพยาบาลซึ่งเป็นบริการอนัดบัสงูก็มี
รูปแบบคล้ายๆ กนั 

ผลของการศึกษาดงักล่าวไม่เป็นสิ่งท่ีแปลกแต่อย่างใด  เพราะว่าผลงานของ Christaller 
ดัง้เดิมก็จะได้ยอมรับถึงความเบ้หรือเฉออกไปของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งอาจไมเ่ป็นไปตามข้อสมมตุิ
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ท่ีตัง้ไว้ เพราะวา่ในการเดินทางไปซือ้สินค้า และบริการนัน้  อาจเป็นการเดินทางเพ่ือวตัถุประสงค์
หลายอย่าง (multipurpose trip)   คือ ผู้บริโภคอาจซือ้สินค้าทัง้อนัดบัต ่าและอนัดบัสงูในแหล่ง
กลางขนาดใหญ่ท่ีอยู่ห่างไกลออกไปจากแหลง่กลางขนาดเลก็ หรืออาจเดินทางไปยังแหล่งกลางท่ี
ห่างไกล  ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อหักค่าเดินทางออกแล้วราคาสินค้าถูกกว่า  และมี
แนวโน้มวา่พฤติกรรมผู้บริโภคอาจเป็นลกัษณะของความพอใจมากกวา่การหวงัผลประโยชน์สงูสดุ  
นอกจากนัน้ ผู้บริโภคแตล่ะคนไมม่ีข้อมลูข่าวสารท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เก่ียวกับลกัษณะทัง้หมดของ
ระบบการค้าและบริการ  และอาจจะพอใจท่ีจะเดินทางไปซือ้สินค้ายังแหล่งกลาง  ท่ีแม้ว่าจะไม่ได้
รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสงูสดุก็ตาม 

จะเห็นวา่ในการอธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้  ทฤษฎีแหล่งกลางอธิบายได้เฉพาะบาง
กรณีเท่านัน้  เน่ืองจากวา่การวดัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกระท าได้ยาก  ดงันัน้นักวิชาการส่วน
ใหญ่ตา่งเลิกใช้ทฤษฎีแหลง่กลางในการอธิบาย  แตว่า่ก็ยงัมีงานวิจัยบางอนัท่ีพยายามหารูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ  ว่ามีความสมัพันธ์อย่างไรกับตวัแปรทาง
สงัคม-เศรษฐกิจบางอนัเช่น อาย ุรายได้ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการตัง้
ถ่ินฐาน การมีรถยนต์ ฯลฯ 

ทฤษฎีแหล่งกลางนีน้อกเหนือไปจาก Losch แล้วต่อมาได้มีนักวิชาการหลายคนท าการ
ดดัแปลงศกึษา  อธิบายเพ่ิมเติม เช่น King (1984) และน าไปประยกุต์ใช้หรือทดสอบในหลายพืน้ท่ี
ในสหรัฐอเมริกา เช่น Brush (1953) ศึกษาในรัฐ Wisconsin และ Breey and Garrison (1958) 
ศกึษาในรัฐ Iowa เป็นต้น 

หลังจากนัน้ทฤษฎีนีไ้ด้ถูกทดสอบและน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษา
เก่ียวกับรูปแบบชุมชน (settlement) และในด้านอ่ืนๆ (ชอบเขตการค้า  ขอบเขตการบริการ 
พฤติกรรมการเดินทางไปซือ้สินค้าและบริการ ฯลฯ) ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ และ 
อเมริกาใต้ เช่น การศึกษาของ W.A.Ackerman (1978) ในบริเวณภาคตะวนัตกของประเทศ
อาร์เจนตินา  เป็นต้น  

Ackerman ได้ทดสอบแนวคิดเก่ียวกับแหล่งกลางในภมูิภาคท่ีมีการวางแผนโดยรัฐ   ใน
ภาคตะวนัตกของอาร์เจนตินา ซึ่งมีช่ือว่า Cuyo ซึ่งเป็นภมูิภาคท่ีค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝน
เฉลี่ยเพียง 4-8นิว้ ต่อปี เศรษฐกิจของภมูิภาค Cuyo ขึน้อยู่กับการผลิตและการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร เช่น องุ่น และ ไวน์ การเกษตรขึน้อยู่กบัการชลประทาน  และการกระจายของประชากร
ขึน้อยู่กบัแหลง่น า้  ในภมูิภาคนีม้ีชมุชนเมืองหรือแหลง่กลางส าคญั 3 เมือง คือ San Juan ทางตอน
เหนือ Mendoza ทางตอนกลางและ San Rafael ทางตอนใต้  
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Ackerman ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของชมุชนเมือง  และบทบาทหน้าท่ีกลาง
(ประเภทของสินค้าและบริการ) ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับทฤษฎีแหล่งกลาง คือจ านวน
บทบาทหน้าท่ีกลาง จะเพ่ิมมากขึน้ตามขนาดหรือจ านวนประชากรของแหลง่กลาง  

ผลการศึกษาของ Ackerman  เก่ียวกับขนาดและรูปร่างของขอบเขตการค้าของแหล่ง
กลาง(ชุมชน) หลายล าดบัศกัดิ์ และรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค  ทัง้ในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท พบวา่สอดคล้องกบัผลการวิจยัในภาคตะวนัตกกลางของสหรัฐอเมริกา คือในด้านขอบเขต
การค้านัน้พบวา่สินค้าอนัดบัต ่า (ร้านค้าทัว่ไป) ซึ่งพบในสถานท่ีหลายแห่ง (500 ชุมชน) มีขอบเขต
การค้าแคบ  ในขณะท่ีสินค้าและบริการอนัดบัสงูขึน้ไป หรือสินค้าอนัดบักลาง (เช่น ธนาคาร) ซึ่ง
พบในสถานท่ีน้อยแห่ง (22 ชมุชน) มีขอบเขตบริการขนาดใหญ่หรือกว้างขวางขึน้และสินค้าอนัดบั
สงู (เช่น  ร้านขายอปุกรณ์เก่ียวกบัสายตา) ซึ่งพบในชุมชนเพียง 10 แห่งจะมีขอบเขตการค้ากว้าง
มาก 

เมื่อไมน่านมานี ้ก็ได้มีการน าเอากรอบแนวความคิดของทฤษฎีแหล่งกลางไปใช้อธิบายใน
การศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค  พฤติกรรมของผู้ประกอบการ  ตลอดจนระบบตลาดนัด
หมนุเวียนในชนบทของประเทศก าลังพัฒนา   ในด้านการวางแผน  ทฤษฎีถูกน าไปใช้ในการ
พิจารณาสร้างตลาดแห่งใหม่ ร้านสะดวกซือ้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ ศนูย์การค้าแห่งใหม่  
สถานรักษาพยาบาลแห่งใหม ่การสร้างชมุชนแหลง่ใหม ่(เช่น ในเนเธอแลนด์ และอิสราเอล ) เป็น
ต้น นอกจากนัน้ นกัมานษุยวิทยาและนกัโบราณคดี  ก็ได้น าเอาไปใช้ในการศกึษาถึงแบบแผนการ
ตัง้ถ่ินฐานของชมุชนเมืองในอดีต และได้ผลเป็นท่ีพอใจ 

อย่างไรก็ตามได้มีนกัวิชาการบางคนเช่น Vance (1970) ได้อ้างวา่ แม้วา่ทฤษฎีแหลง่กลาง
จะใช้ได้ผลดีในการอธิบายถึงกิจกรรมการค้าปลีก  แต่ว่าใช้อธิบายกิจกรรมการค้าส่งได้ไม่เป็นท่ี
พอใจ ดงันัน้จึงไม่อาจถือได้ว่าทฤษฎีแหล่งกลางเป็นโมเดลทั่วไป  (general modef) เป็นโมเดล
เฉพาะกรณี (specifie modef) นอกจากนัน้ ทฤษฎีนีย้ังไม่ยืดหยุ่น ไม่มีความเป็นพลวตั (ไม ่
dynamic) และไมส่มัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงภายนอกระบบ 

ทฤษฎีแหล่งกลางถูกน าไปประยุกต์ใช้กันมาก  ในการศึกษาภมูิศาสตร์เศรษฐกิจ และ
ภมูิศาสตร์สาขาอ่ืน เช่น ภมูิศาสตร์เมือง  และภมูิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐาน ทฤษฎีนีเ้ร่ิมขึน้จากข้อ
สมมตุิอย่างง่ายๆเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์  

Christaller ได้สร้างทฤษฎีนิรนยั (deductive theory) ขึน้มาในทศวรรษ 1930 เพ่ืออธิบาย
ถึงขนาด ความถ่ีห่าง  ต าแหน่งตัง้ และบทบาทหน้าท่ีของเมือง ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางการค้า
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และบริการก่ดินแดนท่ีอยู่โดยรอบ ซึ่งทฤษฎีนีช้่วยท าให้เกิดความเข้าใจถึงโครงสร้างทางพืน้ท่ีของ
ระบบการค้าและบริการ 

ตอ่มา Loschได้ดดัแปลงและขยายแนวความคิดริเร่ิมขึน้ของ  Christaller  หลายประการ
เช่นล าดบัศกัดิ์ท่ีไม่ยืดหยุ่นก็ถูกแทนท่ีโดยกฏเกณฑ์ท่ียืดหยุ่นขึน้ แต่ว่ามีความสลบัซับซ้อนมาก
ย่ิงขึน้ ท าให้รูปแบบของแหลง่กลางเลก็ๆ ท่ีแผข่ยายเป็นรัศมีหรือเสีย้ว (subsector)  จากมหานคร
ออกไปคล้ายกบั subsector ท่ีแผข่ยายออกไปนีป้ระกอบด้วยเขตท่ีมีแหล่งกลางมาก  และเขตท่ีมี
แหลง่กลางน้อยสลบักนัไป  

นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1960  เป็นต้นมา ได้มีความพยายามท่ีจะยืดหยุ่นและผอ่นปรนข้อสมมตุิ
ของทฤษฎีแหลง่กลาง  เพ่ือให้ทฤษฎีนีส้ามารถใช้ได้ดี  ในการอธิบายถึงรูปแบบและพฤติกรรมจริงๆ 
ท่ีปรากฏในพืน้ท่ี ได้มีการศึกษาหลายด้าน  โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนีท้ัง้ในประเทศท่ีพัฒนา
แล้วและในประเทศก าลงัพฒันา  ตวัอย่างเช่นในด้านการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งการศึกษา
บางอนั เช่นการศึกษาของ Murdie (1965) ในแคนาดา ก็ระบุว่าความแตกต่างทางวฒันธรรม มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วย  
 
2.2 ความส าคัญของค าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค  

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์การ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านัน้ใช้เลือกสรร รักษา และก าจัด สิ่งท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการ
เหล่า นี ม้ีต่อผู้ บ ริ โภคและสังคมพฤติก รรมผู้ บ ริ โภคเ ป็นการสมผสาน จิ ตวิทยา สังคม
วิทยา มานษุยวิทยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตดัสิน
ของผู้ ซือ้ ทัง้ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค
ปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือพยายามท าความเข้า
ใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคโดยกลุม่บคุคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ดงันัน้ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการ
บริการ ซึ่งคาดวา่จะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

ส่วนค าว่า บุฟเฟต์ (บุ๊บ-เฟ่ ) เป็นค ามาจากภาษาฝรั่งเศสว่า buffet หมายถึง การ
รับประทานอาหารแบบท่ีมี อาหารว่างหลาย ๆ ชนิดจัดวางไว้บนโต๊ะให้แขกท่ีได้รับเชิญมาเลือก
รับประทานแกล้มกับเคร่ืองดื่ม ในขณะท่ีสนทนากัน ก่อนท่ีภาพจะเชิญให้เขานั่งโต๊ะอาหารเพ่ือ
รับประทานอาหารหลัก ในการ เลีย้งอาหารกลางวัน หรืออาหารค ่าต่อไป (บุฟเฟต์ โดย ศ. ดร.

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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กาญจนา นาคสกุล) ในภาษาไทย ใช้ค าว่า บุฟเฟ่ต์ เรียกการเลีย้งอาหารแบบท่ีจัดวางอาหาร
ทัง้หมดไว้บนโต๊ะ และให้ผู้ ท่ีเป็นแขกในงานเดินไปตกัอาหารตา่งๆ นัน้ได้ด้วยตนเอง ในบางครัง้อาจ
มีผู้ช่วยจดัอาหารไว้เป็นจานๆ แตผู่้ เป็นแขกก็ต้องไปหยิบอาหารเหลา่นัน้เอง ปัจจุบันค าว่า บุฟเฟ่ต์ 
ในภาษาไทยได้ขยายความหมายถึงแบบการขายอาหาร ซึ่งผู้ขายอาหารไว้หลายอย่าง และคิด
ราคาอาหารเหมาเป็นรายบคุคลด้วย ผู้ ซือ้เลือกหยิบอาหาร รับประทานเองและรับประทานได้เตม็ท่ี
ตามความพอใจ ทัง้มีการจดัอาหารหลาย ๆ แบบด้วย เช่น บฟุเฟ่ต์อาหารไทย บฟุเฟ่ต์หมกูระทะ 

รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภค 
รูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งแต่ละระดบัได้รับความ

สนใจอย่างมากปัจจุบัน ระบบท่ีใช้วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีช่ือเสียง และ
นกัการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้เพ่ือแบ่งสว่นตลาดและการวางแผนกลยทุธ์ การตลาด
มากท่ีสดุในปัจจุบัน คือ ระบบค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต (The Values and Lifestyles 
หรือ VALS) ซึ่งพัฒนาขึน้ โดยสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด SRI (Stanford Research Institute) เป็น
การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติคา่นิยมและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค โดย
การวดัรูปแบบพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค (Hawkins, Best and Coney, 2001, p.440) โดยมี
การจดักลุม่ตา่งๆเป็น 8 กลุม่แตล่ะกลุม่มีลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ 
  1. ผู้ ท่ีชอบเข้าสงัคม (Actualizers) เป็นกลุ่มท่ีมีความส าเร็จในชีวิตมีรายได้สงูท่ีสุดและ
ทรัพยากรเป็นจ านวนมากท่ีท าให้เขาสามารถอยู่ในกลุ่ม Self-Orientation ได้เป็นกลุ่มท่ียึดถือการ
กระท ามีความเช่ือมัน่ในตวัเองสงู ได้รับการศึกษาสงู ส าหรับกลุ่มนีม้ีภาพพจน์เป็นเร่ืองส าคญัต่อ
เขา ไมใ่ช่เพ่ือแสดงฐานะแตเ่พ่ือขยายให้เห็นถึงรสนิยม ความเป็นอิสระและท่าทีเขามีความสนใจ
รอบด้านโดยเฉพาะปัญหาสงัคมพร้อมท่ีจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มท่ีจะซือ้  “ สิ่งท่ี
สวยสดุส าหรับชีวิต ” หรือสิ่งท่ีสามารถแสดงสไตล์รสนิยมและลกัษณะของตนเอง  

2. ผู้ ท่ีต้องการประสบความส าเร็จสงู (Fulfilleds) เป็นพวก “ มืออาชีพ ” ท่ีมีการศึกษาดี
ยึดถือหลกัการ มีความรับผิดชอบและสงูด้วยวฒุิภาวะมีความรู้กว้างขวาง กลุ่มนีจ้ะเน้นกิจกรรม
เพ่ือการพักผ่อนหรือความสขุในครอบครัว เป็นผู้มีข่าวสารพร้อมมลูและยังเปิดรับความคิดเห็น
ใหม่ๆ อีกด้วย เป็นพวกท่ีมีรายได้สงูแต่เป็นผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมตามค่านิยม (Value-oriented 
consumer)  

3. ผู้ ท่ีมีกฎระเบียบและมีเหตผุล (Believers) ประกอบด้วยผู้บริโภคท่ีเป็นพวกอนรุักษ์ นิยม
รายได้พอประมาณยึดถือหลักการ กลุ่มนีไ้ด้รับการศึกษาน้อยมีความเช่ือฝังใจในหลกัศีลธรรม
จรรยาและตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงนิยมผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศและเป็นตราท่ีติดตลาด ชีวิตมุง่
ท่ีครอบครัว วดั ชมรมและประเทศชาติ 
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4. ผู้ ท่ีมีความทะเยอทะยาน (Achievers) เป็นกลุม่ท่ีมีรายได้มากยึดถือสถานภาพ ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงานของตนมีหวัทางอนรุักษ์นิยมทัง้ทางความเป็นอยู่และความคิดทางการ
เมือง มุง่ท่ีงานรักความส าเร็จแสวงหาความพอใจจากงานและครอบครัวถือภาพลกัษณ์ตนเองเป็น
ส่ิงส าคญั มักชอบซือ้สินค้าหรือบริการท่ีมีศกัดิ์ศรี เพ่ือแสดงให้เห็นความส าเร็จของตนต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และได้รับค ายกย่องจากเพ่ือนฝงู  

5. ผู้ ท่ีมีความพยายามฝ่าฟัน (Strivers) ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีค่านิยมคล้ายกับของพวก 
Achievers แต่มีทรัพยากรทางจิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจน้อยกว่า คนกลุ่มนีจ้ะมีความ
ทะเยอทะยานอยากท่ีจะประสบความส าเร็จเหมือนอย่างคนท่ีตนเองคิดว่ามีความส าเร็จมากกว่า
ตน มีความสนใจในความคิดเห็นหรือความชอบของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อตน สินค้าท่ีมีสไตล์มีความส าคญั
มากตอ่คนกลุม่นี ้เพราะเขาพยายามเลียนแบบผู้บริโภคท่ีอยู่ในกลุม่ท่ีมีทรัพยากรมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ  

6. ผู้แสวงหาประสบการณ์ (Experiencers) กลุ่มนีม้ีทรัพยากรมากยึดถือการกระท ามี
ความกระตือรือร้นชอบกีฬาการออกก าลังกายการเสี่ยงภยัและกิจกรรมทางสงัคมชอบแสวงหา
ความหลากหลายและความตี่นเต้นและเป็นผู้บริโภคท่ี “หิว” และใช้จ่ายเป็นอย่างมากกับเสือ้ผ้า 
อาหารเร่งดว่นหรืออาหารส าเร็จรูป ดนตรี ภาพยนตร์ และของโปรดของวยัรุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
พวกนีช้อบลองสิ่งใหม่ๆ   

7. กลุม่ผู้ปฏิบตัิ (Makers) เป็นกลุม่ท่ีมีทรัพยากรน้อยยึดถือการกระท าเป็นผู้ ท่ีช่วยตวัเอง
ได้ มีหัวทางอนุรักษ์นิยมทางความเป็นอยู่ในครอบครัวและทางการเมือง พวกเขานิยมความ
เพียงพอใจตวัเอง มุง่แตส่ิ่งท่ีตนคุ้นเคยครอบครัวงานและการพกัผอ่นร่างกาย นิยมแตส่ินค้าท่ีดงู่าย
หรือแสดงหน้าท่ีให้เห็นง่าย เช่น เคร่ืองมือตา่งๆ เคร่ืองมือตกปลา เป็นต้น  

8. ผู้ ท่ีต้องดิน้รนตอ่สู้  (Struggles) ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีรายได้น้อยท่ีสดุและมีทรัพยากร
น้อยท่ีสดุในกลุม่ Self-Orientation เน่ืองจากมีทรัพยากรจ ากัดและการศึกษาต ่าจึงมีชีวิตอยู่อย่าง
จ ากดัจ าเป็นต้องดิน้รอตอ่สู้ เพ่ือความอยู่รอด มีทรัพยากรน้อยท่ีสดุ ไมม่ีความผกูพนัทางด้านสงัคม 
มีอายุมาก สนใจและเป็นห่วงสุขภาพตนเองและความปลอดภัย มีความระมัดระวังในเร่ือง
คา่ใช้จ่าย พวกเขาจึงมกัเป็นผู้บริโภคท่ีซ่ือสตัย์ตอ่ตราสินค้า 

ทัศนคติของการเลือกใช้บริการ 
ทศันคติ (Attitude) ซึ่งบางต าราใช้ค าวา่ “เจตคติ” หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคล

ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สกึรวมๆ ของบคุคลท่ีเกิดจากความพร้อมหรือความ
โน้มเอียงของจิตใจหรือประสาท ซึ่งแสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยจะแสดงออก
ในทางสนบัสนนุเห็นดีเห็นชอบด้วยหรือตอ่ต้านไมเ่ห็นดีเห็นชอบด้วยก็ได้ 
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ดงันัน้ ทัศนคติ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคลเป็นการจัดระเบียบแนวความคิด
ความ เช่ือ อปุนิสยั และสิ่งจูงใจท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ทัศนคติมิใช่สิ่งท่ีมีมาแต่ก าเนิด
ตรงกนัข้ามทศันคติจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีตนเก่ียวข้องอยู่ด้วยในภายนอก 
ทศันคติจะมีลกัษณะมัน่คงและถาวรภายหลงัจากท่ีทัศนคติได้ก่อตวัขึน้มาแล้ว จะไม่เป็นภาวะท่ี
เกิดขึน้เป็นการชั่ว คราว และจะไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดท่ีได้รับตวักระตุ้นท่ีแตกต่างกันไป 
เพราะทศันคติท่ีก่อตวัขึน้นัน้ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินและสรุปจัดระเบียบเป็นความ
เช่ือ หากจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้เวลาคอ่นข้างมาก 

ปัจจัยด้าน Demand และ Supply 
 Demand หมายถึง อปุทาน (ในการวิจัยนีม้ีปัจจัย คือ ขนาดของร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์) 

สว่น Supply หมายถึง อปุสงค์ (ในการวิจยันีม้ีปัจจยั คือ ระยะเวลาในการเดินทางเข้าใช้บริการของ
ลกูค้า) และยังมีตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อดีมานสินค้าของผู้บริโภค นอกเหนือจากราคาของสินค้า
นัน้ๆ อาทิเช่น 

- ระดบัรายได้ของผู้บริโภค 
- ราคาสินค้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีเป็นสนิค้าท่ีใช้ประกอบกนั และสินค้าท่ีใช้ทดแทนกนั 
- รสนิยมของผู้บริโภค 
- ขนาดจ านวนประชากร หรือขนาดกลุม่ลกูค้า  
- และอ่ืนๆ เชน่ การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายของรัฐบาล ,ผลของฤดกูาล เป็น
ต้น 
ลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภคของคนในเขตเมืองพษิณุโลก 

            พฤติกรรมของคนในเขตเมืองพิษณโุลกท าการค้นหา เลือกซือ้ การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และ
การบริการ ซึ่งคาดวา่จะสนองความต้องการของเขานัน้จะสามารถแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

- สินค้าจ าเป็น (Necessity goods) ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สินค้าท่ีอปุสงค์เพ่ิมขึน้ใน
อตัราสว่นท่ีต ่ากวา่รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างเช่น สินค้าเคร่ืองใช้ครัวเรือน อาหารในแต่ละมือ้ 
เป็นต้น 

- สินค้าฟุ่ มเฟือย (Luxury goods) ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สินค้าท่ีอปุสงค์สงูเกินกว่า
อตัราสว่นของรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ จึงเป็นสิ่งท่ีมีความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่รายได้สงู เมื่อผู้คน
มีฐานะร ่ารวยขึน้ก็จะซือ้สินค้าฟุ่ มเฟือยมากขึน้เป็นล าดบั ซึ่งก็หมายความว่าถ้ารายได้ตก
ความต้องการก็จะลดตามลงไปด้วย แตค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งความยืดหยุ่นของอปุสงค์ต่อ
รายได้มิได้เป็นความสมัพันธ์ท่ีคงท่ีเมื่อเทียบกับรายได้ และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามแต่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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ระดบัของรายได้ ตวัอย่างเช่น ผู้ ท่ีมีฐานะดีหยดุซือ้รถยนต์ชัน้หรูส าหรับการสะสม และหัน
มาสะสมเคร่ืองบินแทนท่ี เป็นต้น 

- สินค้าเพื่อการลงทุน หมายถึง ลกัษณะสินค้าท่ีเป็นวตัถดุิบตา่งๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับการอปุโภคบริโภค สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ 
1) สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มนัส าปะหลงั กาแฟ ถัว่เหลือง ปาล์มน า้มนั ฯลฯ 
2) สินค้าประเภทโลหะ เช่น ทองค า เงิน ทองแดง ดีบกุ อลมูิเนียม ฯลฯ 
3) สินค้าประเภทพลงังาน เช่น น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ 
                   ซึ่งในการเลือกซือ้สินค้านัน้ ลกัษณะของคนในเขตเมืองพิษณโุลกนี ้ส่วนใหญ่

ก็จะมีการเลือกซือ้สินค้าทัง้หมด 3 ประเภทท่ีกลา่วมา ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคของคนในเขต

เมืองพิษณโุลกนีจ้ะมีจ านวนประชากรและศนูย์กลางของการค้าในภาคเหนือตอนล่างภาค

กลางตอนบนคอ่นข้างมากกวา่ในเขตนอกเมือง มีการเลือกซือ้สินค้าและการใช้บริการไมไ่ด้

เจาะจงเลือกซือ้สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเลย 

จากการตดัสินใจของผู้บริโภคขัน้พืน้ฐานจะมีปัจจยัทัง้หมด 3 ปัจจยั ได้แก่ 
1. สิ่งเร้า ดไูด้จาก ราคา ผลิตภณัฑ์ ช่องทางในการจ าหน่าย และการสง่เริมการขาย 
2. กล่องด า ดูได้จาก นิสัยของผู้ ซือ้และการตัดสินใจของผู้ ซือ้  ซึ่งจะไม่สามรถบอกได้ว่า

ผู้บริโภคแตค่นมีรสนิยมอย่างไรบ้างในการเลือกซือ้และใช้บริการ 
3. การตอบสนอง ดไูด้จาก ผลิตภณัฑ์ ตราสญัลกัษณ์ ผู้ ค้า ระยะเวลาท่ีสามารถเข้าใช้บริการ 

และจ านวนท่ีซือ้ได้ 
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2.3 เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 Abdulkader A Murad. (2007) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพ่ือ
การวางแผนการค้าปลีกในเมืองเจดดาห์ โดยระบ ุความเป็นไปได้ ของการใช้ ระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ (GIS) ในด้าน การวางแผน การค้าปลีก ฐานข้อมลู เชิงพืน้ท่ี ถกูสร้างขึน้ส าหรับ ศนูย์ค้า
ปลีก ส าคญัอย่างหนึ่ง ท่ีเรียกวา่ ศนูย์ Cornaish ในเมือง เจดดาห์ ประเทศซาอดุีอาระเบีย ผลการ
วิเคราะห์ ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ครอบคลมุ สามประเดน็ การค้าปลีก การวางแผน ท่ีเรียกว่า 
ใกล้ชิดกบั ศนูย์ค้าปลีก , ค้าปลีก ลกัษณะความต้องการ และการมีปฏิสมัพันธ์ เชิงพืน้ท่ี ระหว่าง
อปุสงค์ และอปุทาน ค้าปลีก 
 Vega R. S., Acuña J. L. G. and DÍAZ M. R.(2015) ได้ศึกษาเก่ียวกับตลาดเป็น
ลกัษณะปรากฏการณ์เชิงพืน้ท่ีท่ีมีปัจจัยส าคญั ๒ ปัจจัยเป็นตวัก าหนดอุปสงค์ คือ ระบบการ
กระจายสินค้า และองค์ประกอบทางภมูิศาสตร์ของตลาด เป้าหมายของบทความนี ้คือ ต้องการ
วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงพืน้ท่ี (spatial behavior) ของผู้บริโภคสินค้าผลิตภณัฑ์อาหารภายในพืน้ท่ี
บริการของตลาดในพืน้ท่ีเมืองและชนบท ทัง้นีจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิชาการท าให้ได้เห็น
วา่มีการสร้างแบบจ าลองหลายแบบท่ีใช้ระยะทางและขนาดของร้านค้าเป็นพืน้ฐานในการอธิบาย
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าในร้านขายปลีก บทความนีต้้องการตรวจสอบวา่ ณ เวลาปัจจบุนั ผู้บริโภค
ยงัคงมีบทบาทส าคญัต่อร้านค้าปลีก และท าการพัฒนากรอบการวิเคราะห์ตลาดในมมุมองทาง
ภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ระดับความดึงดูดใจของร้านค้าเชิงประจักษ์ด้วยวิธี
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ น าข้อมลูท่ีได้มาสรุปในขอบเขตภมูิศาสตร์เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารท่ีเกิดขึน้ ผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงการมีแรงดึงดูดใจท่ีเพ่ิมขึน้จากความใกล้ชิดกับร้านค้า และพบอีกว่าขนาดของ
ร้านค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนีย้ังได้วิเคราะห์มิติต่างๆ 
เก่ียวกบัร้านค้าปลีกท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร ผลลพัธ์ท่ีได้จากทัง้พฤติกรรมผู้บริโภคและร้านค้า
ปลีกแสดงให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างเชิงพืน้ท่ีของอปุสงค์ 
  

ธีระพงษ์ แสงวิเศษ. (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้บริการร้าน
สะดวกซือ้ เซเว่น อีเลฟเว่นท่ีมีต่อการจัดวาง Layout ท่ีได้รับการปรับปรุงร้าน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยด้านการ ออกแบบร้าน 
เซเวน่ อีเลฟเวน่ ท่ีได้รับการปรับปรุงร้าน เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่ความพึง
พอใจ ในปัจจยัด้านการตลาดของร้าน เซเวน่ อีเลฟเวน่ท่ีได้รับการปรับปรุงร้าน กลุม่ตวัอย่างในการ
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วิจัย คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ บริการร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของข้อมลู
ด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลจากการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านเซเวน่อีเลฟเวน่มีความพึงพอใจตอ่ปัจจัย
ด้านการออกแบบ Layout ร้านประกอบด้วยประโยชน์ใช้สอยทางด้าน กายภาพ และปัจจัยด้าน
ความงามอยู่ในระดบัมากด้วยคา่เฉล่ีย 3.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจยั 

 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
3.1 การจัดการข้อมูล 

 1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมลู โดยท าหนังสือขอข้อมลูแผนท่ีแสดงผงัเมืองรวมจากกรม
โยธาธิการและผงัเมืองจังหวดัพิษณุโลก และข้อมลูพิกัดทางภมูิศาสตร์ของต าแหน่งท่ีตัง้ร้านหมู
กระทะบฟุเฟ่ต์ท่ีจดทะเบียนร้านและไมไ่ด้จดทะเบียนร้านจากเทศบาลพิษณโุลก เพ่ือลงพืน้ท่ีจริงใน
การเก็บข้อมลูแบบสอบถามและเก็บข้อมลูพิกัดทางภมูิศาสตร์บ้านตามการสุ่มตวัอย่างประชากร
ทัง้หมด 350 ชดุ ในพืน้ท่ีเขตทัง้หมด 13 เขต ได้แก่ เทศบาลฝ่ังตะวนัตก เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ สมอแข หัวรอ วดัจันทร์ บ้านคลอง ท่าทอง ท่าโพธ์ิ ดอนทอง บึงพระ 
พลายชมุพล และอรัญญิก ตามตารางข้างต้น 

1.2 ศกึษาตวัอย่างงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเลือกหาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการตดัสินใจของ
ผู้บริโภคของ ซึ่งได้ปัจจยัหลกั ได้แก่ ส่ิงเร้า กลอ่งด า การตอบสนอง จนได้ตวัแปรออกมา 8 ตวัแปร
ท่ีส าคญั 
             1.3 น าข้อมูลท่ีได้จากเก็บรวบรวมและตัวแปรทัง้ 8 ตัว มาจัดการฐานข้อมูลลงใน 
Microsoft Office Excel มาท าการวิเคราะห์ของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยสมการ Multiple 
Regression Analysis เพ่ือหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ เพ่ือจดัท าขอบเขตการเข้าใช้
บริการของลกูค้าในแตล่ะร้านท า 

1.4 การสร้างแผนท่ีแสดงขอบเขตในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค โดยใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
 
3.2 การจัดระบบตัวแปรเพื่อวเิคราะห์ 

ตวัแปรอิสระ   คือ คา่ Y’ โอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้าน (เป็นคา่ตวัแปรท่ีก าหนดขึน้มา) 
ตวัแปรตาม    คือ ค่า X ตวัแปร่ต่างๆ ในแบบสอบถาม ได้แก่ ระยะทาง ระดบัของความ

คิดเห็นในความสะดวกในการเดินทาง อาย ุระดบัของความคิดเห็นในความสะอาดของร้าน ระดบั
ของความคิดเห็นในบริการท่ีดีจากทางร้าน ขนาดของร้าน ระดบัของความคิดเห็นในท่ีตัง้และขนาด
ของร้าน และระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอดรถสาหรับลกูค้า 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
สมการวิเคราะห์ โอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ 
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Y’ =     +     +      +    +      +     +    +      +      + e 
 

เมื่อ  Y’    =  โอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้าน 
                   =   ระยะทาง 
                  =   ระดบัของความคิดเห็นในความสะดวกในการเดินทาง 
                =   อาย ุ
               =   ระดบัของความคิดเห็นในความสะอาดของร้าน 

            =   ระดบัของความคิดเห็นในบริการท่ีดีจากทางร้าน 
              =   ขนาดของร้าน 

            =   ระดบัของความคิดเห็นในท่ีตัง้และขนาดของร้าน 
           =   ระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอดรถสาหรับลกูค้า 
ขั้นตอนในการน าเขา้ขอ้มลูวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS 

1. เปิดโปรแกรม SPSS แล้วท าการเปิดไฟล์ข้อมลู Excel ท่ีบนัทึกคา่ทัง้หมด 8 ตวัแปร โดยใช้ค่าท่ี

สุม่แบบสอบถามทัง้หมด 350 ชดุ จากนัน้ท าการเปลี่ยนช่ือ Label ก าหนดตวัเลข และก าหนด

ต าแหน่งทศนิยมตามท่ีต้องการ 

วิเคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 1  
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2. เลือกแถบเคร่ืองมือ Analysis คลิก Regression เลือก Linear แล้วใสค่า่ Dependent Variable 

เป็น จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียต่อปี(Y) ส่วนค่า InDependent Variable เป็นตวัแปรทัง้หมด 8 ตวั 

แล้วกด OK เพ่ือให้โปรแกรมค านวณผลลพัธ์ออกมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. จากนัน้ท าการตรวจสอบคา่ R squa เพ่ือหาคา่ท่ีมีความคลาดเคลื่อนและน่าเช่ือถือท่ีเข้าใกล้ 1 

มากท่ีสดุ จึงทดสอบดึงค่า InDependent Variable ตวัแปรเข้าทีละ 1 ตวัแปรตามล าดบัจน

ครบทกุตวัแปร   
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4. เมื่อได้คา่ R square ท่ีน่าเช่ือมากท่ีสดุแล้วให้ตรวจสอบค่า Sig. ในตารางท่ี 2 ดงัรูปว่าตวัแปร

ไหนมีคา่ไมเ่กิน 0.05  

5. เมื่อได้ตวัแปรตามแบบการวิธีการแบบท่ี 1 ดึงตวัแปรเข้าทัง้หมด จากการใช้โปรแกรม SPSS 

ในการวิเคราะห์ Regression แล้วสามารถน าไปค านวณโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในโปรแกรม 

Excel  เมื่อค านวณโอกาสจากการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ Regression จะได้

ผลลพัธ์ออกมาทัง้หมด 2 คา่ เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าความถูกต้องง (Error) ได้แก่ Y’ = ค่าการ

ท านายจากสมการ Regression Analysis , Y = คา่ท่ีเป็นจริงตามแบบสอบถาม  และแสดงผล

ออกมาอยู่ในรูปแบบแผนท่ีข้างต้น 

วิเคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 1 STAPWISE 
1. เปิดโปรแกรม SPSS แล้วท าการเปิดไฟล์ข้อมลู Excel ท่ีบนัทึกคา่ทัง้หมด 8 ตวัแปร โดยใช้คา่ท่ี

สุม่แบบสอบถามทัง้หมด 350 ชดุ จากนัน้ท าการเปลี่ยนช่ือ Label ก าหนดตวัเลข และก าหนด

ต าแหน่งทศนิยมตามท่ีต้องการเหมือนกับวิธีดึงตวัแปรเข้าทัง้หมด และ STAWISE แต่จะ

แตกตา่งตรงท่ีไปเลือกการตัง้ค่า แถบเมนูบนขวา Statistics แล้วแถบหน้าต่างมีช่ือว่า Linear 

Regression : Statistics ให้ท าการคลิกเลือกค าสัง่ดงัภาพข้างลา่ง แล้วกด Continue 
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เมื่อตัง้คา่ในแถบเมนบูนขวา Statistics เสร็จแล้ว ให้เลือกวิธีการ (Method) เป็น Stepwise 

เพ่ือให้โปรแกรมได้ค านวณผลลพัธ์ออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. จากนัน้โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ตาม วิธีดึงตัวแปรเข้าทัง้หมดและ STEPWISE แต่จะได้

ผลลพัธ์เพ่ิมขึน้มา เพ่ือดคู่าตาราง Variables Entered/Removeda ท่ีให้โปรแกรมท าการตัด

คา่ตวัแปรท่ีไมส่มัพนัธ์กนั  

3. เมื่อได้ตัวแปรตามแบบการวิธีการแบบ STAPWISE จากการใช้โปรแกรม SPSS ในการ

วิเคราะห์ Regession แล้ว สามารถน าไปค านวณค่าโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในโปรแกรม 

Excel เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าความถูกต้องง (Error) ได้แก่ Y’ = ค่าการท านายจากสมการ 
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Regression Analysis , Y = ค่าท่ีเป็นจริงตามแบบสอบถาม  และแสดงผลออกมาอยู่ใน

รูปแบบแผนท่ีข้างต้น 

วิเคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 2 
ทัง้ 2 วิธีจะใช้ข้อมลูท่ีค านวณคา่เฉล่ียตอ่คน จาก 350 ชดุ ให้เป็นคา่เฉล่ียตอ่คนในเขต

พืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขต แล้วท าการวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS ตามวิธีการเดียวกนักบัแบบท่ี 1 
 

4.3 การแสดงผลลัพธ์เป็นตาราง กราฟ และแผนท่ี 

การแสดงผลลพัธ์เป็นตารางสามารถท าได้จากโปรแกรม Microsoft Excel โดยใสค่า่ตวั
แปรทัง้หมดเข้าไป เพ่ือค านวณหาคา่โอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านและคา่ Error เมื่อเทียบกบัจ านวนท่ีเข้า
ร้านตอ่ปี 

การจดัท าแสดงผลลพัธ์ออกเป็นรูปแบบแผนท่ีตามวิธีวิเคราะห์แบบ 1 และ 2 มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1) วิเคราะห์แบบวิธีดึงตวัแปรเข้าทัง้หมด และ STEPWISE ทัง้สองแบบ ใช้เคร่ืองมือ
วิธีการ Joid ข้อมลูท่ีสร้างขึน้เป็นไฟล์ Excel จากนัน้จะได้ข้อมลูค่าท่ีค านวณได้ใน save file ตาม
ต าแหน่งทัง้หมด 350 จุดบนพิกัดทางภมูิศาสตร์ เมื่อได้ข้อมลูตามต้องการแล้ว สามารถเปิดชัน้
ข้อมลูท่ีได้มา อนัได้แก่ ถนนหลกั แมน่ า้สายส าคญั ขอบเขตพืน้ท่ี พิกัดร้านหมกูระทะ แล้วท าการ 
Layout แผนท่ีออกมา โดยเลือกโชว์ Label คา่โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในชัน้ข้อมลูพิกัดบ้านท่ีสุ่ม
ตวัอย่างตามเขตพืน้ท่ี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าโอกาสท่ีเรียงล าดบัสี ล าดบัขนาด 
จากมากไปน้อย 

2) การประมาณคา่ในพืน้ท่ี (interpolation) จะใช้เคร่ืองมือ ArcToolbox เลือก Spatial 
Analyst Tools > Interpolation > Spline ให้เลือกใส ่ Input เป็น save file ท่ีเป็นคา่พิกดัทัง้หมด 
350 จดุ แล้วเลือก field เป็นโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้าน เปลี่ยนคา่ Number of point เป็น 350 แล้ว
กด Environments Settings > Processing Extent ซึ่งเป็นการเลือกคา่ค านวณในการประมาณคา่
ในพืน้ท่ีให้เป็นชัน้ขอบเขตพืน้ท่ี > Ok ก็จะได้ผลลพัธ์ออกมาของคา่ Interpolation ท่ีสงูสดุและ
ต ่าสดุ สามารถเลือกเปลี่ยนสีตามความต้องการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ง่ายตอ่การเปรียบเทียบคา่ในแต่
ละวิธีการวิเคราะห์



 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์  
 ข้อ 1 เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมมุมองทางภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมู
กระทะบฟุเฟ่ต์ พบวา่ การเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์มีการเข้าใช้บริการแตล่ะพืน้ท่ีศึกษาท่ี
แตกต่างกัน โดยจะเน้นไปในเร่ือง Demand ซึ่งมกัจะมองต าแหน่งท่ีตัง้ ขนาดของร้านขนาดของ
ร้าน ท่ีจอดรถในร้านว่าเพียงพอไหม ส่วนในเร่ือง Suppy ก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ มากนัก เพราะ
ผู้บริโภคสว่นใหญ่แล้ว ความสะดวกการเดินทางนัน้ขึน้เยอะกบัร้านท่ีเลือกเข้าใช้บริการมี Demand 
เพียงพอมากน้อยตามความเหมาะสม ดูได้จากปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนืออกไป อย่างเช่น รสชาติ 
โปรโมชัน่ เป็นต้น แตเ่ร่ืองของอายนุัน้ก็มีสว่นท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะไมไ่ปใช้บริการร้านหมกูระทะ
บฟุเฟ่ต์ได้เช่นกนั 

ข้อ 2 เพ่ือหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของลกูค้าของร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์  พบว่า การ
จัดท าแบบสอบถามสุ่มตวัอย่าง 350 ชุดตามเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขตนัน้ มีการเก็บข้อมลูท่ียัง
บกพร่อง ข้อมลูไมส่ามารถหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของลกูค้าของร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ โดยใช้
สมการวิเคราะห์ Regression ได้อย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ เพราะข้อมลูท่ีค านวณได้มีความ
คลาดเคลื่อนจากการลงส ารวจพืน้ท่ีจริง 
 โดยมีสมมตุิฐานของการวิจัยข้างต้นไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ใน
เขตเมืองพิษณุโลก ส่วนมากจะไปใช้บริการร้านประจ าและร้านใกล้บ้าน  พบว่า มุมมองทาง
ภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์โดยท่ีผู้บริโภคมีโอกาสเลือกเข้าร้านนัน้ตรงตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ดงักลา่ว  
 ขอบเขตการวิจยั 

 พฤติกรรมผู้บริโภคร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก 

 สภาพเศรษฐกิจและประชากรทัว่ไปในเขตเมืองพิษณโุลก 
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ตาราง 4.1 ข้อมลูประชากรเมืองพิษณโุลก 
รายการ รายละเอียด/จ านวน (คน) 

ประชากรในพืน้ท่ีเขตเมือง 
เพศชาย 18,964 คน 
เพศหญิง 20,464 คน 

จ านวนครัวเรือน 13,369 ครัวเรือน 
ข้อมลูทัว่ไป 
ประวตัิความเป็นมา 
เมืองพิษณโุลกมีฐานะเป็นเมืองเอก ปรากฏอยู่ในพระราชก าหนด จ.ศ.1141 จนกระทัง่เสีย

กรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2310 แก่พมา่ และพระเจ้าตากสินกู้ เอกสารได้ในปีเดียวกัน เมือง
พิษณโุลกก็เป็นเมืองเอกฝ่ายเหนือมาโดยตลอด จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์เมืองพิษณุโลกก็เป็น
ท่ีตัง้ศาลาว่าการมณฑลพิษณุโลกในรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลงัการ
ปฏิรูปการปกครองได้ยุบเลิกมณฑลเป็นจังหวดั ในปี พ.ศ. 2441 เมืองพิษณุโลกได้ยกฐานะเป็น
อ าเภอ โดยมีนายอ าเภอคนแรก คือ หลวงอุดรเขตรบริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอคน
ปัจจบุนั คือ นายภาสกร บญุญลกัษม์ ซึ่งเป็นนายอ าเภอเมืองพิษณโุลก คนท่ี 49 

ข้อมลูการปกครอง  
1. ต าบล 19 แห่ง  
2. หมูบ้่าน 173 แห่ง 
3. เทศบาล 5 แห่ง 
4. อบต 14 แห่ง 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพหลกั ได้แก ่ 1. รับจ้าง    2. เกษตรกรรม    3. ค้าขาย 
อาชีพเสริม ได้แก่  กลุม่สง่เสริมอาชีพ (กลุม่สินค้า otop) 
จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 11 แห่ง คือ ห้างแมคโคร เทสโก้โลตสั บ๊ิกซี ท็อปแลนด ์

             จากข้อมลูพบวา่ประเภทอาชีพท่ีประชากรประกอบอาชีพมากท่ีสดุ คือ รับจ้างทั่วไป ร้อย
ละ 25.73 รองลง ไป คือ ค้าขาย และธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 15.77 รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังาน บริษัท ร้อยละ 13.98 ไมม่ีอาชีพ ร้อยละ 11.18 เกษตรกรรม (ท า
นา ท าไร่ ท าสวน  ประมง ปศสุตัว์) ร้อยละ 10.74 อ าชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.51 ตามล าดับ ซึ่งหาก
พิจารณาภาพรวมมีประชาชนมากกว่าร้อยละ 50.00 ประกอบอ าชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ธุรกิจ
สว่นตวั รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท และร้อย  ละ 11.18 
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เป็นผู้ ไม่มีอาชีพ (ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวดัพิษณุโลก จากข้อมูล จปฐ. 
และขอ้มูลพ้ืนฐาน ปี 2557) 

ด้านประชากร 
1. จ านวนประชากรทัง้สิน้ รวม 280,918 คน 
2. จ านวนประชากรชาย รวม 135,414 คน 
3. จ านวนประชากรหญิง รวม 145,504 คน 
4. ความหนาแน่นของประชากร 777.06 คน/ตร.กม. 
ด้านศาสนา 

               พบวา่ ประชากรนบัถือศาสนาพทุธ มากท่ีสดุ ร้อยละ 99.44 รองลงไป คือ ศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.41 ศาสนาอิสราม ร้อยละ 0.15 อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.01 ศาสนาซิกส์ร้อยละ 0.003 และ
ศาสนาฮินด ูร้อยละ 0.003 ตามล าดบัดงัตารางด้านบนข้างต้น 

ด้านการคมนาคม 
1. ทางบก – รถยนต์ สถานีขนสง่ สถานีรถไฟ  
2. ทางน า้ – ท่าเรือขนสง่โดยสาม ท่าแพขนานยนต ์
3. ทางอากาศ – ท่าอากาศยาน  
ด้านการเกษตร และอตุสาหกรรม 
1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก ่ข้าว ผกั  
2. ช่ือแหลง่น า้ท่ีส าคญั (แมน่ า้/บึง/คลอง) ได้แก ่แมน่ า้น่าน แมน่ า้แควน้อย  
3. โรงงานอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ บริษัทไทยแอโร่ ท่ีตัง้ ต.หวัรอ อ.เมืองพิษณโุลก และ
บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ ท่ีตัง้ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณโุลก 
เน่ืองจากจงัหวดัพิษณโุลกเป็นศนูย์กลางการค้า การบริการ ประกอบกบับริเวณถนนสี่แยก

อินโดจีนยงัมีศกัยภาพในการพฒันาพืน้ท่ีไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางการให้บริการทาง  เศรษฐกิจ และ
การค้า จึงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  อีกทัง้ยังมี
ห้างสรรพสินค้าใจกลางเขตเมือง ได้แก่ เซนทรัลพลาซ่า โลตสั บ๊ิกซี ท๊อปแลนด์ เป็นต้น แน่นอนอยู่
แล้ววา่พฤติกรรมของคนในเขตพิษณโุลกนีจ้ะมีพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพ  ประเภท
ผกัและผลไม้ผู้บริโภคจะซือ้จากร้านค้าในห้าง สรรพสินค้า และร้านสะดวกซือ้มากกว่าคนในเขต
นอกเมืองออกไป หนัมาสนใจอาหารประเภทแบบบฟุเฟ่ต์ท่ีทัง้คุ้มคา่ ราคาเหมาะสมและยงัสามารถ
รับประทานได้ทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะอาหารท่ีนิยมกันมากในตอนนี ้ก็คือ หมหูระทะ จิม้จุ่ม ปิ้ง
ย่างท่ีมีอตัราการเปิดร้านเพ่ิมมากขึน้ทัว่ไปตามเขตชุมชนต่างๆ แต่ก็ยังมีผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยท่ี
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ยงันิยมพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าท่ีไมไ่ด้ต้องการบริโภคตามร้านอาหารเลยก็มี ซึ่งในแต่ละครัง้
ไมไ่ด้มองถึงคณุคา่ทางโภชนาการของอาหาร แตม่องในเชิงภาพรวมวา่อาหารนัน้เป็นประโยชน์ต่อ
สขุภาพก็พอหรือซือ้สิน้ค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนัหรือบางครัวเรือนจะมีการเลือกซือ้
สินค้าเพ่ือการลงทนุให้เกิดรายได้ขึน้มา 

พืน้ท่ีศกึษานัน้จะครอบคลมุอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก มีพืน้ท่ี 758.8 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร 283,419 คน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่น 377 ต่อ ตารางกิโลเมตร มีทัง้หมด 20 
ต าบล ได้แก่ ต าบลในเมือง วงัน า้คู้  งิว้งาม หวัรอ จอมทอง วดัจนัทร์ วดัพริก ท่าทอง ท่าโพธ์ิ สมอแข 
ดอนทอง บ้านป่า ปากโทก บ้านกร่าง บ้านคลอง พลายชุมพล มะขามสงู อรัญญิก บึงพระ ไผ่ขอ
ดอน แต่เลือกพืน้ท่ีศึกษา ได้แก่ เทศบาลฝ่ังตะวนัตก เทศบาลฝ่ังตะวนัออก - เหนือ  เทศบาลฝ่ัง
ตะวนัออก – ใต้ สมอแข หวัรอ วดัจนัทร์ บ้านคลอง ท่าทอง ท่าโพธ์ิ ดอนทอง บึงพระ พลายชุมพล  
อรัญญิก จะมีประชากรรวมทัง้หมด 169,949 คนและมีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั 46,725 ครัวเรือน โดย
สว่นใหญ่แตล่ะครอบครัวจะมีสมาชิก 3-5 คนตอ่ครัวเรือน 

โดยจากทฤษฎีข้างต้นดังกล่าวนี ้ท าให้ผลการด าเนินวิจัยได้ใช้ตัวแปรแบ่งตามปัจจัย
ทัง้หมด 3 ข้อ ได้แก่ 

1. สิ่งเร้า    
- ขนาดร้าน 
- ข้อ 3.2.ระดบัของความคิดเห็นในท่ีตัง้และขนาดของร้าน 

- ข้อ 3.3.ระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอดรถสาหรับลกูค้า 
2. กลอ่งด า 

- อาย ุ
- ข้อ 3.4.ระดบัของความคิดเห็นในความสะอาดของร้าน 

- ข้อ 3.5.ระดบัของความคิดเห็นในบริการท่ีดีจากทางร้าน 
3. ผลิตภณัฑ์ 
- ระยะทาง 
- ข้อ 3.1. ระดบัของความคิดเห็นในความสะดวกในการเดินทาง 

ซึ่งจะได้ทัง้หมด 8 ตวัแปรในสมการ Regression Analysis เพ่ือท าการค านวณหาคา่โอกาส
ท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านหมกูระบฟุเฟ่ต์ ตามสมการ 

Y =     +     +      +    +      +     +    +      +      + e 
 



37 

 

ตาราง 4.2 รูปแบบการเคราะห์ในสมการ Regression Analysis ในการท าวิจยัครัง้นี ้
รูปแบบ ALL STEPWISE 

แบบท่ี 1 (แบบสอบถาม350 ชดุ) 8 ตวัแปร เหลือ 1 ตวัแปร 
แบบท่ี 2 (13 เขต) 8 ตวัแปร เหลือ 3 ตวัแปร 

4.2 ผลลัพธ์ท่ีได้ 
 
วิเคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 1 
 

1. วิธีดงึตวัแปรเข้าทัง้หมด 

 
ภาพ 4.1 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ตใ์นเขตเมืองพิษณโุลก (8 ตวัแปร) 

*** หมายเหต ุข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซนอยูใ่นสว่นภาคผนวก 
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ตาราง 4.3 คา่สถิติเบือ้งต้น (ไมไ่ด้แบ่งโซน) 

ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้าน (Y') 6122.93 25.59 19.92 22.76 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี (Y) 3985 36 1 11.42 
คา่ Error -2137.93 34.67 -18.29 16.38 

 
 จากการค านวณการหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านตามระบบสมการ Regession Analysis 
พบวา่ โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในทกุเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 350 ตวัอย่าง จะได้ค่ารวมเท่ากับ 6122.93 
ครัง้ มีค่าการกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 25.59 ครัง้ และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 
22.76 ครัง้ จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 22.76 
แต่ในการลงส ารวจแบบสอบถามตามพืน้ท่ีจริงท่ีลกูค้าเข้าร้านเฉลี่ยต่อปี พบว่า ค่ารวมเท่ากับ 
3985 ครัง้ มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 36 ครัง้ต่อปี และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุ
เท่ากบั 1 ครัง้ตอ่ปี จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 11.42 จึงท าให้มีคา่ Error คือ ค่ารวมเท่ากับ -2137.93 
มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากบั 34.67 และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั -18.29 และ
คา่เฉล่ีย 16.38 
 
ตาราง 4.4 Multiple Regression Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

ระยะทาง 
ความสะดวกการเดินทาง 
อาย ุ 
ความสะอาดของร้าน 
บริการที่ดีจากทางร้าน 
ขนาดของร้าน 
ที่ตัง้และขนาดของร้าน 
ที่จอดรถลกูค้า 

20.669 
.058 
.105 

-.296 
-.938 
.421 
.020 

-.161 
-.387 

3.448 
.033 
.597 
.042 
.660 
.690 
.017 
.683 
.586 

 
.089 
.010 

-.363 
-.086 
.035 
.064 

-.015 
-.042 

5.994 
1.747 

.175 
-7.058 
-1.422 

.611 
1.212 
-.236 
-.661 

.000 

.082 

.861 

.000 

.156 

.542 

.226 

.814 

.509 

a. Dependent Variable : จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ียต่อปี 
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 จะสามารถหาค านวณหาคา่โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านได้ตามสมการ ดงันี  ้

Y’    =          +     +      +    +      +     +    +      +      + e 
                     =      20.669 + 0.089   - (0.010)   - (0.363)   - (0.086)  + 0.035   

                                   + 0.064   – (0.015)   – (0.042)   
เมื่อท าการตรวจสอบคา่ R Square เพ่ือหาคา่ท่ีมคีวามคลาดเคลื่อนและน่าเช่ือถือท่ีเข้าใกล้ 1 มาก
ท่ีสดุ จึงทดสอบดงึคา่ Independent Variable ตวัแปรเข้าทีละ 1 ตวัแปรตามล าดบัจนครบทกุตวั
แปร จะได้คา่ 0.154 ท่ีมีคา่มากท่ีสดุ  
      ตาราง 4.5 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .393 .154 .135 6.0030 

a. Predictors: (Constant) ที่จอดรถลูกค้า อายุ ระยะทาง ขนาดของร้าน ความสะดวกการ
เดินทาง บริการที่ดีจากทางร้าน ความสะอาดของร้าน  ที่ตัง้และขนาดของร้าน 

             
             โดยมีการดงึคา่ทัง้หมด 8 ตวัแปร พบวา่ ร้อยละ 15.4 ของข้อมลูท่ีเก็บมา มีความสมัพนัธ์
กนัจริงๆ สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.6 ย่ิงมีปัจจยัอื่นท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง หมายความวา่ จาก 100 
เปอร์เซ็นต์ ม ี15.4 เปอร์เซ็นเท่านัน้ สมการ Regression นีส้ามารถท านายหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าใช้
บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ได้อย่างถกูต้อง ซึ่งจากตวัอย่างการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 350 
ราย มีโอกาสเข้าร้านจริงๆ ตาม InDependent Variable ทัง้หมด 8 ตวัแปร เท่ากบั 54 ราย 
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2. วิธี STEPWISE 

 
ภาพ 4.2 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณโุลก (1 ตวัแปร) 

*** หมายเหต ุข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซนอยูใ่นสว่นภาคผนวก 
   
 
ตาราง 4.6 คา่สถิติเบือ้งต้น (ของการวิเคราะห์รวม ไมไ่ด้แบ่งโซน) 

ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้าน(Y') 3341.54 14.2 -1.77 9.57 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี (Y) 3985 36 1 11.42 
คา่ Error 643.46 25.07 -9.39 1.84 

 
 จากการค านวณการหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านตามระบบสมการ Regession Analysis 
พบวา่ โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในทกุเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 350 ตวัอย่าง จะได้ค่ารวมเท่ากับ 3341.54 
ครัง้ มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 14.2 ครัง้ และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ -
1.77 จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 9.57 
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แต่ในการลงส ารวจแบบสอบถามตามพืน้ท่ีจริงท่ีลกูค้าเข้าร้านเฉลี่ยต่อปี พบว่า ค่ารวมเท่ากับ 
3985 ครัง้ มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 36 ครัง้ต่อปี และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุ
เท่ากบั 1 ครัง้ตอ่ปี จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 11.42 จึงท าให้มีคา่ Error คือ ค่ารวมเท่ากับ 643.46 มี
คา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 25.07 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ -9.39 และ
คา่เฉล่ีย 1.84 
 
ตาราง 4.7 Variables Entered/Removed 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 อายุ . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ียต่อปี 
 
               เมื่อท าการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์เอง พบวา่ ข้อมลูทัง้หมด 8 ตวัแปรท่ีใสเ่ข้าไป คือ 
ท่ีจอดรถลกูค้า อายุ ระยะทาง ขนาดของร้าน ความสะดวกการเดินทาง บริการท่ีดีจากทางร้าน 
ความสะอาดของร้าน ท่ีตัง้และขนาดของร้าน  เหลือเพียงตวัแปรเดียว คือ อายุ ส่วนท่ีเหลืออีก
ทัง้หมด 7 ตวัแปรนัน้โปรแกรมได้ท าการ Removed ออกท่ีไมส่มัพนัธ์กนั 
 
ตาราง 4.8 Multiple Regression Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance 
1 (Constant) 

19.645 
1.

18
0 

 16.652 .000  

อาย ุ
-.297 

.0
41 

-.363 -7.249 .000 1.000 

a. Dependent Variable: จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ียต่อปี 
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ตาราง 4.9 Model Summary 

a. Predictors: (Constant), อาย ุ
              โดยมีการดงึคา่ทัง้หมด 8 ตวัแปร พบวา่ ร้อยละ 13.2 ของข้อมลูท่ีเก็บมา มีความสมัพันธ์
กันจริงๆ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 86.8 ย่ิงมีปัจจัยอ่ืนท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง หมายความว่า จาก 100 
เปอร์เซ็นต์ มี 13.2 เปอร์เซ็นเท่านัน้ สมการ Regression นีส้ามารถท านายหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าใช้
บริการร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจากตวัอย่างการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 350 
ราย มีโอกาสเข้าร้านจริงๆ ตาม InDependent Variable ทัง้หมด 8 ตวัแปร เท่ากบั 46 ราย  
              เมื่อได้ค่า R Square ท่ีน่าเช่ือมากท่ีสดุแล้วให้ตรวจสอบค่า Sig. ในตาราง Variables 
Entered/Removeda ดงัรูป พบว่า มีเพียง 1 ค่าเท่านัน้ คือ อายุ (  ) มีค่า -0.363 จึงได้สมการ 
Regresion Analysis ใหม ่
       จะได้ 

Y’ = 19.645 + (-0.363)   
               พบวา่ อายมุากจะเข้าร้านน้อย แสดงวา่ คนอายมุากจะไมเ่ข้าร้านหมกูระทะ ซึ่งจากการ
ส ารวจแบบสอบถาม มี 20 ราย พบวา่ คนท่ีมีอายมุากจะเลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงการไปนัง่กินท่ีร้านและ
ไมกิ่นหมกูระทะเลย เพราะไมช่อบการปิง้ย่าง นัง่ไมไ่ด้นาน เคีย้วไมไ่หวและกินยาก     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R 

Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .363 .132 .129 6.0223 .132 52.552 1 347 .000 
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การประมาณคา่ในพืน้ท่ี (interpolation) 

         
   

แผนที่การประมาณค่าในพืน้ที่ตามวิธีการแบบดึงตวัแปรเข้าทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่การประมาณค่าในพืน้ที่ตามวิธีการแบบ STAPWISE 

 
ภาพ 4.3 แผนท่ีการประมาณคา่ในพืน้ท่ีตามวิธีการแบบตา่งๆ 
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วิเคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 2 
1. วิธีดงึตวัแปรเข้าทัง้หมด 

 
ภาพ 4.4 แผนท่ีโอกาสท่ีลกูค้าเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ตใ์นเขตเมืองนครพิษณโุลก (8 ตวัแปร) 

 
ตาราง 4.10 ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซน 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้าน
เฉล่ียตอ่ปี(Y) 

rคา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 58.57 9.66 -48.91 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 44.57 11.83 -32.74 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 49.41 13.02 -36.39 
สมอแข 55.32 17.60 -37.72 
หวัรอ 46.37 13.83 -32.55 
วดัจนัทร์ 53.88 10.91 -42.97 
บ้านคลอง 54.54 7.45 -47.08 
ท่าทอง 54.24 7.82 -46.42 
ท่าโพธ์ิ 55.86 11.55 -44.31 
ดอนทอง 43.79 12.00 -31.79 
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บึงพระ 48.19 9.78 -38.41 
พลายชมุพล 47.74 13.26 -34.47 
อรัญญิก 44.36 5.42 -38.95 

 

ตาราง 4.11 คา่สถิติเบือ้งต้น (ของการวิเคราะห์รวม ไมไ่ด้แบ่งโซน) 

ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้าน(Y') 656.84 58.57 44.36 50.53 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี (Y) 144.13 17.60 5.42 11.09 
คา่ Error -512.71 -31.79 -48.91 -39.44 

จากการค านวณการหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านตามระบบสมการ Regession Analysis 
พบว่า โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในทุกเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขต จะได้ค่ารวมเท่ากับ 656.84 หรือ
ประมาณ 657 ครัง้ตอ่ปี มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากบั 58.57 คือ เขตเทศบาลฝ่ังตะวนัตก 
และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั 44.36 คือ เขตอรัญญิก จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 50.53 

แต่ในการลงส ารวจแบบสอบถามตามพืน้ท่ีจริงท่ีลกูค้าเข้าร้านเฉลี่ยต่อปี พบว่า ค่ารวม
เท่ากบั 144.13 หรือประมาณ 144 ครัง้ตอ่ปี มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 17.60 หรือ 18 
ครัง้ตอ่ปี และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 5.42 หรือ 5 ครัง้ต่อปี จึงมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
11.09 จึงท าให้มีค่า Error คือ ค่ารวมเท่ากับ -512.71 มีค่าการกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ -
31.79 และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั -48.91 และคา่เฉล่ีย -39.44 นัน้เอง 

 
ตาราง 4.12 Multiple Regression Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
ระยะทาง 
ความสะดวกการเดินทาง 
อาย ุ 

97.050 
.124 

-9.048 
-.788 

40.163 
.187 
.033 
.712 

 
.222 

-.875 
-.630 

2.416 
.660 

-.730 
-1.107 

.073 

.545 

.506 

.331 
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ความสะอาดของร้าน 
บริการที่ดีจากทางร้าน 
ขนาดของร้าน 
ที่ตัง้และขนาดของร้าน 
ที่จอดรถลกูค้า 

-2.752 
-23.157 

-.151 
30.276 

-11.074 

6.334 
10.390 

.107 
10.684 
6.943 

-.329 
-1.699 

-.479 
3.800 

-1.664 

-.435 
-2.229 
-1.409 
2.834 

-1.595 

.686 

.090 

.232 

.047 

.186 

b. Dependent Variable : จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ีย (ครั้งต่อคน) 
  
จะสามารถหาค านวณหาคา่โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านได้ตามสมการ ดงันี  ้

Y’    =          +     +      +    +      +     +    +      +      + e 
             =      95.597 + 0.244   - (0.832)   - (0.603)   - (0.344)   - (1.702)   

                              - (0.466)   + 3.775   – (1.648)   
           เมื่อท าการตรวจสอบคา่ R Square เพ่ือหาคา่ท่ีมีความคลาดเคลื่อนและน่าเช่ือถือท่ีเข้าใกล้ 
1 มากท่ีสดุ จึงทดสอบดึงค่า Independent Variable ตวัแปรเข้าทีละ 1 ตวัแปรตามล าดบัจนครบ
ทกุตวัแปร จะได้คา่ 0.795 ท่ีมีคา่มากท่ีสดุ  
ตาราง 4.13 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .892 .795 .386 2.47573 

b. Predictors: (Constant) ระดบัที่จอดรถลูกคา้เฉล่ีย(ต่อคน) อายเุฉล่ีย(ต่อคน) ระยะทางเฉล่ีย
(ต่อคน) ขนาดของร้าน ระดบัความสะดวกการเดินทางเฉล่ีย(ต่อคน) ระดบับริการที่ดีจากทาง
ร้านเฉล่ีย(ต่อคน) ระดบัความสะอาดของร้านเฉล่ีย(ต่อคน) ระดบัที่ตัง้และขนาดของร้านเฉล่ีย
(ต่อคน) 

 
                 โดยมีการดงึคา่ทัง้หมด 8 ตวัแปร พบวา่ ร้อยละ 79.5 ของข้อมลูท่ีเก็บมา มี
ความสมัพนัธ์กนัจริงๆ สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 20.5 ย่ิงมีปัจจยัอื่นท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง หมายความวา่ 
จาก 100 เปอร์เซ็นต์ มี 79.5 เปอร์เซ็นเท่านัน้ สมการ Regression นีส้ามารถท านายหาโอกาสท่ี
ลกูค้าเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ได้อย่างถกูต้อง ซึ่งจากตวัอย่างการเกบ็แบบสอบถาม
ทัง้หมด 13 เขต(Zone) มีโอกาสเข้าร้านจริงๆ ตาม InDependent Variable ทัง้หมด 8 ตวัแปร 
เท่ากบั 10 เขต(Zone) 
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2. วิธี STEPWISE 

 
ภาพ 4.5 แผนที่โอกาสที่ลูกคา้เขา้ร้านหมูกระทะบฟุเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณุโลก(3ตวัแปร) 

ตาราง 4.14 ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะโซน 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 41.47 11.83 -30.00 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 41.83 13.02 -28.97 
สมอแข 41.99 17.60 -24.25 
หวัรอ 41.85 13.83 -28.03 
วดัจนัทร์ 41.85 10.91 -30.63 
บ้านคลอง 41.53 7.45 -34.13 
ท่าทอง 41.58 7.82 -33.49 
ท่าโพธ์ิ 41.32 11.55 -30.38 
ดอนทอง 41.93 12.00 -29.62 
บึงพระ 41.62 9.78 -32.05 
พลายชมุพล 41.83 13.26 -28.91 
อรัญญิก 42.18 5.42 -36.08 
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ตาราง 4.15 คา่สถิติเบือ้งต้น (ของการวิเคราะห์รวม ไมไ่ด้แบ่งโซน) 

ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้าน(Y') 500.98 42.18 41.32 41.75 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี (Y) 144.13 17.60 5.42 11.09 
คา่ Error -366.54 -24.25 -36.08 -30.55 

                  จากการค านวณการหาโอกาสท่ีลูกค้าเข้าถึงร้านตามระบบสมการ  Regession 
Analysis พบว่า โอกาสท่ีลูกค้าเข้าถึงร้านในทุกเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขต จะได้ค่ารวมเท่ากับ 
500.98 หรือประมาณ 501 ครัง้ตอ่ปี มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากบั 42.18 คือ เขตอรัญญิก 
และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั 41.32 คือ เขตท่าโพธ์ิ จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 52.44 
                  แตใ่นการลงส ารวจแบบสอบถามตามพืน้ท่ีจริงท่ีลกูค้าเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี พบวา่ คา่รวม
เท่ากบั 500.98 หรือประมาณ 501 ครัง้ตอ่ปี มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 42.18 หรือ 42 
ครัง้ตอ่ปี คือ เขตอรัญญิก  และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 41.32 หรือ 41 ครัง้ต่อปี คือ 
เขตท่าโพธ์ิ จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 41.75 จึงท าให้มีคา่ Error คือ คา่รวมเท่ากับ -366.54 มีค่าการ
กระจายตัวท่ีมากท่ีสุด เท่ากับ -24.25 และค่าการกระจายตัวท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ -36.08 และ
คา่เฉล่ีย -30.55 นัน้เอง 
 
ตาราง 4.16 Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 ระดบัท่ีจอดรถลกูค้าเฉล่ีย(ต่อ

คน) , อายุเฉล่ีย(ต่อคน) , 

ระยะทางเฉล่ีย(ต่อคน) , ขนาด

ของร้าน , ระดบัความสะดวก

การเดินทางเฉล่ีย(ต่อคน) , 

ระดบับริการท่ีดีจากทางร้าน

เฉล่ีย(ต่อคน) , ระดบัความ

สะอาดของร้านเฉล่ีย(ต่อคน) , 

ระดบัท่ีตัง้และขนาดของร้าน

เฉล่ีย(ต่อคน) 

ระดบับริการที่ดีจากทางร้านเฉลีย่

(ต่อคน) , ระดบัที่ตัง้และขนาดของ

ร้านเฉลีย่(ต่อคน)ระดบัที่จอดรถ

ลกูค้าเฉลีย่(ต่อคน) 

 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= .050, 
Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

Dependent Variable: จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ียต่อปี 
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               เมื่อท าการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์เอง พบวา่ ข้อมลูทัง้หมด 8 ตวัแปรท่ีใสเ่ข้าไป คือ 
ระดบัท่ีจอดรถลกูค้าเฉล่ีย(ต่อคน) , อายุเฉลี่ย(ต่อคน) , ระยะทางเฉลี่ย(ต่อคน) , ขนาดของร้าน , 
ระดบัความสะดวกการเดินทางเฉลี่ย(ต่อคน) , ระดบับริการท่ีดีจากทางร้านเฉลี่ย(ต่อคน) , ระดบั
ความสะอาดของร้านเฉลี่ย(ต่อคน) , ระดบัท่ีตัง้และขนาดของร้านเฉลี่ย(ต่อคน) เหลือเพียง 3 ตวั
แปร คือ ระดบับริการท่ีดีจากทางร้านเฉลี่ย(ต่อคน) , ระดบัท่ีตัง้และขนาดของร้านเฉลี่ย(ต่อคน)
ระดับท่ีจอดรถลูกค้าเฉลี่ย (ต่อคน) ส่วนท่ีเหลืออีกทัง้หมด 5 ตัวแปรนัน้โปรแกรมได้ท าการ 
Removed ออกท่ีไมส่มัพนัธ์กนั 
 
ตาราง 4.17 Multiple Regression Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 43.387 15.459  2.807 .020 

บริการที่ดีจากทางร้าน ที่ตัง้
และขนาดของร้าน 
ที่จอดรถส าหรับลกูค้า 

-17.071 
18.004 

-10.074 

8.139 
7.636 
5.019 

-1.245 
2.261 

-1.513 

-2.098 
2.358 

-2.007 

.065 

.043 

.076 

Dependent Variable: จ านวนที่เขา้ร้านเฉล่ียต่อปี 
 
ตาราง 4.18 Model Summary 

     Predictors: (Constant), ระดบับริการที่ดีจากทางร้านเฉล่ีย(ต่อคน) , ระดบัที่ตัง้และขนาดของ
ร้านเฉล่ีย(ต่อคน)ระดบัที่จอดรถลูกคา้เฉล่ีย(ต่อคน) 
                
                โดยมีการดึงค่าทัง้หมด 8 ตัวแปร  พบว่า ร้อยละ 11.9 ของข้อมูลท่ีเก็บมา มี
ความสมัพนัธ์กนัจริงๆ สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 88.1 ย่ิงมีปัจจัยอ่ืนท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง หมายความว่า 
จาก 100 เปอร์เซ็นต์ มี 11.9 เปอร์เซ็นเท่านัน้ สมการ Regression นีส้ามารถท านายหาโอกาสท่ี
ลกูค้าเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจากตวัอย่างการเก็บแบบสอบถาม

Model 
Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .119 2.667 1 8 .141 
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ทัง้หมด 13 เขต มีโอกาสเข้าร้านจริงๆ ตาม InDependent Variable ทัง้หมด 8 ตวัแปร เท่ากับ 2 
เขต 

เมื่อได้ค่า R squa ท่ีน่าเช่ือมากท่ีสดุแล้วให้ตรวจสอบค่า Sig. ในตาราง Variables 
Entered/Removeda ดงัรูป พบวา่ มีเพียง 3 ค่าเท่านัน้ คือ ระดบับริการท่ีดีจากทางร้านเฉลี่ย(ต่อ
คน) , ระดบัท่ีตัง้และขนาดของร้านเฉล่ีย(ตอ่คน) ระดบัท่ีจอดรถลกูค้าเฉลี่ย(ต่อคน) มีค่า -1.245 , 
2.261 , -1.513 ตามล าดบั จึงได้สมการ Regresion Analysis ใหม ่
จะได้ 

Y’ = 43.387 + (-1.245)   + 2.261   + (-1.513)   
พบวา่  1.  บริการท่ีดีจากทางร้านน้อย แสดงวา่ ผู้บริโภคมกัจะเลี่ยงไมเ่ข้าร้านหมกูระทะ 
           2. เมื่อขนาดท่ีตัง้และขนาดของร้านเพ่ิมมากขึน้ ผู้บริโภคมกัมีโอกาสเข้าร้านหมกูระทะได้
มากกวา่ขนาดร้านท่ีมีท่ีตัง้และขนาดของร้านเลก็ลงตามล าดบั 
           3. เมื่อท่ีจอดรถน้อยหรือรองรับได้น้อย ผู้บริโภคจะเลือกท่ีจะไมเ่ข้าร้านหมกูระทะนัน้เอง 
 
คา่สถิติเบือ้งต้นจากการเก็บแบบสอบถาม 
              จากกรณีศกึษา คือ เขตเมืองพิษณโุลก พืน้ท่ีประมาณ 18.26 ตารางกิโลเมตร ประชากร
รวมทัง้หมด 169,949 คน (เฉพาะในพืน้ท่ีศกึษา) จะสุม่กลุม่ตวัอย่างจ านวนประชากร 350 คน 
 
ตาราง 4.19 คา่สถิติเบือ้งต้น (ของการวิเคราะห์รวม ไมไ่ด้แบ่งโซน) 

ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ียตอ่ปี (Y) 3985 36 1 11.42 
ระยะทาง (  ) 5934 60 5 17.00 

ระดบัของความคิดเห็นในความ
สะดวกในการเดินทาง (  ) 

1296 
5 
 

2 
 

3.71 
 

อาย ุ(  ) 9682 59 15 27.74 
ระดบัของความคิดเห็นในความ
สะอาดของร้าน (  ) 

1235 
 

5 2 
3.54 

 
ระดบัของความคิดเห็นในบริการ
ท่ีดีจากทางร้าน (  ) 

1249 
 

5 2 
3.58 
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ตวัแปร คา่รวม 
คา่การกระจาย 

คา่เฉล่ีย 
Max Min 

ขนาดของร้าน (  ) 22860 90 20 65.50 
ระดับของความคิดเห็นในท่ีตัง้
และขนาดของร้าน (  ) 

1237 
 

5 2 3.54 

ระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอด
รถสาหรับลกูค้า (  ) 

1198 
 

5 2 
3.43 

 
 
                       จากการส ารวจแบบสอบถาม พบว่า ตวัแปรแต่ละตวัในทุกเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 350 
ตวัอย่าง จะได้คา่ดงันี ้ 

- จ านวนท่ีเข้าร้านเฉลี่ยต่อปี (Y) มีค่ารวมเท่ากับ 3985 ครัง้ มีค่าการกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ 
เท่ากบั 36 ครัง้ตอ่ปี และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 1 ครัง้ต่อปี จึงมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 11.42  

- ระยะทาง (  ) มีคา่รวมเท่ากบั 5934 นาที มีคา่การกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 60 นาที
และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั 5 นาที จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 17.00 

- ระดบัของความคิดเห็นในความสะดวกในการเดินทาง (  ) มีคา่รวมเท่ากบั 1296 มีค่าการ
กระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 5 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 1 จึงมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 3.71 

- อาย ุ(  ) มีคา่รวมเท่ากับ 9682 มีค่าการกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 59 ปี และค่าการ
กระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั 15 ปี จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 27.74 

- ระดับของความคิดเห็นในความสะอาดของร้าน (  ) มีค่ารวมเท่ากับ 1235 มีค่าการ
กระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 5 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 2 จึงมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 3.54 

- ระดับของความคิดเห็นในบริการท่ีดีจากทางร้าน  (  ) มีค่ารวมเท่ากับ 1249 มีค่าการ
กระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 5 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 2 จึงมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 3.58 

- ขนาดของร้าน (  ) มีคา่รวมเท่ากบั 22860 โต๊ะ มีค่าการกระจายตวัท่ีมากท่ีสดุเท่ากับ 90 
โต๊ะ และคา่การกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากบั 20 โต๊ะ จึงมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 65.50 
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- ระดบัของความคิดเห็นในท่ีตัง้และขนาดของร้าน  (  ) มีค่ารวมเท่ากับ 1237 มีค่าการ
กระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 5 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 2 จึงมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 3.54 

- ระดบัของความคิดเห็นในท่ีจอดรถสาหรับลูกค้า (  ) มีค่ารวมเท่ากับ 1198 มีค่าการ
กระจายตวัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากับ 5 และค่าการกระจายตวัท่ีน้อยท่ีสดุเท่ากับ 2 จึงมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 3.43 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมืองพิษณุโลก นีม้ี

วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมุมมองทางภูมิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมู
กระทะบฟุเฟ่ต์และหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคของร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ โดยใช้วิธี 
Multiple Regression Analysis สามารถสรุปผลและอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 
5.1 สรุปผล 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมมุมองทางภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะ
บุฟเฟ่ต์ สรุปได้ว่า การเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์มีการเข้าใช้บริการแต่ละพืน้ท่ีศึกษาท่ี
แตกต่างกัน ส าหรับโอกาสท่ีผู้บริโภคจะเข้าถึงร้านท่ีวิเคราะห์ โดยสมการ Regression Analysis  
สรุปผลได้ 3 ประการ คือ โอกาสของประชาชนชาวเมืองพิษณโุลกท่ีจะเข้าร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์จะ
มากหรือน้อย ขึน้อยู่กับ 8 ปัจจัย คือ ระยะทาง ความสะดวกการเดินทาง อายุ ความสะอาดของ
ร้าน บริการท่ีดีจากทางร้านขนาดของร้าน ท่ีตัง้และขนาดของร้าน และท่ีจอดรถลกูค้า โดยแสดง
เป็นสมการ multiple regression ได้ดงันี ้

Y’ =     +     +      +    +      +     +    +      +         e 

โดยสมการดงักล่าวนี ้สามารถอธิบายความสมัพันธ์ทัง้หมดได้และโดยสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ทัง้หมดได้ ร้อยละ 15.4 จาก R-SQUARE = 0.154 ส่วนการวิเคราะห์ด้วย multiple 
regression ท าให้พบวา่มีปัจจยับางตวัไมไ่ด้มีความส าคญัตอ่โอกาสการเข้าร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์
ของประชาชน รวมทัง้ปัจจยับางอย่างอาจซ า้ซ้อนกนั จึงตดัปัจจัยท่ีมีลกัษณะดงักล่าวออก ซึ่งการ
เลือกปัจจัยออกไปจากสมการ คือ การก าหนดให้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเลือกปัจจัยออกแบบ 
stepwise regression analysis ท าให้เห็นว่า โอกาสของประชาชนท่ีจะเข้าร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์
นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญั 1 ปัจจัย คือ อายุ โดยสามารถอธิบายความสมัพันธ์ทัง้หมดได้ ร้อยละ 
13.2 จาก R-SQUARE = 0.132 และเน่ืองจากตวัอย่างท่ีเก็บมา 350 ตวัอย่างนัน้ กระจายอยู่ตาม
ย่านพืน้ท่ีต่างๆ ของเมืองพิษณุโลก จึงก าหนดเป็นย่านพืน้ท่ีอาศยัอยู่ของประชาชนออกเป็น 13 
ย่านพืน้ท่ี แล้วท าการวิเคราะห์ multiple regression เพ่ือหาโอกาสเข้าร้านหมกูระทะของประชาชน
ท่ีอาศยัอยู่ในแตล่ะย่านพืน้ท่ี สรุปได้ดงันี ้
o การเลือกปัจจัยท่ีส าคัญไว้ โดยพิจารณาจากการตรวจสอบค่า Sig. พบว่า โอกาสของ

ประชาชนท่ีจะเข้าร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์นัน้ ขึน้อยู่กับ 8 ปัจจัย คือ ระยะทาง ความสะดวก
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การเดินทาง อาย ุความสะอาดของร้าน บริการท่ีดีจากทางร้านขนาดของร้าน ท่ีตัง้และขนาด
ของร้าน และท่ีจอดรถลกูค้า โดยสามารถอธิบายความสมัพันธ์ทัง้หมดได้ ร้อยละ 79.5 จาก 
R-SQUARE = 0.795 ซึ่งโอกาสท่ีผู้บริโภคเข้าถึงร้านได้มากสดุและน้อยสดุ คือ เขตสมอแข 
เขตวดัจนัทร์ ตามล าดบั 

o การเลือกปัจจยัท่ีส าคญัไว้ โดยพิจารณาจาก stepwise regression analysis พบว่า โอกาส
ของประชาชนท่ีจะเข้าร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ ขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั คือ ระดบับริการท่ีดีจากทาง
ร้านเฉล่ีย ระดบัท่ีตัง้และขนาดของร้านเฉล่ีย ระดบัท่ีจอดรถลกูค้าเฉลี่ย โดยสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ทัง้หมดได้ ร้อยละ 11.9 จาก R-SQUARE = 0.119 ซึ่งโอกาสท่ีผู้บริโภคเข้าถึง
ร้านได้มากสดุและน้อยสดุ คือ เขตอรัญญิก เขตท่าโพธ์ิ ตามล าดบั เป็นผลท าให้ผู้บริโภคสว่น
ใหญ่ท่ีมีความสะดวกการเดินทางเพ่ิมขึน้กับร้านท่ีเลือกเข้าใช้บริการมี Demand เพียงพอ
มากน้อยตามความเหมาะสม ดูได้จากปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนืออกไป อย่างเช่น รสชาติ 
โปรโมชัน่ เป็นต้น แตเ่ร่ืองของอายนุัน้ก็มีสว่นท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะไม่ไปใช้บริการร้านหมู
กระทะบฟุเฟ่ต์ได้เช่นกนั 
โดยมีสมมตุิฐานของการวิจยัข้างต้นไว้วา่ พฤติกรรมของผู้บริโภคหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ในเขต

เมืองพิษณโุลก สว่นมากจะไปใช้บริการร้านประจ าและร้านใกล้บ้านนัน้ตรงตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้
ดงักลา่ว การจัดท าแบบสอบถามสุ่มตวัอย่าง 350 ชุดตามเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขตนัน้ มีการเก็บ
ข้อมลูท่ียงับกพร่อง ข้อมลูไมส่ามารถหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของลกูค้าของร้านหมกูระทะบุฟ
เฟ่ต์ โดยใช้สมการวิเคราะห์ Regression ได้อย่างถกูต้องและน่าเช่ือถือ เพราะข้อมลูท่ีค านวณได้มี
ความคลาดเคลื่อนจากการลงส ารวจพืน้ท่ีจริง 
 
5.2 อภปิรายผล 

เมื่อท าการเปรียบเปรียบงานของ Vega R. S., Acuña J. L. G. and DÍAZ M. R.(2015) ท่ี

ได้ศกึษาเก่ียวกบัตลาดเป็นลกัษณะปรากฏการณ์เชิงพืน้ท่ีท่ีมีปัจจยัส าคญั ๒ ปัจจยัเป็นตวัก าหนด

อปุสงค์ คือ ระบบการกระจายสินค้า และองค์ประกอบทางภมูิศาสตร์ของตลาด พบว่า งานวิจัย

ฉบับนี ้ท่ีลงพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 ราย ในพืน้ท่ีเขต

ทัง้หมด 13 เขต และการท าแผนท่ีออกมาพร้อมวิเคราะห์ข้อมลูจากสมการ Regression Analysis 

เพ่ือหาโอกาสท่ีผู้บริโภคเข้าถึงร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ ท าการวิเคราะห์ทัง้หมดไว้ 2 แบบ คือ แบบท่ี 

1 วิธีดงึตวัแปรเข้าทัง้หมด และแบบท่ี 2 วิธีคดัเลือกตวัแปรเข้าด้วย STEPWISE ในพืน้ท่ีเขตทัง้หมด 

13 เขต ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมมุมองทางภมูิศาสตร์ในการเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะ
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บฟุเฟ่ต์ มีการเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์มีการเข้าใช้บริการแตล่ะพืน้ท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

ส าหรับโอกาสท่ีผู้บริโภคจะเข้าถึงร้านท่ีวิเคราะห์ โดยสมการ Regression Analysis โอกาสของ

ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกท่ีจะเข้าร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์จะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับ 8 ปัจจัย

ทัง้หมด แม้จะมีปัจจัยบางตัวไม่ได้มีความส าคญัต่อโอกาสการเข้าร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ของ

ประชาชน รวมทัง้ปัจจยับางอย่างอาจซ า้ซ้อนกัน จึงตดัปัจจัยท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ท าให้ผู้บ ริโภค

สว่นใหญ่ท่ีมีความสะดวกการเดินทางเพ่ิมขึน้กบัร้านท่ีเลือกเข้าใช้บริการมี Demand เพียงพอมาก

น้อยตามความเหมาะสม ดไูด้จากปัจจยัอื่นๆ นอกเหนืออกไป อย่างเช่น รสชาติ โปรโมชั่น เป็นต้น 

แตเ่ร่ืองของอายนุัน้ก็มีสว่นท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะไมไ่ปใช้บริการร้านหมกูระทะบุฟเฟ่ต์ได้เช่นกัน 

โดยมีสมมตุิฐานของการวิจัยข้างต้นไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมือง

พิษณุโลก ส่วนมากจะไปใช้บริการร้านประจ าและร้านใกล้บ้านนัน้ตรงตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้

ดงักลา่ว การจดัท าแบบสอบถามสุ่มตวัอย่าง 350 ชุดตามเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 13 เขตนัน้ มีการเก็บ

ข้อมลูท่ียงับกพร่อง ข้อมลูไมส่ามารถหาขอบเขตการเข้าใช้บริการของลกูค้าของร้านหมกูระทะบุฟ

เฟ่ต์ โดยใช้สมการวิเคราะห์ Regression ได้อย่างถกูต้องและน่าเช่ือถือ เพราะข้อมลูท่ีค านวณได้มี

ความคลาดเคลื่อนจากการลงส ารวจพืน้ท่ีจริง 

ทัง้นี ้ผลลพัธ์จากงานของ Vega R. S., Acuña J. L. G. and DÍAZ M. R. (2007)ท่ีพบว่า 
ส าหรับผู้บริโภคของเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีจะต้องใกล้ชิดร้านค้าปลีกท่ีตอบสนอง
ความจ าเป็นพืน้ฐานด้วยราคาท่ีเหมาะสมกว่าร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายท่ีตัง้อยู่ 
หา่งไกลและเวลาของการเดินทาง ซึ่งพฤติกรรมการเลือกซือ้ของชนบทและผู้บริโภคมีความสมัพันธ์
แบบผกผนักบัระยะเวลาการเดินทาง แตห่นึ่งในท่ีสดุผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจของงานวิจัยนี ้คือความจริง
ท่ีว่าในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์การศึกษาขนาดของร้านค้าท่ีมีอิทธิพลผกผันในสถานท่ีท่องเท่ี ยวท่ี
ต้องการของผลิตภณัฑ์อาหาร นัน่ คือจะบอกวา่มีขนาดใหญ่กวา่ของการจดัเก็บโดยท่ีไม่ได้ก าหนด
เป็นท าเลท่ีตัง้ท่ีสงูขึน้หากไมไ่ด้ขึน้กบัการอยู่ใกล้ของผู้บริโภค ท าให้ผลกับสถานท่ีของแบบจ าลอง
แหลง่ท่องเท่ียวเชิงพืน้ท่ีหลกัขึน้อยู่กับความต้องการแบบจ าลองแรงโน้มถ่วงเหมือนท่ี Reilly และ 
Huff สิ่งท่ีร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ในเขตเมืองไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเพราะพวกเขาต้องการร้านค้าท่ีใกล้ชิดของขนาดกลางและขนาดเลก็แม้จะ
มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีคอ่นข้างน้อย แตก่็ยงัแสดงให้เห็นวา่ขนาดของร้านค้าท่ีอยู่ใกล้
ท่ีดีกวา่ ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัฉบบันี ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. เมื่อมีการเก็บข้อมลูตวัอย่างแบบสอบถามท่ีไมก่ระจายตวัและบกพร่องของข้อมลูดงักล่าว

นัน้ จึงไม่สามารถจัดขอบเขตการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคในแต่ละเขตได้อย่างถูกต้อง

ตามหลกัความเป็นจริง 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ ควรแก้ไขหรือเพ่ิมปัจจัยท่ีมีความสอดคล้องกันและมี

ความสมัพนัธ์กนัให้มากกวา่นี ้

3. แนวคิดหรือกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีพฒันาในวิจยันี ้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ท่ีมีส่วนช่วยใน

การตัดสินใจของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าในการวางแผนการจัดเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ี

เหมาะสมให้เข้ากบัพฤติกรรมผู้บริโภคได้ไมม่ากก็น้อย 
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วเิคราะห์ด้วยสมการ Regression แบบท่ี 1 วเิคราะห์แบบวธีิดึงตัวแปรเข้าทัง้หมด 
ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะจดุท่ีสุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 16 4.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.84 12 -1.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 20 7.615 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.12 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.84 5 -8.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 8 -4.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.66 20 8.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 5 -6.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 6 -6.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.11 14 0.889 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.84 6 -7.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.03 3 -5.029 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.76 5 -3.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.84 8 -1.844 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 4 -7.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 6 -6.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 12 -0.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.21 9 -1.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.57 6 -4.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.47 8 -5.474 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.47 19 5.526 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 4 -6.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 1.86 2 0.142 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.66 10 -1.659 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 5 -5.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 0.04 2 1.957 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.48 5 -4.481 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.76 30 21.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.03 30 21.971 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 12 -0.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 8 -4.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 4.76 5 0.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 8 -4.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 10 -2.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.39 12 3.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 8 -2.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 3 -9.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 4.76 2 -2.762 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.02 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.94 20 13.06 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 4 -4.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 6 -4.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.39 7 -1.392 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 9 -1.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.84 17 7.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.30 11 -0.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.39 20 7.615 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 10 1.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.84 17 7.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.84 20 10.156 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.21 9 2.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.93 10 -0.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.12 18 8.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.48 15 5.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.21 12 1.793 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 11 0.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 3.31 8 4.69 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.21 13 6.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 13 4.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.12 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 9 0.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 13.11 20 6.889 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.30 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 10 -0.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 18 9.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 0.04 8 7.957 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.02 15 2.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.66 10 -1.659 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.48 19 9.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.48 14 4.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.21 7 -3.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 7.67 15 7.334 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.75 10 -2.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.30 9 -2.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.12 10 0.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.93 12 1.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.84 12 2.156 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.39 10 -2.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.93 17 6.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.02 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 4.76 16 11.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.94 17 10.06 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 6 -2.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 1.50 9 7.505 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.76 16 7.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.21 10 3.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 9 -1.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.48 15 5.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.66 8 -3.659 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.84 11 1.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.12 13 3.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 1.86 8 6.142 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 5 -5.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.12 10 0.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.39 9 0.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.30 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 3 -9.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.12 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.76 20 11.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.84 13 3.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 20 9.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.12 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 6 -6.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.75 22 9.252 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 11.66 20 8.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.12 11 1.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 19 6.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.39 5 -3.392 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.21 3 -7.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 17 4.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 16 5.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 15 4.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 9 -3.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.76 8 3.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.76 20 11.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 25 14.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 1.86 2 0.142 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.12 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 27 16.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 15 4.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.58 6 3.416 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 11 0.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.40 3 -1.399 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.04 1 -3.036 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 20 9.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 3.67 7 3.327 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.39 17 8.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 28 15.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.22 3 0.779 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 5.85 8 2.149 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.48 14 4.519 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.03 7 -1.029 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.12 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.58 3 0.416 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 8 -4.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 13.47 20 6.526 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 7 -3.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 11.66 19 7.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ -0.68 3 3.683 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.02 23 10.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.95 9 6.053 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.93 18 7.067 
สมอแข 11.30 15 3.704 
สมอแข 12.02 15 2.978 
สมอแข 12.75 30 17.252 
สมอแข 12.39 19 6.615 
สมอแข 13.47 18 4.526 
สมอแข 12.75 20 7.252 
สมอแข 12.02 20 7.978 
สมอแข 8.39 14 5.608 
สมอแข 14.20 20 5.8 
สมอแข 9.48 9 -0.481 
หวัรอ 8.03 11 2.971 
หวัรอ 11.30 20 8.704 
หวัรอ 10.57 13 2.43 
หวัรอ 8.76 6 -2.755 
หวัรอ 9.48 17 7.519 
หวัรอ 9.84 20 10.156 



66 

 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

หวัรอ 10.57 15 4.43 
หวัรอ 9.84 17 7.156 
หวัรอ 10.93 6 -4.933 
หวัรอ 7.67 14 6.334 
หวัรอ 8.76 11 2.245 
หวัรอ 10.21 7 -3.207 
หวัรอ 12.02 14 1.978 
หวัรอ 11.66 12 0.341 
หวัรอ 2.58 3 0.416 
หวัรอ 12.02 18 5.978 
หวัรอ 8.03 10 1.971 
หวัรอ 12.02 22 9.978 
หวัรอ 8.39 12 3.608 
หวัรอ 10.93 25 14.067 
หวัรอ 9.12 15 5.882 
หวัรอ 9.84 11 1.156 
หวัรอ 10.21 15 4.793 
หวัรอ 12.39 7 -5.385 
หวัรอ 12.39 7 -5.385 
หวัรอ 7.67 10 2.334 
หวัรอ 10.93 8 -2.933 
หวัรอ 10.93 20 9.067 
หวัรอ 1.50 4 2.505 
หวัรอ 13.11 11 -2.111 
หวัรอ 10.57 23 12.43 
หวัรอ 2.22 2 -0.221 
หวัรอ 10.93 19 8.067 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

หวัรอ 12.02 17 4.978 
หวัรอ 3.31 4 0.69 
หวัรอ 10.57 8 -2.57 
หวัรอ 11.30 34 22.704 
หวัรอ 12.75 20 7.252 
หวัรอ 6.94 30 23.06 
หวัรอ 10.57 25 14.43 
หวัรอ 8.03 15 6.971 
หวัรอ 9.12 22 12.882 
หวัรอ 6.21 4 -2.214 
หวัรอ 1.13 2 0.868 
หวัรอ 11.30 8 -3.296 
หวัรอ 12.39 23 10.615 
วดัจนัทร์ 12.02 10 -2.022 
วดัจนัทร์ 10.57 17 6.43 
วดัจนัทร์ 4.40 4 -0.399 
วดัจนัทร์ 12.39 10 -2.385 
วดัจนัทร์ 11.30 7 -4.296 
วดัจนัทร์ 13.11 21 7.889 
วดัจนัทร์ 8.03 10 1.971 
วดัจนัทร์ 10.57 15 4.43 
วดัจนัทร์ 10.93 5 -5.933 
วดัจนัทร์ 11.30 12 0.704 
วดัจนัทร์ 8.39 8 -0.392 
บ้านคลอง 10.57 11 0.43 
บ้านคลอง 9.48 5 -4.481 
บ้านคลอง 11.30 14 2.704 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

บ้านคลอง 9.48 8 -1.481 
บ้านคลอง 10.93 3 -7.933 
บ้านคลอง 9.12 3 -6.118 
บ้านคลอง 11.66 13 1.341 
บ้านคลอง 10.57 7 -3.57 
บ้านคลอง 11.66 3 -8.659 
บ้านคลอง 3.31 4 0.69 
บ้านคลอง 12.39 7 -5.385 
ท่าทอง 12.39 15 2.615 
ท่าทอง 13.11 5 -8.111 
ท่าทอง 9.48 5 -4.481 
ท่าทอง 9.84 6 -3.844 
ท่าทอง 8.76 5 -3.755 
ท่าทอง 10.57 5 -5.57 
ท่าทอง 11.30 8 -3.296 
ท่าทอง 10.21 13 2.793 
ท่าทอง 10.57 11 0.43 
ท่าทอง 9.48 5 -4.481 
ท่าทอง 12.39 10 -2.385 
ท่าทอง 10.57 5 -5.57 
ท่าทอง 9.48 7 -2.481 
ท่าทอง 10.57 15 4.43 
ท่าทอง 8.76 9 0.245 
ท่าทอง 11.66 8 -3.659 
ท่าทอง 9.12 7 -2.118 
ท่าทอง 7.67 3 -4.666 
ท่าทอง 9.12 10 0.882 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ท่าทอง 9.84 8 -1.844 
ท่าทอง 12.02 4 -8.022 
ท่าทอง 13.11 11 -2.111 
ท่าทอง 11.30 4 -7.296 
ท่าทอง 8.76 9 0.245 
ท่าทอง 12.02 7 -5.022 
ท่าทอง 10.57 6 -4.57 
ท่าทอง 12.75 18 5.252 
ท่าทอง 8.03 10 1.971 
ท่าโพธ์ิ 10.21 5 -5.207 
ท่าโพธ์ิ 10.57 21 10.43 
ท่าโพธ์ิ 3.31 2 -1.31 
ท่าโพธ์ิ 10.21 10 -0.207 
ท่าโพธ์ิ 9.12 6 -3.118 
ท่าโพธ์ิ -1.77 2 3.772 
ท่าโพธ์ิ 2.58 5 2.416 
ท่าโพธ์ิ 8.03 12 3.971 
ท่าโพธ์ิ 1.86 1 -0.858 
ท่าโพธ์ิ 2.58 6 3.416 
ท่าโพธ์ิ 10.57 7 -3.57 
ท่าโพธ์ิ 10.93 36 25.067 
ท่าโพธ์ิ 3.31 2 -1.31 
ท่าโพธ์ิ 2.58 6 3.416 
ท่าโพธ์ิ 11.66 18 6.341 
ท่าโพธ์ิ 11.66 10 -1.659 
ท่าโพธ์ิ 9.84 30 20.156 
ท่าโพธ์ิ 8.76 10 1.245 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ท่าโพธ์ิ 10.57 3 -7.57 
ท่าโพธ์ิ 9.84 26 16.156 
ท่าโพธ์ิ 12.02 10 -2.022 
ท่าโพธ์ิ 11.66 5 -6.659 
ดอนทอง 10.57 26 15.43 
ดอนทอง 8.76 10 1.245 
ดอนทอง 9.48 12 2.519 
ดอนทอง 3.31 9 5.69 
ดอนทอง 10.21 14 3.793 
ดอนทอง 8.76 13 4.245 
ดอนทอง 10.93 20 9.067 
ดอนทอง 12.02 13 0.978 
ดอนทอง 8.76 7 -1.755 
ดอนทอง 7.67 14 6.334 
ดอนทอง 1.86 4 2.142 
ดอนทอง 12.02 19 6.978 
ดอนทอง 12.02 13 0.978 
ดอนทอง 10.93 7 -3.933 
ดอนทอง 9.12 18 8.882 
ดอนทอง 12.02 19 6.978 
ดอนทอง 10.21 13 2.793 
ดอนทอง 9.12 8 -1.118 
ดอนทอง 12.75 10 -2.748 
ดอนทอง 12.39 20 7.615 
ดอนทอง 11.66 18 6.341 
ดอนทอง 12.39 13 0.615 
ดอนทอง 8.76 4 -4.755 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ดอนทอง 12.39 13 0.615 
ดอนทอง 4.40 2 -2.399 
ดอนทอง 11.30 9 -2.296 
ดอนทอง 6.94 3 -3.94 
บึงพระ 12.02 19 6.978 
บึงพระ 8.76 10 1.245 
บึงพระ 9.48 12 2.519 
บึงพระ 10.57 10 -0.57 
บึงพระ 9.84 14 4.156 
บึงพระ 9.48 6 -3.481 
บึงพระ 10.21 10 -0.207 
บึงพระ 10.93 14 3.067 
บึงพระ 9.48 12 2.519 
บึงพระ 8.76 16 7.245 
บึงพระ 9.48 4 -5.481 
บึงพระ 10.57 10 -0.57 
บึงพระ 9.12 13 3.882 
บึงพระ 7.67 4 -3.666 
บึงพระ 10.93 6 -4.933 
บึงพระ 9.48 13 3.519 
บึงพระ 9.48 12 2.519 
บึงพระ 8.76 2 -6.755 
พลายชมุพล 12.02 8 -4.022 
พลายชมุพล 8.76 17 8.245 
พลายชมุพล 9.48 18 8.519 
พลายชมุพล 7.67 14 6.334 
พลายชมุพล 10.21 17 6.793 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

พลายชมุพล 10.57 14 3.43 
พลายชมุพล 9.84 16 6.156 
พลายชมุพล 8.39 6 -2.392 
พลายชมุพล 9.12 20 10.882 
พลายชมุพล 9.12 12 2.882 
พลายชมุพล 8.76 10 1.245 
พลายชมุพล 10.57 21 10.43 
พลายชมุพล 9.48 13 3.519 
พลายชมุพล 8.76 6 -2.755 
พลายชมุพล 9.12 12 2.882 
พลายชมุพล 10.57 17 6.43 
พลายชมุพล 9.12 12 2.882 
พลายชมุพล 10.21 13 2.793 
พลายชมุพล 10.21 8 -2.207 
อรัญญิก 8.76 6 -2.755 
อรัญญิก 9.84 3 -6.844 
อรัญญิก 8.76 6 -2.755 
อรัญญิก 11.66 3 -8.659 
อรัญญิก 9.12 8 -1.118 
อรัญญิก 9.48 4 -5.481 
อรัญญิก 9.84 9 -0.844 
อรัญญิก 10.93 5 -5.933 
อรัญญิก 9.48 6 -3.481 
อรัญญิก 8.03 6 -2.029 
อรัญญิก 11.66 3 -8.659 
อรัญญิก 10.57 4 -6.57 
อรัญญิก 7.67 8 0.334 
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วเิคราะห์แบบวธีิ STEPWISE 

ข้อมลูคา่ในการค านวณหาโอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึงร้านในแตล่ะจดุท่ีสุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.27 16 4.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.03 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.83 12 -1.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 20 7.615 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.12 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.84 5 -8.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 8 -4.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.66 20 8.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.27 5 -6.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 6 -6.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.11 14 0.889 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.84 6 -7.837 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.03 3 -5.029 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.76 5 -3.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.84 8 -1.844 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 4 -7.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.02 6 -6.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 12 -0.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.21 9 -1.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.57 6 -4.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.47 8 -5.474 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 13.47 19 5.526 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 4 -6.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 1.86 2 0.142 



74 

 

เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.66 10 -1.659 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 5 -5.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 0.04 2 1.957 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 9.48 5 -4.481 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.76 30 21.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.03 30 21.971 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 12 -0.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.75 8 -4.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 4.76 5 0.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 8 -4.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 10 -2.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 8.39 12 3.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 11.30 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 10.93 8 -2.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 12.39 3 -9.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัตก 4.762 2 -2.762 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.022 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.94 20 13.06 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 4 -4.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 6 -4.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.392 7 -1.392 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 9 -1.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.844 17 7.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.296 11 -0.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.385 20 7.615 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 10 1.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.844 17 7.156 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.844 20 10.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.214 9 2.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.933 10 -0.933 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.118 18 8.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.481 15 5.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.207 12 1.793 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 11 0.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 3.31 8 4.69 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.214 13 6.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 13 4.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.118 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 9 0.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 13.111 20 6.889 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.296 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 10 -0.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 18 9.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 0.043 8 7.957 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.022 15 2.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.659 10 -1.659 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.481 19 9.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.481 14 4.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.207 7 -3.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 7.666 15 7.334 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.748 10 -2.748 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.296 9 -2.296 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.118 10 0.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.933 12 1.067 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.844 12 2.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.385 10 -2.385 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.933 17 6.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 12.022 10 -2.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 4.762 16 11.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.94 17 10.06 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 6 -2.755 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 1.495 9 7.505 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.755 16 7.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 6.214 10 3.786 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 9 -1.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.481 15 5.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.659 8 -3.659 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.844 11 1.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.118 13 3.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 1.858 8 6.142 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 10.57 5 -5.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 9.118 10 0.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 8.392 9 0.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกเหนือ 11.296 12 0.704 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 3 -9.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.118 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.755 20 11.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.844 13 3.156 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 20 9.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.118 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 6 -6.022 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.748 22 9.252 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 11.659 20 8.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.118 11 1.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 19 6.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.392 5 -3.392 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.207 3 -7.207 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 17 4.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 16 5.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 15 4.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 9 -3.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.762 8 3.238 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.755 20 11.245 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 25 14.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 1.858 2 0.142 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.118 12 2.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 27 16.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 15 4.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.584 6 3.416 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 11 0.067 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.399 3 -1.399 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 4.036 1 -3.036 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 20 9.43 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 3.673 7 3.327 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.392 17 8.608 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 28 15.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.221 3 0.779 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 5.851 8 2.149 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.481 14 4.519 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 8.029 7 -1.029 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 9.118 16 6.882 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.584 3 0.416 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 8 -4.022 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 13.474 20 6.526 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.57 7 -3.57 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 11.659 19 7.341 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ -0.683 3 3.683 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 12.022 23 10.978 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 2.947 9 6.053 
เทศบาลฝ่ังตะวนัออกใต้ 10.933 18 7.067 
สมอแข 11.296 15 3.704 
สมอแข 12.022 15 2.978 
สมอแข 12.748 30 17.252 
สมอแข 12.385 19 6.615 
สมอแข 13.474 18 4.526 
สมอแข 12.748 20 7.252 
สมอแข 12.022 20 7.978 
สมอแข 8.392 14 5.608 
สมอแข 14.2 20 5.8 
สมอแข 9.481 9 -0.481 
หวัรอ 8.029 11 2.971 
หวัรอ 11.296 20 8.704 
หวัรอ 10.57 13 2.43 
หวัรอ 8.755 6 -2.755 
หวัรอ 9.481 17 7.519 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

หวัรอ 9.844 20 10.156 
หวัรอ 10.57 15 4.43 
หวัรอ 9.844 17 7.156 
หวัรอ 10.933 6 -4.933 
หวัรอ 7.666 14 6.334 
หวัรอ 8.755 11 2.245 
หวัรอ 10.207 7 -3.207 
หวัรอ 12.022 14 1.978 
หวัรอ 11.659 12 0.341 
หวัรอ 2.584 3 0.416 
หวัรอ 12.022 18 5.978 
หวัรอ 8.029 10 1.971 
หวัรอ 12.022 22 9.978 
หวัรอ 8.392 12 3.608 
หวัรอ 10.933 25 14.067 
หวัรอ 9.118 15 5.882 
หวัรอ 9.844 11 1.156 
หวัรอ 10.207 15 4.793 
หวัรอ 12.385 7 -5.385 
หวัรอ 12.385 7 -5.385 
หวัรอ 7.666 10 2.334 
หวัรอ 10.933 8 -2.933 
หวัรอ 10.933 20 9.067 
หวัรอ 1.495 4 2.505 
หวัรอ 13.111 11 -2.111 
หวัรอ 10.57 23 12.43 
หวัรอ 2.221 2 -0.221 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

หวัรอ 10.933 19 8.067 
หวัรอ 12.022 17 4.978 
หวัรอ 3.31 4 0.69 
หวัรอ 10.57 8 -2.57 
หวัรอ 11.296 34 22.704 
หวัรอ 12.748 20 7.252 
หวัรอ 6.94 30 23.06 
หวัรอ 10.57 25 14.43 
หวัรอ 8.029 15 6.971 
หวัรอ 9.118 22 12.882 
หวัรอ 6.214 4 -2.214 
หวัรอ 1.132 2 0.868 
หวัรอ 11.296 8 -3.296 
หวัรอ 12.385 23 10.615 
วดัจนัทร์ 12.022 10 -2.022 
วดัจนัทร์ 10.57 17 6.43 
วดัจนัทร์ 4.399 4 -0.399 
วดัจนัทร์ 12.385 10 -2.385 
วดัจนัทร์ 11.296 7 -4.296 
วดัจนัทร์ 13.111 21 7.889 
วดัจนัทร์ 8.029 10 1.971 
วดัจนัทร์ 10.57 15 4.43 
วดัจนัทร์ 10.933 5 -5.933 
วดัจนัทร์ 11.296 12 0.704 
วดัจนัทร์ 8.392 8 -0.392 
บ้านคลอง 10.57 11 0.43 
บ้านคลอง 9.481 5 -4.481 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

บ้านคลอง 11.296 14 2.704 
บ้านคลอง 9.481 8 -1.481 
บ้านคลอง 10.933 3 -7.933 
บ้านคลอง 9.118 3 -6.118 
บ้านคลอง 11.659 13 1.341 
บ้านคลอง 10.57 7 -3.57 
บ้านคลอง 11.659 3 -8.659 
บ้านคลอง 3.31 4 0.69 
บ้านคลอง 12.385 7 -5.385 
ท่าทอง 12.385 15 2.615 
ท่าทอง 13.111 5 -8.111 
ท่าทอง 9.481 5 -4.481 
ท่าทอง 9.844 6 -3.844 
ท่าทอง 8.755 5 -3.755 
ท่าทอง 10.57 5 -5.57 
ท่าทอง 11.296 8 -3.296 
ท่าทอง 10.207 13 2.793 
ท่าทอง 10.57 11 0.43 
ท่าทอง 9.481 5 -4.481 
ท่าทอง 12.385 10 -2.385 
ท่าทอง 10.57 5 -5.57 
ท่าทอง 9.481 7 -2.481 
ท่าทอง 10.57 15 4.43 
ท่าทอง 8.755 9 0.245 
ท่าทอง 11.659 8 -3.659 
ท่าทอง 9.118 7 -2.118 
ท่าทอง 7.666 3 -4.666 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ท่าทอง 9.118 10 0.882 
ท่าทอง 9.844 8 -1.844 
ท่าทอง 12.022 4 -8.022 
ท่าทอง 13.111 11 -2.111 
ท่าทอง 11.296 4 -7.296 
ท่าทอง 8.755 9 0.245 
ท่าทอง 12.022 7 -5.022 
ท่าทอง 10.57 6 -4.57 
ท่าทอง 12.748 18 5.252 
ท่าทอง 8.029 10 1.971 
ท่าโพธ์ิ 10.207 5 -5.207 
ท่าโพธ์ิ 10.57 21 10.43 
ท่าโพธ์ิ 3.31 2 -1.31 
ท่าโพธ์ิ 10.207 10 -0.207 
ท่าโพธ์ิ 9.118 6 -3.118 
ท่าโพธ์ิ -1.772 2 3.772 
ท่าโพธ์ิ 2.584 5 2.416 
ท่าโพธ์ิ 8.029 12 3.971 
ท่าโพธ์ิ 1.858 1 -0.858 
ท่าโพธ์ิ 2.584 6 3.416 
ท่าโพธ์ิ 10.57 7 -3.57 
ท่าโพธ์ิ 10.933 36 25.067 
ท่าโพธ์ิ 3.31 2 -1.31 
ท่าโพธ์ิ 2.584 6 3.416 
ท่าโพธ์ิ 11.659 18 6.341 
ท่าโพธ์ิ 11.659 10 -1.659 
ท่าโพธ์ิ 9.844 30 20.156 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ท่าโพธ์ิ 8.755 10 1.245 
ท่าโพธ์ิ 10.57 3 -7.57 
ท่าโพธ์ิ 9.844 26 16.156 
ท่าโพธ์ิ 12.022 10 -2.022 
ท่าโพธ์ิ 11.659 5 -6.659 
ดอนทอง 10.57 26 15.43 
ดอนทอง 8.755 10 1.245 
ดอนทอง 9.481 12 2.519 
ดอนทอง 3.31 9 5.69 
ดอนทอง 10.207 14 3.793 
ดอนทอง 8.755 13 4.245 
ดอนทอง 10.933 20 9.067 
ดอนทอง 12.022 13 0.978 
ดอนทอง 8.755 7 -1.755 
ดอนทอง 7.666 14 6.334 
ดอนทอง 1.858 4 2.142 
ดอนทอง 12.022 19 6.978 
ดอนทอง 12.022 13 0.978 
ดอนทอง 10.933 7 -3.933 
ดอนทอง 9.118 18 8.882 
ดอนทอง 12.022 19 6.978 
ดอนทอง 10.207 13 2.793 
ดอนทอง 9.118 8 -1.118 
ดอนทอง 12.748 10 -2.748 
ดอนทอง 12.385 20 7.615 
ดอนทอง 11.659 18 6.341 
ดอนทอง 12.385 13 0.615 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

ดอนทอง 8.755 4 -4.755 
ดอนทอง 12.385 13 0.615 
ดอนทอง 4.399 2 -2.399 
ดอนทอง 11.296 9 -2.296 
ดอนทอง 6.94 3 -3.94 
บึงพระ 12.022 19 6.978 
บึงพระ 8.755 10 1.245 
บึงพระ 9.481 12 2.519 
บึงพระ 10.57 10 -0.57 
บึงพระ 9.844 14 4.156 
บึงพระ 9.481 6 -3.481 
บึงพระ 10.207 10 -0.207 
บึงพระ 10.933 14 3.067 
บึงพระ 9.481 12 2.519 
บึงพระ 8.755 16 7.245 
บึงพระ 9.481 4 -5.481 
บึงพระ 10.57 10 -0.57 
บึงพระ 9.118 13 3.882 
บึงพระ 7.666 4 -3.666 
บึงพระ 10.933 6 -4.933 
บึงพระ 9.481 13 3.519 
บึงพระ 9.481 12 2.519 
บึงพระ 8.755 2 -6.755 
พลายชมุพล 12.022 8 -4.022 
พลายชมุพล 8.755 17 8.245 
พลายชมุพล 9.481 18 8.519 
พลายชมุพล 7.666 14 6.334 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

พลายชมุพล 10.207 17 6.793 
พลายชมุพล 10.57 14 3.43 
พลายชมุพล 9.844 16 6.156 
พลายชมุพล 8.392 6 -2.392 
พลายชมุพล 9.118 20 10.882 
พลายชมุพล 9.118 12 2.882 
พลายชมุพล 8.755 10 1.245 
พลายชมุพล 10.57 21 10.43 
พลายชมุพล 9.481 13 3.519 
พลายชมุพล 8.755 6 -2.755 
พลายชมุพล 9.118 12 2.882 
พลายชมุพล 10.57 17 6.43 
พลายชมุพล 9.118 12 2.882 
พลายชมุพล 10.207 13 2.793 
พลายชมุพล 10.207 8 -2.207 
อรัญญิก 8.755 6 -2.755 
อรัญญิก 9.844 3 -6.844 
อรัญญิก 8.755 6 -2.755 
อรัญญิก 11.659 3 -8.659 
อรัญญิก 9.118 8 -1.118 
อรัญญิก 9.481 4 -5.481 
อรัญญิก 9.844 9 -0.844 
อรัญญิก 10.933 5 -5.933 
อรัญญิก 9.481 6 -3.481 
อรัญญิก 8.029 6 -2.029 
อรัญญิก 11.659 3 -8.659 
อรัญญิก 10.57 4 -6.57 
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เขตพืน้ท่ี 
โอกาสท่ีลกูค้าเข้าถึง

ร้าน(Y') 
จ านวนท่ีเข้าร้านเฉล่ีย

ตอ่ปี(Y) 
คา่ Error 

อรัญญิก 7.666 8 0.334 
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แบบสอบถาม 
ศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตเมืองพษิณุโลก 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นแบบสอบถามประกอบการวิจยัระดบัปริญญาตรี ซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง
ของรายงานวิชา การวิจัย ตามหลกัสตูรสาขาภมูิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร โดยข้อมลูจากแบบสอบถามนีจ้ะถูกน ามาใช้เพ่ือการวิจัย
เท่านัน้ จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ข้อมลูตามความเป็นจริง และขอขอบพระคณุทุกท่านท่ี
ได้ให้ข้อมลูไว้ ณ โอกาสนีด้้วย  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ 
 เพศ 
( ) ชาย   ( ) หญิง 
1.1 อาย…ุ……….ปี 

1.2 อาศยัอยู่ในเขต 

( )  เทศบาลฝ่ังตะวนัตก                      ( ) ท่าทอง                                       ( ) สมอแข                                                                                       
( ) เทศบาลฝ่ังตะวนัออก-เหนือ            ( ) ท่าโพธ์ิ                                       ( ) หวัรอ                                                                                          
( ) เทศบาลฝ่ังตะวนัออก-ใต้                ( ) ดอนทอง                                    ( ) วดัจนัทร์                                                                                     
( ) บึงพระ                                         ( ) พลายชมุพล                               ( ) อรัญญิก 
( ) บ้านคลอง 
1.3 ระดบัการศกึษา  

( ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรี   ( ) สงูกวา่ปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ  

( ) นกัเรียน/นกัศกึษา                  ( ) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
( ) พนกังานบริษัทเอกชน                             ( ) ธรุกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
( ) เกษตรกร                                               ( ) ลกูจ้าง 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………… 
1.5 รายได้สว่นตวัโดยเฉล่ียตอ่เดือน 

( ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท                                        ( ) 5,000 - 15,000 บาท    
( ) 15,001 - 20,000 บาท                                   ( ) มากกวา่ 20,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านบริโภคหมกูระทะบฟุเฟ่ตเ์ฉล่ีย.................ครัง้/ปี 

2. ในรอบปีท่านเคยบริโภคหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ร้านใดบ้าง 

ชื่อร้าน เคย ไม่เคย 
จ านวน
ครัง้ใน
รอบปี 

ชื่อร้าน เคย ไม่เคย 
จ านวน
ครัง้ใน
รอบปี 

เจ้เน๊ียวหมกูระทะ 
ซีฟู๊ ด สาขา 1                             

   ล๊อบบี ้สาขา 2    

เจ้เน๊ียวหมกูระทะ 
ซีฟู๊ ด สาขา 2                           

   ล๊อบบี ้สาขา 4    

ธนากร    ติดปาก    
เก๋ หมกูระทะ    Chic & 

Cheese 
   

หมกูระทะ ธนา
ชาต ิ                                            

   The Sea Cafe    

น้าเลก็ซีฟู๊ ด หมู
กระทะบฟุเฟ่ต ์                              

   ลงุหนัน่ สาขา 
3                                                  

   

ลงุหนัน่ สาขา 3                                                     ลงุหนัน่ สาขา 
6                                                  

   

Yuta Yakiniku    ล๊อบบี ้สาขา 1    
ปาริฉตัร แจ่วฮ้อน    อ่ืนๆ ...............

.............. 
   

 
คา่ใช้จ่ายครัง้ลา่สดุ..................บาท     

      ไปร้านไหนมา ............................................................... 
จ านวนทัง้หมด ............. คน 
คา่ใช้จ่าย 1. คา่หวัรวม .................... บาท     
               2. คา่ extra   ………........ บาท 
                  รวมทัง้หมด ................. บาท/คน 
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ระยะเวลาในการเดินทาง 

( ) น้อยกวา่ 10 นาที                                              ( ) 15-20 นาที 
( ) 25-30 นาที                                                       ( ) มากกวา่ 30 นาที 
 
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ 
ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเหน็ท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การเข้าใช้บริการร้านหมกูระทะบฟุเฟ่ต์ โดยมีระดบัน้อยท่ีสดุจนถึงระดบัมากท่ีสดุ 
 

 

ระดับของความคดิเหน็ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

3.1 ความสะดวกในการเดนิทาง      
3.2 ท่ีตัง้และขนาดของร้าน      
3.3 ท่ีจอดรถส าหรับลกูค้า      
3.4 ความสะอาดของร้าน      
3.5 บริการท่ีดีจากทางร้าน      

 
**********ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*********** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประวัตผิู้วิจยั 
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ประวัตผิู้วิจยั 
  
ชื่อ – ชื่อสกุล  กนกพร  อ ่าคง  
วัน  เดือน  ปี เกิด  29  กรกฎาคม  2537 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 42/2  หมู ่4 ต าบลเนินเพ่ิม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120 
ประวัตกิารศกึษา  
         ปี พ.ศ. 2552  มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 
         ปี พ.ศ. 2555 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 
         ปี พ.ศ. 2559 ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 
 
 

 


