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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารของผูบ้รโิภคทีร่า้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตใ์นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บรกิารที่รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ จ านวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืรวบรวม
ขอ้มลู สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื ค่าสถติทิดสอบไค-สแควร ์(Chi-Square Test: 2  - test)  
 ตวัแปรอสิระ (Independence Variables) ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะส่วนประสมทางการตลาด                          
ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีร่า้นอาหารคงิคอง             
บุฟเฟ่ต ์ประกอบดว้ย จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารและจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ 
ผลการวจิยัพบว่า  
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 250 คน มอีายุ 31 – 40 ปี ม ี การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มรีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป มกีารใหร้ะดบัลกัษณะของรา้นอาหารทีม่ากในดา้นของ
ลกัษณะสว่นประสมทางการตลาด 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บรกิารจ านวน 1 ครัง้ต่อเดอืน นิยมมาใช้บรกิารช่วงเวลา 18.01-
20.00 น. มผีู้ร่วมใช้บริการ 2 ท่านต่อครัง้ มารบัประทานกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และสาขาที่นิยมใช้บริการคือ              
สาขาสลีม 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั.05 พบว่า 
 1. พฤติกรรมการใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ที่ใชบ้รกิารต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัเพศ อายุ รายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืน และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 
บุคลากรและดา้นกระบวนการ 
 2. พฤติกรรมการใช้บรกิารด้านช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
และลกัษณะสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา การสง่เสรมิการตลาดและบุคลากร 
 3. พฤติกรรมการใช้บรกิารด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บรกิารต่อครัง้มคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ และลกัษณะส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ  
 
ค าส าคญั: บรกิาร พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค รา้นอาหาร 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The research aims to study service marketing mix affecting consumer behavior toward King Kong 
Buffet Restaurant in Bangkok metropolis.  The sample is 400 consumers of King Kong Buffet Restaurant. A 
questionnaire is the tool for data collection.  Statistic for hypotheses testing is Chi-Square Test (2-test). 
 Independent variables are demographic factor consisting of gender, age, marital status, education 
level, career, and average monthly income; and marketing mix consisted of product, price, distribution 
channel, marketing promotion, people, physical evidence, and process. The Dependent variable is consumer 
behavior toward King Kong Buffet Restaurant consisting of visiting frequency per month, visiting time, and 
number of companions per time. 
 Research results are as follows: 
 1. Most respondents are female aged between 31 and 40 years old, holding Bachelor’s degree, 
being single, earning income more than 30,001 baht .  Their opinions toward restaurant feature in marketing 
mix are at the high levels. 
 2. Most respondents visit the restaurant once per month. They usually visit the restaurant between 
18.01 and 20.00 hour. They visit the restaurant with two companions per time. They have meal with 
friends/colleagues. The most favorite branch is Silom branch.  
 Results of hypotheses testing at 0.05 significance level are as follows: 
 1. Behavior in terms of visiting frequency per month has relationship with gender, age, average 
monthly income, and marketing mix such as product, distribution channel, marketing promotion, people, and 
process. 
 2. Behavior in terms of visiting time has relationship with marital status, education level, and 
marketing mix such as price, marketing promotion, and people. 
 3. Behavior in terms of visiting companies per time has relationship with age and marketing mix 
such as price, distribution channel, people, physical presentation, and process. 
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บทน า 
 การบรโิภคอาหารถอืเป็นสว่นหน่ึงของปจัจยัสีท่ีม่นุษยท์ุกคนตอ้งไดร้บัการตอบสนองอย่างเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารจานเดยีว อาหารเป็นชุด และอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ ขณะเดียวกนัอาหารก็มีที่มาจากหลายหลายประเทศ เช่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหาร
เวยีดนาม และอาหารอติาเลีย่น ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจุบนั  
 จากการเตบิโตของเศรษฐกจิทีเ่ฟ่ืองฟูและรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบี สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีารรบัประทาน
อาหารเปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั สงัเกตไดจ้ากทีพ่ฤตกิรรมของคนไทยในการรบัประทานอาหาร จากทีจ่ะทานอาหาร
ไทย แต่ปจัจุบนัน้ี ผูบ้รโิภคมกีารยกระดบัในการรบัประทานอาหารทีห่ลากหลายสญัชาต ิสงัเกตไดจ้ากการเขา้มาของ
อาหารญีปุ่น่ช่วงแรก ทีเ่สนอเมนูในลกัษณะซูช ิหรอืราเมน โดยผูบ้รโิภคจะชอบเขา้รา้นทีม่อีาหารหลายประเภทหรอืมี
ความหลากลายในการรบัประทาน แต่ปจัจุบนัเริม่เปลีย่นไป มกีารแสวงหารา้นทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมากยิง่ขึน้ 
เพราะเชื่อว่าใหค้วามอร่อยทีม่ากกว่าอาหารตามรา้นญีปุ่น่ทัว่ไปทีข่ายอาหารทุกประเภท  ผลจากการส ารวจขอ้มูลจาก
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นิตยสารแบรนด์เอจ พบว่ามูลค่าทางการตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ มมีูลค่า 8,000 ลา้นบาท โดยแบ่ง
สดัสว่นทางการตลาดของประเภทอาหารบุฟเฟ่ตไ์ว ้2 อย่างคอืแบบสกุี ้หรอืเรยีกว่าชาบู อยู่ที ่30 เปอรเ์ซนต์ และแบบ
ป้ิงย่าง หรอืเรยีกว่ายากนิิคุ อยู่ที ่70 เปอรเ์ซนต ์ 
 ทัง้น้ีปจัจุบนัธุรกจิรา้นอาหารทัว่ไปมกีารแขง่ขนัสงู โดยเฉพาะการขยายตวัของรา้นอาหารประเภทป้ิงย่างทัง้
แบบบุฟเฟ่ต์และแบบอาหารจานเดยีว เหน็ไดจ้ากการปรบัตวัของรา้นอาหารสไตลเ์กาหลทีีห่นัมาเปิดรา้นแบบป้ิงย่าง 
และในขณะเดยีวกนักท็ีพ่รอ้มจะสรรหากลยุทธท์ีแ่ตกต่างกนัเพื่อทีจ่ะดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค  
 จากมูลเหตุดังกล่าวผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่ร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปสู ่              
การปรบัปรุง วางแผนกลยุทธท์างการตลาดและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้คีุณภาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บริโภคที่ร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์คอืเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคที่
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
  1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 สถานการสมรส 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
  1.5 อาชพี 
  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.7 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  
   1.7.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
   1.7.2 ดา้นราคา (Price)  
   1.7.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
   1.7.4 ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion)  
   1.7.5 ดา้นบุคลากร (People)  
   1.7.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Presentation)  
   1.7.7 ดา้นกระบวนการ (Process) 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคที ่
  2.1 รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์แบ่งไดด้งัน้ี  
  2.2 จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร 
  2.3 จ านวนผูร้่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ 
  2.4 ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1. เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. อายุ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. สถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 4. ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 5. อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 7. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 
 8. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 9. ดา้นราคา (Price) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 10. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคอง            
บุฟเฟ่ต ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 11. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคิงคอง 
บุฟเฟ่ต ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 12. ด้านบุคลากร (People) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 13. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Presentation) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 14. ดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 192) [1] กล่าวว่า
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การ
ประเมนิ ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการ ของเขา หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกี่ยวกบัความคดิ 
ประสบการณ์ การซือ้ การใช้สนิค้า และบรกิารของผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา หรอืหมายถึง 
การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้  และการใชส้นิคา้ นักการตลาด 
จ าเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312 –315) [2] ได้
กล่าวถงึลกัษณะผู้รบัสารที่วเิคราะหต์ามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึง่แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปโดยมคีวาม
แตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารลกัษณะประชากรศาสตร ์
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 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ อดุลย ์หรริกัษ์เสาวณีย ์ (2542: 34) [3]  กล่าวว่า ความ
พงึพอใจ หมายถงึความต้องการ (Need) ไดบ้รรลุเป้าหมาย พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะมคีวามสุข สงัเกตไดจ้าก
สายตา ค าพดูและการแสดงออก 
 แนวความคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) [4] ใหค้วามหมายของ
ส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นการทีม่สีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได ้ ขายในราคาที่
ผูบ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจี่าย เพราะมองเหน็ว่าคุม้ รวมไปถงึการจดัจ าหน่าย กระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมการซือ้หา เพื่อใหค้วามสะดวก 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารร้านอาหารคงิคอง  
บุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 สาขา คอื สาขาสลีม สาขาหลงัสวน สาขาเอกมยั สาขาทาวน์อนิทาวน์ และสาขา
เหม่งจ๋าย ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน (www.kapook.com, 2555: online) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารในรา้นอาหาร
คงิคองบุฟเฟ่ต ์ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 สาขา คอื สาขาสลีม สาขาหลงัสวน สาขาเอกมยั สาขาทาวน์อนิทาวน์ และ
สาขาเหม่งจ๋าย แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณขนาดประชากรทีไ่ม่สามารถ
ระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [5] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่
เกนิ 5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างจ านวน 15 ชุด รวมจ านวน 400 คน  
 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ธิกีารก าหนดตวัอย่าง 
โดยใชโ้ควตา้ (Quota Sampling) ทัง้ 5 สาขา  สาขาสลีม สาขาหลงัสวน สาขาเอกมยั สาขาทาวน์อนิทาวน์ และสาขา
เหม่งจ๋าย สาขาละ 80 คน ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บรกิาร หรอื เคยใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ 
 
ผลการวิจยั  
 การศกึษาเรื่องลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภคที่
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน โดยแสดงผลจากการวเิคราะหก์ารแจกแจงเป็นจ านวน และค่ารอ้ยละ กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ 
จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 มอีายุระหว่าง 31-
40 ปี จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 มสีถานภาพโสด จ านวน 255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 พนักงานเอกชน / รบัจา้ง จ านวน 325 คนคดิเป็นรอ้ยละ 81.30                  
มรีายไดต้ัง้แต่ 30,001-50,001  บาทขึน้ไป จ านวน 222 คนคดิเป็นรอ้ยละ 55.6  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยการแสดงผลจากการวเิคราะหก์าร
แจกแจงระดบัลกัษณะของรา้นอาหาร และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารให้ระดบั
ลกัษณะร้านอาหารระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งได้แก่เนื้อสตัว์มีความหลากหลายมีระดบัลกัษณะร้านอาหาระดบัมาก                   
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 รองลงมาได้แก่กุง้มขีนาดใหญ่ มรีะดบัลกัษณะร้านอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 
เครื่องดื่มภายในรา้นมใีหเ้ลอืกหลากหลาย โดยมรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 รสชาตนิ ้า
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ซุป น ้าจิ้ม มีระดับลักษณะร้านอาหารระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 และรสชาติขนมหวานมีระดบัลกัษณะ
รา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 
 ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับลักษณะของส่วนประสมทางการตลาดบริการ                  
ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารใหร้ะดบัลกัษณะ
รา้นอาหารระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่ ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ดร้บัมีระดบัลกัษณะร้านอาหา
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 รองลงมาได้แก่ ราคาสนิค้ามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง มรีะดบัลกัษณะ
รา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 และการตัง้ราคาสงูเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร โดยมี
ระดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารใหร้ะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่ความสะอาดภายในรา้นอาหารมี
ระดบัลกัษณะร้านอาหาระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 รองลงมาได้แก่ท าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดนิทาง มรีะดบั
ลกัษณะร้านอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 การจดัร้านสวยงาม โดยมรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 ความเพยีงพอของห้องน ้า มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.01  
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.51 เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารใหร้ะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัปานกลางไดแ้ก่ท่านไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณาสามารถ
พบได้หลายช่องทางมีระดบัลกัษณะรา้นอาหาระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 รองลงมาได้แก่ความถี่ทีท่่านได้รบั
ขอ้มลูขา่วสาร มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.39   
 ด้านบุคลากร พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารให้ระดบัลกัษณะ
รา้นอาหารระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่พนกังานรบัค าสัง่อย่างถูกต้องมีระดบัลกัษณะรา้นอาหาระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.79 รองลงมาไดแ้ก่พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการบรกิาร มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.61 ชุดแต่งกายของพนักงานมคีวามเหมาะสม โดยมรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.61 พนกังานอธัยาศยัด ีพดูจาสภุาพ มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 และพนักงานมสี่วน
ช่วยในการแนะน าสนิคา้ มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับลักษณะของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าผูบ้รโิภคมกีารให้ระดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่บรรยากาศทีท่นัสมยัมีระดบัลกัษณะ
ร้านอาหาระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 รองลงมาได้แก่แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้บริการ มีระดบัลกัษณะ
รา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ทีร่ะบายกลิน่อาหารและควนัภายในรา้น โดยมรีะดบัลกัษณะรา้นอาหาร
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 ช่องทางเดนิกวา้งขวาง มรีะดบัลกัษณะร้านอาหารระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.13 
 ด้านกระบวนการ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารให้ระดบั
ลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่งไดแ้ก่การส่งมอบอาหารสะอาด ถูกสุขลกัษณะมีระดบัลกัษณะรา้นอาหา
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 รองลงมาไดแ้ก่ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก 
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มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 การจดัระบบการรบัลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยมรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.49 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร มรีะดบัลกัษณะรา้นอาหารระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 
 
 ส่วนท่ี 3  ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บรโิภคร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ สามารถแสดงผลการ
วเิคราะหเ์ป็น ค่าเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นอาหาร
คงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการท่ีรา้นอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต ์เฉลีย่ 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 290 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 72.5และสว่นทีใ่ชบ้รกิาร 2-3 ครัง้เดอืน จ านวน 110 คน คดิเป็น รอ้ยละ 27.5 
 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการในรา้นอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต ์สว่นใหญ่คอื 18.01-24.00 น. จ านวน 240 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 60 รองลงมาคอื 14.01-18.00 น. จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. จ านวน 69 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.3  
 กลุ่มผู้ท่ีร่วมใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต ์ส่วนใหญ่มา 2 ท่านต่อครัง้ จ านวน 154 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 38.5 รองลงมาใชบ้รกิาร 1 ท่านต่อครัง้ จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ31.5 และใชบ้รกิาร 3 ท่านต่อครัง้ 
จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30  
 บุคคลท่ีมาร่วมใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต ์ส่วนใหญ่คอื ทานกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน จ านวน 
257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 และทานคนเดยีว/บุคคลในครอบครวั จ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.8  
 สาขาท่ีใช้บริการ ส่วนใหญ่คอื สาขาสลีม จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 รองลงมาคอื หลงัสวน/
ทาวน์อนิทาวน์/เหม่งจ๋าย จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 และสาขาเอกมยั จ านวน 113 คดิเป็นรอ้ยละ 28 
 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิานจ านวน13 ขอ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่าเพศมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ที่
ใชบ้รกิารต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เพศไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร และดา้นจ านวนผูท้ี่
ร่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า อายมุคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้
ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืนและด้านจ านวนผู้ทีร่่วมใช้บรกิารต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทีร่ะดบั 0.05 
อายุไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 3 สถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารด้านช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
สถานภาพสมรสไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่
ต่อเดอืนและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้น
ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารอย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ช้
บรกิารต่อเดอืนและด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บรกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 5 อาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
ผลการวจิยั พบว่า อาชพีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ช้
บรกิารเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้และดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟ
เฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์
ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร
และดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิ
คองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 8 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคอง
บุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 9 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวิจัย พบว่า ประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารเฉลี่ยต่อเดอืนและด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บรกิารต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 10 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
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 ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 11 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใช้
บรกิารต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 12 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 13 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
 ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
คงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
ทีร่า้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. การศกึษาผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
  1.1 เพศมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร
ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีการใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการต่อเดอืน
มากกว่าเพศชาย นัน่เพราะเพศหญงิมกัมพีฤตกิรรมการซือ้ไดง้่ายกว่าเพศชาย  
  1.2 อายุมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร
ต่อเดอืนและดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  นัน่คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 ปี
ขึน้ไป มจี านวนครัง้และจ านวนผูท้ีจ่ะสามารถร่วมใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อครัง้ มากทีสุ่ด โดยมมีากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั  30 ปี อาจเป็นเพราะกลุ่มวยัรุ่นและวยัสงูอายุ จะมวีถิกีารด าเนินชวีติ (Life style) แตกต่างกนั กลุ่ม
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อายุน้อยตอ้งการความรวดเรว็และไม่ค่อยพถิพีถินัในการเลอืกเท่ากบัผูอ้ยู่ในวยัท างาน ซึง่ทีม่เีกณฑใ์นการเลอืกซือ้ทีไ่ม่
เร่งรบีและค านึงถงึเหตุผลในการซือ้มากกว่า ท าใหม้จี านวนครัง้และจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  30 ปี  
  1.3 สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นช่วงเวลา
ที่ใช้บรกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นัน่คอืผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มี
จ านวนครัง้หรอืโอกาสทีจ่ะใชบ้รกิาร มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั / หมา้ย / หย่า / แยกกนัอยู่ 
นัน่เพราะสถานภาพโสดมกัจะมรีปูแบบการด าเนินชวีติทีม่กีารเขา้สงัคม หรอืพบปะเพื่อนไดง้่ายมากกว่า 
  1.4 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นช่วงเวลาที่
ใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นัน่คอืผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป นัน่เพราะ
ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารในช่วงเวลาทีด่ ีทีม่คีวามเหมาะสมในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร   
  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ด้าน
จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
30,000 บาท มจี านวนเงนิใชบ้รกิารต่อครัง้น้อยกว่า เมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป จะเหน็
ไดว้่า รายไดม้ากกว่าจะมกี าลงัซือ้มากกว่าและผูท้ีม่รีายไดส้งูกว่าจะมกี าลงัในการซือ้และแสวงหาสนิคา้และบรกิารใน
ระดบัทีส่งูกว่าดว้ย  
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์
  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การที่
สนิคา้มคีวามหลากหลาย มมีาตรฐานจะช่วยท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการใหค้วามสนใจหรอืดงึดูดใจในการมาใชบ้รกิารมาก
ขึน้ และจะมพีฤตกิรรมน าผลติภณัฑไ์ปเปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่น  
  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านอาหาร           
คงิคองบุฟเฟ่ต์ด้านช่วงเวลาที่ใช้บรกิารและด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บริการ มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอืถงึแมร้าคาจะค่อนขา้งสงูแต่ผูบ้รโิภคกพ็งึพอใจเมื่อเทยีบกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั และโดยช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคนิยม
ใชบ้รกิารมากทีส่ดุจะเป็นช่วงเวลาเยน็หรอืหลงัจากการท างาน และจะนิยมมากนัเป็นกลุ่ม 
  2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารเฉลี่ยต่อเดือนและด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บรกิารต่อครัง้                
มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั การที่ผู้บรโิภคมคีวามสะดวกในการเดนิทางมาใช้บรกิาร และเวลาที่เปิด
บรกิารมคีวามเหมาะสมตรงกบัช่วงเวลาทีต่อ้งการแลว้ จะสง่ผลใหม้จี านวนครัง้และจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  
  2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธ์
ต ่า ทศิทางเดยีวกนั โดยเฉพาะสือ่ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสารของรา้นอาหารเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหม้จี านวนครัง้
หรอืโอกาสมาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ รวมถงึช่วงเวลาทีม่กีารส่งเสรมิใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้กเ็ป็นอกีปจัจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิ
โอกาสทางการขาย เนื่องจากการส่งเสริมทางการตลาด  เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการ
โฆษณา และการขายโดยพนกังานขาย  
  2.5  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
คงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารและด้านจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อ
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ครัง้ มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั การที่บุคลากรมคีวามกระตือรอืร้นหรอืมสี่วนช่วยในการแนะน าสนิค้า               
มอีธัยาศยัด ีเป็นปจัจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจอยากเขา้มาใชบ้รกิารบ่อยขึน้  
  2.6  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิารต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั 
ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการทีร่า้นมทีีร่ะบายกลิน่อาหารและควนัภายในรา้นและมแีสงสว่างอย่ าง
เพยีงพอ มผีลต่อจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร เพราะหากสิง่แวดลอ้มภายในรา้นไม่มคีวามเหมาะสมและสะดวกสบายต่อ
การใหบ้รกิาร อาจจะท าใหผู้บ้รโิภคไม่ตอ้งการทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีกเ็ป็นได ้ 
  2.7  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน และด้านจ านวนผู้ที่ร่วมใช้บริการต่อครัง้                     
มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั การทีผู่้บรโิภคพงึพอใจในเรื่อง ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การส่งมอบ
อาหารสะอาดและถูกสขุลกัษณะ และความปลอดภยัในการใหบ้รกิารแลว้ จะท าใหเ้กดิจ านวนครัง้และจ านวนผูท้ีร่่วมใช้
บรกิารเพิม่มากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
ทีอ่าหารคงิคองบุฟเฟ่ต ์ในกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 ผูบ้รหิารรา้นอาหารคงิคองบุฟเฟ่ตส์ามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัของรา้นไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 
31-40 ปี โสด อาชพีพนกังานเอกชนและมรีายได ้30,001 บาทขึน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ 
ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของอาหารหรอืวตัถุดบิเมื่อเทยีบกบัราคาทีจ่่ายจะต้องมคีวามคุม้ค่า จงึสามารถน าขอ้มูลไป
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ด้านผลิตภณัฑ ์ 
  ผู้บริโภคนิยมและชื่นชอบในเรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความหลายในการจะไปใช้บริการ
ร้านอาหาร ผู้บริหารควรจัดหาสนิค้าให้มีความหลากหลายมาจ าหน่ายให้ครบทุกความต้องการ และมีมาตรฐาน                  
สด สะอาด น่ารบัประทาน ที่ท าผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจ โดยทางร้านต้องรกัษาคุณภาพใหด้ต่ีอไป และจดัให้มแีผน
ประชาสมัพนัธข์องขอ้แตกต่างทีด่ี ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารไดง้่ายขึน้ ผลการวจิยัพบว่าสนิคา้ทีห่ลากหลายนัน้           
มคีวามสมัพนัธด์า้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 2. ด้านราคา  
  ผู้บริโภคมีการให้ความส าคัญในเรื่องของราคาที่ใช้จ่ายแต่ละครัง้ในการใช้บริการร้านอาหาร โดย
เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั ผูบ้รหิารควรมกีารตัง้ราคาของสนิคา้ โดยค านึงถงึความเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ
สนิคา้ การจดัวางราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้รโิภคจะรูส้กึถงึความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัจากสนิคา้นัน้และกลบัมาใชบ้รกิาร
อกีในครัง้ต่อไป 
 3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย  
  ผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามส าคญักบัความสะอาดภายในรา้นมาก ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัเรื่องความ
สะอาดเป็นพเิศษ มคีวามสะดวกในการใช้บรกิารและเวลาที่เปิดปิดของร้านทีต่รงกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค เพื่อให้
ผูบ้รโิภครูส้กึสะดวกสบายในการเขา้มาใชบ้รกิาร จะสง่ผลใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารบ่อยขึน้  
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 4. ด้านส่งเสริมการตลาด  
  ผู้บรโิภคเหน็ว่าทางร้านมกีารส่งเสรมิทางการตลาดที่น้อย ผู้บรหิารควรใช้กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผูบ้รโิภคไดท้ราบถงึขอ้มูลข่าวสารของทางรา้นและสามารถน าไปเปรยีบเทยีบถงึความคุม้ค่าใน
การมาใช้บริการที่ร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือสื่อ
ประชาสมัพนัธจ์ะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารมากขึน้ 
 5. ด้านบุคลากร  
  ผู้บริโภคมีการให้ความส าคญักบัพนักงานที่ให้บริการที่มีความกระตือรือร้นและสามารถช่วยในการ
แนะน าสนิค้า ผูบ้รหิารควรจดัใหม้กีารอบรบพนักงาน เช่นใหม้กีารทวนค าสัง่ซือ้เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดและจดัอบรม
พนักงานขายใหม้คีวามเป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจทีจ่ะบรกิารใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้น 
จากผลการวจิยัพบว่าความถูกต้องในการรบัค าสัง่ และพนักงานมสี่วนช่วยในการแนะน าสนิค้านัน้มคีวามสมัพนัธก์บั
ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร ดา้นช่วงเวลาทีใ่ชแ้ละดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า ทีจ่ะท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิการใชบ้รกิารซ ้า 
 6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
  ผูบ้รโิภคค านึงถงึภายในรา้นใหม้ทีีร่ะบายกลิน่อาหารและควนัภายในรา้น บรรยากาศทีท่นัสมยัและดงึดดู
ใหผู้บ้รโิภครูส้กึอยากเขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้นบ่อยขึน้ ผูบ้รหิารควรมกีารปรบัรูปลกัษณ์ของรา้นใหม้คีวามน่าสนใจ 
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ เพราะปจัจุบนัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัรา้นอาหารเพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมองว่ารา้นอาหารเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารเพื่อพบปะ พูดคุย นอกเหนือเพยีงแค่มา
รับประทานอาหาร จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางการภายภาพ เรื่องบรรยากาศภายในร้าน การตกแต่ง                       
ช่องทางเดนิ มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นจ านวนผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า  
 7. ด้านกระบวนการ  
  ผูบ้รโิภคค านึงถงึกระบวนการในความปลอดภยัและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารเป็นอย่างมาก เพราะ
ผูบ้รโิภคจะมคีวามคาดหวงัในคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นอย่างสงู ผู้บรหิารควรใหค้วามส าคญักบักระบวนการส่งมอบ
อาหารที่สะอาดและมคีวามรวดเรว็ในการจดัระบบการรบัลูกค้า ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยเฉพาะช่วงเวลา
เร่งด่วนทีม่ผีูม้าใชบ้รกิารมาก จากการวจิยัจะพบว่า ความรวดเรว็นัน้ มคีวามสมัพนัธท์ัง้กบัดา้นจ านวนครัง้และจ านวน
ผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ส าหรบัหวัขอ้การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาแนวโน้มการบริโภคร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เพื่อใช้วางแผนในการพฒันาให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2. ควรท าการศึกษาเปรยีบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารที่มรีูปแบบการ
ใหบ้รกิารแบบบุฟเฟ่ตห์รอือาหารประเภทจานเดีย่วว่าผูบ้รโิภคนิยมแบบใด เพื่อวางกลยุทธใ์หเ้หมาะสม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ ดร.พนิต กุลศริ ิ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ไดใ้ห้
ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ 
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตรจารย์ ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และอาจารย์ ดร.มนู ลนีะวงศ์ ที่ได้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามซึง่ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืทใีชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อนัดียิง่ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติรวมไปถงึเจา้หน้าที่ในมหาวทิยาลยัทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความ
สะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา ผูใ้ห้
ความรกั และคนในครอบครวัทีส่นบัสนุน ใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
[2] พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. (2529). การเลอืกสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ.์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
[3] อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2541). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
[4] เสร ีวงษม์ณฑา. (2542). การบรหิารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
[5] กลัยา วานชิยบ์ญัชา. (2545). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติสิ าหรบัการบรหิารและการวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:  
        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 


