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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ            
ไค-สแควร ์

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
อายุระหว่าง 25-34 ปี มสีถานภาพโสด ส าเรจ็ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีรบัราชการ 
หรอืพนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,000-19,999 บาท และมี
จ านวนสมาชกิในครอบครวัระหว่าง 2-5 คน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
1. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านประเภทของ

รา้นอาหารบุฟเฟต์ทีไ่ปใช้บรกิาร ได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา และดา้นกระบวนการ 

2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบ ูดา้นบุคคลทีไ่ปใชบ้รกิาร
ร่วมกนั ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี และปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

3. พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านโอกาสในการใช้
บรกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ดา้นกระบวนการ 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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4. พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ด้านวนัทีไ่ปใชบ้รกิาร 
ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

5. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ด้านลกัษณะการเลอืก
รา้นทีไ่ปใชบ้รกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ และจ านวน 
สมาชกิในครอบครวั และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

6. พฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ดา้นความถี่ในการใช้
บรกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา และจ านวนสมาชกิในครอบครวั และปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงาน 
และดา้นกระบวนการ 

7. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ดา้นจ านวนคนทีไ่ปใช้
บรกิารร่วมกนั ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวน
สมาชกิในครอบครวั และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

8. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบดูา้นเวลาในการใชบ้รกิาร 
ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นกระบวนการ 
 9. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านการกลบัมาใช้
บรกิารซ ้า ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั และ
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน 
 
ค าส าคญั: รา้นอาหารบุฟเฟต ์อาหารประเภทป้ิงย่าง อาหารประเภทสกุี ้อาหารประเภทชาบชูาบ ู

 
Abstract 

 
This research aimed to study on the service marketing mixes which influenced the customer 

behaviors in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in Thonburi district, Bangkok. 
The data collection tool was online survey on 400 samples of the customers. In term of data analysis, 
the statistical parameters like percentage and Chi-Square hypothesis testing were employed to analyze 
and interpret the research results.   

The demographic analysis on the study showed that most of the samples were single female, 
aged between 25-34 years old, and graduated bachelor degree or above. They were public servants, 
state enterprise’s and private company’s employees. Their average income per month was ranged 
between 10,000-19,999 baht, and their family members were 2-5 people.    
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The results of hypothesis testing at statistically significant of 0.05 were 

 1. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
choosing types of the Buffets depended on the service marketing mixes in terms of product, price, and 
quality of service.   

2. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to person/group of people accompanying with depended on not only demographic factors like 
gender, age, marital status, education, and occupation, but also the service marketing mixes in terms of 
product, price, distribution, promotion, physical description of restaurant, and quality of service.   

3. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to opportunity to consume depended on not only demographic factors like age, marital status, 
education, occupation, and average income per month, but also the service marketing mixes in terms of 
product, price, distribution, promotion, quality of service. 

4. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to date to consume depended on not only demographic factors like age, marital status, and 
average income per month, but also the service marketing mixes in terms of promotion physical 
description of restaurant, and quality of service. 

5. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to choosing restaurant depended on not only demographic factors like age and the number of 
family members, but also the service marketing mixes in terms of product, price, distribution, promotion 
and physical description of restaurant. 

6. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to the frequency of visiting the restaurant depended on not only demographic factors like age, 
education and the number of family members, but also the service marketing mixes in terms of product, 
price, promotion, restaurants’ staffs, and quality of service. 

7. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to the number of people accompanying with depended on not only demographic factors like age, 
marital status, occupation, average income per month and the number of family members, but also the 
service marketing mixes in terms of product, price, distribution, restaurants’ staffs, and quality of service. 

8. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to the amount of time in the restaurant depended on not only demographic factors like age, 
education, occupation, average income per month and the number of family members, but also the 
service marketing mixes in terms of product, price, distribution, and quality of service. 

  9. The customer behaviour in consuming Grilled-Meat, Sukiyaki, and Shabushabu Buffet in 
relation to returning to visit the restaurant again depended on not only demographic factors like average 
income per month and the number of family members, but also the service marketing mixes in terms of 
product, distribution, promotion, and restaurants’ staffs. 
 
Keywords: Buffet restaurants, Grilled-Meat, Suki-Yaki, Shabushabu 
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บทน า 
การด าเนินชวีติของมนุษยท์ุกยุคสมยั มคีวามตอ้งการในปจัจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั 

และยารกัษาโรค ซึง่นบัเป็นปจัจยัพืน้ฐานส าคญัต่อการด ารงชวีติ  อาหารนบัว่าเป็นปจัจยัหลกัทีม่คีวามจ าเป็นทีสุ่ด

ส าหรบัการด ารงชวีติ เพราะการรบัประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลกัโภชนาการหรอืการรบัประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่นัน้ เป็นการช่วยให้ร่างกายเจรญิเติบโต  ช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สกึหรอ และช่วยให้

ร่างกายมพีลงัทีจ่ะสามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี 

รูปแบบการด าเนินชวีติของคนไทยในปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้คนในเมอืงหลวงที่มกีาร

ด าเนินชีวิตอย่างรีบเร่งทัง้ในการด าเนินชีวิต การเดินทาง และการท างาน ดังนัน้การเลือกบริโภคอาหารที่มี

ประโยชน์ไดร้บัสารอาหารครบถ้วนจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัร่างกาย รวมถงึการพกัผ่อนหรอืการเลอืกสถานทีผ่่อน

คลายความเครยีดจากการด าเนินชวีิตและการท างานกเ็ป็นสิง่ที่บุคคลเหล่านัน้ต้องการด้วยเช่นกนั ในปจัจุบนั

รา้นอาหารกส็ามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านัน้ไดค้รบถ้วน ตวัอย่างเช่น ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อน 

ใชเ้ป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรคร์ะหว่างครอบครวั เพื่อนฝงู หรอืผู้ร่วมงาน เป็นตน้ ส่งผลใหร้า้นอาหารประเภทต่างๆ 

เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนในเมอืงหลวงมากขึน้ ท าใหธุ้รกจิรา้นอาหารเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก  เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้รา้นอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เช่น อาหาร  อติาเลยีน อาหาร

เวยีดนาม อาหารเกาหล ีอาหารญีปุ่น่ เป็นตน้ 

ธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่นมกีารเตบิโตอย่างมาก ในปี 2551 บรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั ไดส้ ารวจ        

คนกรุงเทพฯ ทีเ่ลอืกลิม้ลองอาหารต่างชาติเมื่อต้องรบัประทานอาหารนอกบ้าน  และสามารถจดัล าดบัอาหาร

ต่างชาตยิอดนิยม 5 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี คอื อาหารญี่ปุ่นครองอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคอือาหารจนี อาหารอเมรกินั 

อาหารเวยีดนาม และอาหารอติาเลี่ยน นอกจากน้ียงัสงัเกตไดจ้ากรา้นอาหารญี่ปุ่นทีเ่ปิดตวัขึน้ใหม่มากมายและ

หลากหลายรปูแบบ อาทเิช่นรา้นแบบตน้ต ารบั  ร่วมสมยั ทนัสมยั รวมไปถงึตามโรงแรม ศนูยก์ารคา้ ตกึแถว หรอื

เป็นบา้น ลว้นเป็นทีไ่ดร้บัความนิยม ส าหรบัการน าเสนอกม็หีลายรูปแบบ เช่น แบบบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นทีจ่่ายเงนิ

แลว้ จะรบัประทานเท่าไหร่กไ็ด ้หรอืทีเ่รยีกว่า “All you can eat” หรอืแบบฟาสต์ฟู้ดเสริฟ์มาบนสายพาน  (บรษิทั 

ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั. 2551) และจากการทีอ่าหารญี่ปุ่นไดร้บัความนิยมมากขึน้ ท าใหร้า้นอาหารญี่ปุ่นมกีาร

ขยายตวัอย่างรวดเรว็ เพื่อรองรบัความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบับทบาทการด าเนินชวีติ นอก

บา้นทีต่อ้งการความเร่งด่วน 

บรษิัท ศูนย์วจิยักสกิรไทย จ ากดั ประเมนิภาวะตลาดอาหารญี่ปุ่นโดยรวมในปี 2550 พบว่าปจัจุบนั

รา้นอาหารญี่ปุ่นทีเ่ปิดใหบ้รกิารในประเทศไทยมอียู่ประมาณ 660 แห่ง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และ

ชลบุร ีจ านวนรา้นอาหารญีปุ่น่ในไทยนัน้มากเป็นอนัดบั 5 ของโลก เป็นรองเพยีงสหรฐัฯ จนี เกาหลใีต้และไต้หวนั 

เท่านัน้ ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนัน้แยกเป็นร้านในห้างสรรพสนิค้าร้อยละ 50 ร้านเดี่ยวหรอืสแตนด์อโลน                

รอ้ยละ 40 และรา้นในโรงแรมรอ้ยละ 10 ส่วนใหญ่บรหิารงานโดยคนไทยทัง้หมด ทัง้นี้ผูป้ระกอบการเลง็เหน็ว่า

ธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่นน้ีสามารถเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่มลูกคา้คนไทยทีช่ื่นชอบรสชาติ

ของอาหาร รวมไปถงึชาวญีปุ่น่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยกว่า 60,000 คน (บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั. 2550)  
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จากการที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดให้บรกิารในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมอีตัราเตบิโตขึน้อย่าง

รวดเรว็และต่อเนื่อง อกีทัง้มปีจัจยัเกือ้หนุนทีท่ าใหเ้กดิการขยายตวัอย่างรวดเรว็ ไดแ้ก่ คนไทยเป็นห่วงสุขภาพ

มากขึน้และใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของอาหารมากกว่าปจัจยัดา้นราคา และระดบัราคาของอาหารญี่ปุ่นลดลง 

ท าใหเ้กดิความถี่ในการบรโิภคเพิม่ขึน้ ก่อใหเ้กดิการแข่งขนัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใหบ้รกิาร กลยุทธท์างดา้น

ราคา ดา้นสถานที ่และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ในดา้นของผูป้ระกอบการธุรกจิบรกิาร จ าเป็นจะตอ้งควบคุม

พนกังานทีใ่หบ้รกิาร เช่น พนกังานตอ้นรบั พนกังานเสริฟ์ พ่อครวั แคชเชยีร ์ฯลฯ และตอ้งการสรา้งความพงึพอใจ

ใหล้กูคา้  โดยเน้นการรบัฟงัขอ้เสนอแนะของลกูคา้ การส ารวจขอ้มลูลกูคา้และการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของ

ลกูคา้ เพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงบรกิารใหด้ขีึน้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2543: 118)   

ปจัจุบนัพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรเีป็นแหล่งชุมชนที่มีคนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก สงัเกตได้จากหมู่บ้านจดัสรร 

คอนโดมเินียม หรอืห้างสรรพสนิค้าทีเ่กดิขึน้มากมาย หรอืแมแ้ต่รถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าใต้ดนิเอม็อารท์ ีและ

รถด่วนพเิศษบอีาร์ท ี กม็กีารขยายเสน้ทางการเดนิรถมายงัฝ ัง่ธนบุร ีท าให้กรุงเทพฯ ฝ ัง่ธนบุรมีกีารขยายตวัขึน้

อย่างต่อเน่ือง จงึเป็นสาเหตุให้มรี้านอาหารจ านวนมากเปิดตวัขึน้ในย่านฝ ัง่ธนบุร ีรวมไปถึงร้านอาหารประเภท

บุฟเฟต์ป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ยกตวัอย่างเช่น รา้นKIMJU รา้นMIYABI รา้นSHABUCHI รา้นSUKICHI รา้น

MEAT UP รา้นบา้นพลอย ชาบ ูชาบ ูเป็นตน้ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญั และมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบูของผูบ้รโิภค ใน

พืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร” ว่าผูบ้รโิภคมทีศันคตแิละพฤตกิรรมอย่างไรบา้งต่อการบรโิภคอาหารของคนไทย

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามกระแสโลกาภวิฒัน์ ซึง่ผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูลส่วนหนึ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการน าไป

พฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิาร รวมถงึก าหนดกลยุทธแ์ละส่วนประสมทางการตลาดบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มกีารวางแผนพฒันาผลติภณัฑ ์มาตรฐานคุณภาพอาหารใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรองรบัการแขง่ขนัทุกๆ รปูแบบ   

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลซึง่ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั ของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์

ประเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบ ูในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร และดา้นกระบวนการ

การให้บรกิาร ที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูของ

ผูบ้รโิภค ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรในการศกึษาครัง้นี้  สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) และ

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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 1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ ลกัษณะสว่นบุคคล และทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

 - ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 

แหล่งทีม่าของรายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนั 

 - ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บรกิาร ด้าน

บุคคลหรอืพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่างสุกี้และชาบูชาบู

ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานในการท าวิจยั 
1. ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และจ านวนสมาชกิในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง           
สกุีแ้ละชาบชูาบขูองผูบ้รโิภค ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทางดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร และ

ดา้นกระบวนการให้บรกิารมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู 

ของผูบ้รโิภค ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 องคป์ระกอบ คอื ความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมจะเกดิขึน้ในลกัษณะทีว่่า 
บุคคลวางแผนทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้นัน้ เป็นเพราะบุคคลนัน้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตราสนิคา้นัน้ ซึง่ความรูส้กึที่
ดเีกดิขึน้เพราะขอ้มูลที่บุคคลนัน้มต่ีอตราสนิค้านัน้ แต่ละองคป์ระกอบจะมีอทิธพิลซึง่กนัและกนั ถ้าองค์ประกอบ
หนึ่งเปลี่ยนจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นๆด้วย ดงันัน้นักการตลาดที่ต้องการจะมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้สิง่เร้าอื่นๆ เข้าไปในตัวผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างอิทธิพลให้มีต่อความเชื่อและ
ความรู้สกึเกี่ยวกบัสนิค้า เพื่อก่อให้เกดิแนวโน้มที่จะซื้อมา แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางเวลาบางสถานการณ์ที่
ความสมัพนัธ์ของทัง้ 3 องค์ประกอบมไิด้เกดิขึน้ในลกัษณะดงัขัน้ตอนที่ว่านี้เสมอไป หรอืบางครัง้ไม่มคีวาม
สอดคลอ้งกนัเกดิขึน้เนื่องจากมตีวัแปรบางตวัเขา้มาเกีย่วขอ้งทีท่ าใหค้วามคงที่หรอืความสอดคลอ้งเปลีย่นไป ท า
ใหไ้ม่เกดิขัน้ตอนที่เป็นลกัษณะจากความคดิความรูส้กึมาจบทีพ่ฤติกรรม เช่น ผู้บรโิภคขาดความต้องการในตวั
สนิคา้ ผู้บรโิภคไม่สามารถซื้อสนิค้าได้เพราะไม่มเีวลา ไม่มเีงนิมากพอ เป็นต้น ท าให้เมื่อเกดิความชอบแลว้แต่
ไม่ไดซ้ือ้สนิคา้ตราสนิคา้นัน้ๆ มาใช ้

พฤติกรรมการบรโิภค หมายถึง การซื้อสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ ซึ่งเกิดจากอทิธิพลภายในตวับุคคล 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติประจ าวนั และความต้องการทีเ่กดิจากแรงจูงใจ บุคลกิภาพส่วนตวั 
การรบัรู ้การเรยีนรู้ และทศันคต ิรวมทัง้อทิธพิลภายนอก ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณี ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง
การปกครอง และเทคโนโลย ี
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พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤติกรรมซึง่ผู้บรโิภคท าการค้นหาการซื้อ            
การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา  
Schiffman & Kanuk. (1994) Consumer Behavior (P.5) หรอืหมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจ และการ
กระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้ และการใชส้นิคา้ 

นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษา และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื 
1. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ 

ถา้กลยุทธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 
2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่่าการท าใหล้กูคา้พงึพอใจ 
ดว้ยเหตุนี้จงึตอ้งศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธก์ารตลาด เพื่อตอบสนองความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 124) 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบั

พฤติกรรมการซื้อและการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการ และพฤตกิรรมการซือ้ และการใช้
ของผูบ้รโิภค ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถ
สนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดเ้หมาะสม ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H 
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรอื 7Os 

แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึมูลเหตุจูงใจทีท่ าให้
เกดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้เกดิความต้องการ สิง่
กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด า ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้าย
ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ และจะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริม่ตน้ของ
แบบจ าลองนี้อยู่ทีม่สี ิง่มากระตุ้น(Stimulus) ใหเ้กดิความต้องการก่อน และท าใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) 
ดงันัน้แบบจ าลองจงึอาจเรยีกว่าทฤษฎเีอส-อาร ์(S-R Theory) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค าว่า “บรกิาร” ตามค าจ ากดัความของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานหมายถงึ ปฏบิตัริบัใชใ้ห้

ความสะดวกต่างๆ เช่น รา้นนี้บรกิารลูกคา้ด ีการปฏบิตัริบัใช้ การใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่นใหบ้รกิาร ใชบ้รกิาร 
(ราชบณัฑติยสถาน. 2546: 607) 

บรกิาร หมายถงึ กจิกรรมประโยชน์หรอืความพอใจ ซึง่ไดเ้สนอเพื่อขายหรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้รวมกบั
การขายสนิคา้ (สมุนา อยู่โพธิ.์ 2536: 1; อา้งองิจากสมาคมการตลาดอเมรกินั. ม.ป.ป.) 

บรกิาร หมายถึง กจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีส่ามารถตอบสนองความต้องการใหแ้ก่
ลกูคา้ได ้เช่น โรงเรยีน โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546: 431) 

บรกิาร หมายถงึ กจิกรรมประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีจ่ดัท าเพื่อเสนอขาย หรอืกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้
รวมกบัการขายสนิคา้ (ฉตัรยา พรเสมอใจ. 2545: 10) 

จากความหมายดงักล่าวสามารถอธบิายไดว้่าการบรกิารแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คอื 
1. ผลติภณัฑ์บรกิาร เป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจที่ผู้ขายจดัท าขึน้เป็นผลติภณัฑ์

รูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผูบ้รโิภค เช่น การนวดในธุรกจินวดแผนโบราณ การรกัษาในธุรกจิ
โรงพยาบาล การจดัทีพ่กัในธุรกจิโรงแรม การใหค้วามรูใ้นธุรกจิการศกึษาฯลฯ 
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2. การบรกิารสว่นควบ เป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีผู่ข้ายจดัท าขึน้เพื่อเสรมิกบัสนิคา้ 
เพื่อใหก้ารขายและใชส้นิคา้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่น บรกิารตดิตัง้ซ่อมแซมเครื่องจกัรหลงัการซือ้ หรอืการให้
ค าแนะน าการใชง้าน ฯลฯ 

กลยุทธก์ารตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ 
ธุรกจิที่ให้บรกิารจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps เช่นเดยีวกบัสนิค้าซึ่ง

ประกอบดว้ย 
1. ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product and Services) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองต่อความพงึพอใจ

ของลูกค้า ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมตีวัตน (Tangible) หรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ (Intangible) ผลติภณัฑ์จงึ
ประกอบดว้ยสนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคลผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า 
(Value) ในสายตาของลกูคา้จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถงึคุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปของตวัเงนิ และราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑถ์้าคุณค่าสงูกว่า
ราคาผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้  

3 การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ยสถาบนั 
หรอืกจิกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์และบรกิารจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัที่น าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด
เป้าหมายกค็อื สถาบนัการตลาดสว่นกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสนิคา้ 
และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อ
สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท าการขาย (Personal Selling) และการ
ตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ ซึง่อาจเลอืกใช้
หนึ่งหรอืหลายเครื่องมอื ต้องใช้หลกัการเลอืกใช้เครื่องมอืสื่อสารแบบประสมประสาน(Integrated Marketing 
Communication (IMC) โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกค้า ผลติภณัฑ ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้ 

5. บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั 

6. การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายาม
สรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่างโรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและ
รูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer-ValueProposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด
ความรวดเรว็หรอืผลประโยชน์อื่นๆ 

7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต ์ ประเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละ           
ชาบชูาบ ูทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรการค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบ
สดัสว่นประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดสงูสดุ 
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ทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 ซึง่สามารถค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง  และท าการเกบ็ตวัอย่างเพิม่ 
15 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในการเกบ็ขอ้มลู 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัสร้างขึน้ เพื่อที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล โดย
จดัล าดบัเนื้อหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามดา้นขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถาม
แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 7  ขอ้ ไดแ้ก ่ 
เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  จ านวนสมาชกิในครอบครวั คอื  ค าถามขอ้
ที ่1-7 
 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารบุฟเฟต ์ ประเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบขูองผูบ้รโิภค ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี กรุงเทพมหานคร โดยเป็น
ค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question) มจี านวน 12 ขอ้ คอื  ค าถามขอ้ที ่8-19 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามด้านพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และ         
ชาบูชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended 
question) มจี านวน 9 ขอ้ คอื  ค าถามขอ้ที ่20-29 
 
ผลการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล  พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ
ระหว่าง 25-34 ปี มสีถานภาพโสด ส าเรจ็ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีรบัราชการ หรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,000-19,999 บาท และมจี านวน
สมาชกิในครอบครวัระหว่าง 2-5 คน 

1. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านประเภทของ
รา้นอาหารบุฟเฟต์ทีไ่ปใช้บรกิาร ได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา และดา้นกระบวนการ 

2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบ ูดา้นบุคคลทีไ่ปใชบ้รกิาร
ร่วมกนั ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี และปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

3. พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านโอกาสในการใช้
บรกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ดา้นกระบวนการ 

4. พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ด้านวนัทีไ่ปใชบ้รกิาร 
ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

5. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ด้านลกัษณะการเลอืก
รา้นทีไ่ปใชบ้รกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ และจ านวน 
สมาชกิในครอบครวั และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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6. พฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ดา้นความถี่ในการใช้
บรกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา และจ านวนสมาชกิในครอบครวั และปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงาน 
และดา้นกระบวนการ 

7. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ดา้นจ านวนคนทีไ่ปใช้
บรกิารร่วมกนั ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวน
สมาชกิในครอบครวั และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

8. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบดูา้นเวลาในการใชบ้รกิาร 
ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นกระบวนการ 
 9. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู ด้านการกลบัมาใช้
บรกิารซ ้า ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั และ
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน 
 

สรปุ และอภิปรายผล 
 จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหาร

บุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บรโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร โดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน น ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิรรณนาและสถติเิชงิอนุมาน มปีระเดน็ที่
สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 1. ลกัษณะข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ

จ านวนสมาชกิครอบครวัในปจัจุบนั ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิง
ย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบูของผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึ้นไป อาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 19,999 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 2 – 5 คน 
โดยคนกลุ่มนี้มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บรโิภค          
ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของรา้นทีไ่ปใชบ้รกิารเป็นประเภทป้ิงย่าง ไปใชบ้รกิารร่วมกนั
กบัเพื่อน โดยตัง้ใจไปรบัประทานบุฟเฟต์โดยเฉพาะ ใชบ้รกิารในวนัเสาร ์ – อาทติย ์ / วนัหยุดนักขตัฤกษ์ต่างๆ            
ซึง่จะเลอืกเลอืกรา้นประจ า สาขาเดมิ ในระยะ 3 เดอืนทีผ่่านมาได้ไปใชบ้รกิาร 1 - 3 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้จะไป
รบัประทาน 2 – 5 คน ส่วนมากจะใชเ้วลาในการรบัประทานมากกว่า 1 ชัว่โมง และภายใน 3 เดอืนขา้งหน้านี้จะ
กลบัมาใชบ้รกิารอกีแน่นอน ซึง่สอดคลอ้งกบัศูนยว์จิยักสกิรไทย (2539) ซึง่ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหารนอกบา้นของคนกรุงเทพ และศูนยว์จิยักสกิรไทย (2540) ซึ่งศกึษาเรื่องความคดิเหน็ของคนกรุงเทพ
เกีย่วกบัความนิยมในการรบัประทานอาหารต่างชาต ิพบว่ารอ้ยละ 53.3 เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสดรอ้ยละ 63.3 
และเป็นลูกจ้างบรษิัทเอกชนร้อยละ 28.5 และสอดคล้องกบั รุจริา ถาวระ (2549) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคอาหารแบบบุปเฟตข์องผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ชาบชู ิพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมมา
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กบัเพื่อนบ่อยทีสุ่ด โอกาสทีไ่ดม้ารบัประทานเพราะตัง้ใจมารบัประทาน โดยมาช่วงวนัเสาร์ – อาทติย/์วนัหยุด
นักขตัฤกษ์ และจ านวนคนทีร่่วมรบัประทานดว้ยเฉลีย่ครัง้ละ 4 คน ใชเ้วลารบัประทานโดยเฉลีย่ประมาณ 1 
ชัว่โมง 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
เมื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต ์

ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบูของผูบ้รโิภคในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ของสถานทีใ่หบ้รกิาร และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารบุฟเฟต์ที่มีเนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม             
ชอบอาหารเคียงและขนมหวานที่มใีห้เลอืกหลากหลายประเภท และชอบผกัที่มคีวามสดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบั          
รุจริา ถาวระ (2549) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอาหารแบบบุปเฟต์ของผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคาร
อาหารญีปุ่น่ชาบชู ิกลัยา วทิรูาภรณ์ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารบุฟเฟต์กรณีศกึษา โออชิ ิ
ภตัตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น และชนสรณ์ โตกราน (2551) ได้ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของ
ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรพีบว่าเหตุผลทีส่ าคญัทีสุ่ดทีต่ดัสนิใจรบัประทานอาหารเพราะมรีายการ
อาหารใหเ้ลอืกมากมาย มคีวามสะอาด สดใหม่ 
 ดา้นราคา ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ราคาค่าใช้บรกิารมรีาคาเดยีว เช่น 
299 บาท และราคาเท่ากนั หรอืใกล้เคยีงร้านอาหารประเภทใกล้เคยีงกนั ซึ่งสอดคล้องกบั ชนสรณ์ โตกราน 
(2551) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีและกลัยา 
วทิูราภรณ์ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารบุฟเฟต์กรณีศกึษา โออชิ ิภตัตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น 
พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัราคาตอ้งเหมาะสมและคุม้ค่ากบัคุณภาพสนิคา้ 

 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรา้นอาหารบุฟเฟต์ที่รา้นตัง้อยู่ในท าเลที่
สะดวกในการเดนิทาง มทีีจ่อดรถเพยีงพอ ซึง่สอดคลอ้งกบั กลัยา วทิรูาภรณ์ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ
บรโิภคอาหารบุฟเฟต์กรณีศกึษา โออชิ ิภตัตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัท าเล
ทีต่ัง้เดนิทางสะดวก            

 ดา้นการสง่เสรมิการขาย สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรา้นอาหารบุฟเฟตท์ี่มบีตัรสมาชกิเพื่อรบั
สว่นลด หรอืสะสมยอดเพื่อรบัสว่นลด และมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านอนิเตอรเ์นต รวีวิในเวปไซตต่์างๆ กนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบั ชนสรณ์ โตกราน (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีพบวา่ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ 

 ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรา้นอาหารบุฟเฟต์ที่พนักงานใหบ้รกิารดว้ย
ความเป็นมติร ยิม้แยม้แจ่มใส ซึง่สอดคลอ้งกบั รุจริา ถาวระ (2549) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอาหารแบบ
บุปเฟตข์องผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูช ิพบว่าดา้นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการมา
ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรา้นอาหารบุฟเฟต์ที่
รา้นอาหารมคีวามสะอาด มกีารจดัการกลิน่ภายในรา้นทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบั ชนสรณ์ โตกราน (2551) ไดศ้กึษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัความสะอาดของรา้น 
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 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรา้นอาหารบุฟเฟต์ทีม่ ีการเสริฟ์ หรอืเตมิ
อาหารทีด่ ีรวดเรว็ การเรยีกหาพนักงานระหว่างรบัประทานอาหาร  และการจดัเกบ็ ท าความสะอาดโต๊ะอาหาร  
ซึง่สอดคลอ้งกบั ยุวนิตย ์ทศิสกุล (2545) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการ
เรื่องใชบ้รกิารผบัและภตัตาคาร ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่าดา้นกระบวนการทีม่รีะดบัความส าคญั
มาก ได้แก่ การมภีาชนะอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้สะอาด อาหารและเครื่องดื่มได้รบัอย่างรวดเรว็และถูกต้อง  
การทกัทายตอ้นรบัเมื่อเดนิเขา้มาในรา้น แคชเชยีรค์ดิเงนิไดถู้กตอ้งรวดเรว็ ใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค ประสานงาน
กนัเป็นอย่างด ีมกีารจองโต๊ะ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ผลจากการวิจยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บรโิภคในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัมี
ขอ้เสนอแนะว่า  

 1. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมอีายุอยู่ระหว่าง15-34 ปี จะมาใช้บรกิาร
ร่วมกบัเพื่อน และผู้บริโภคที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะมาใช้บริการร่วมกนักบัครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสมาชิก          
ในครอบครวั 2-5 คน ดงันัน้ผู้ประกอบการรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ควรจดัรายการ
ส่งเสรมิการขายใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการมาใช้บรกิารของผู้บรโิภคในด้านบุคคลทีม่าใชบ้รกิารร่วมกนั เช่น 
จดัโปรโมชัน่ มา 4 จ่าย 3 เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคมาใช้บรกิารมากขึ้น และเพิ่มความถี่ในการ          
มาใชบ้รกิาร 

 2. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะไปใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภท        
ป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบูในวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ต่างๆ เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการ
รา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู จงึควรมกีารบรหิารจดัการร้านในช่วงวนัเสาร์-อาทติย ์และ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ต่างๆ ใหด้ ีทัง้ในเรื่องของปรมิาณอาหารทีต่้องเพยีงพอ และกระบวนการใหบ้รกิารเพื่อรองรบั
จ านวนผูบ้รโิภคทีม่มีาก เช่น การจดัรายการอาหารทัง้เนื้อสตัว ์ผกัสด เครื่องดื่ม อาหารเคยีงและขนมหวานให้มี
ความหลากหลาย และมปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค การบรกิารเรยีกควิควรเป็นไปตามล าดบั
ก่อนหลงั กระบวนการจดัการภายในรา้นตอ้งมคีวามรวดเรว็ไม่ว่าจะเป็นการเสริฟ์ หรอืเตมิอาหาร การจดัเกบ็ ท า
ความสะอาดโต๊ะ และการเรยีกหาพนกังานระหว่างการรบัประทาน บรรยากาศภายในรา้นกจ็ะตอ้งสะอาดเรยีบรอ้ย 
และพนกังานทีใ่หบ้รกิารกค็วรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

 3. จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมอีาชพีรบัราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ และ
พนกังานบรษิทัเอกชนซึง่สว่นมากจะมพีาหนะเป็นของตนเอง อกีทัง้บรกิารขนสง่มวลชนในปจัจุบนักม็คีวามพรอ้ม
ในการใหบ้รกิาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู จงึควรจะใหค้วามส าคญั
ในเรื่องสถานที่ตัง้ของร้าน ซึ่งควรอยู่ในท าเลที่สามารถเดนิทางได้สะดวก และมทีี่จอดรถเพยีงพอต่อการมาใช้
บรกิารของลกูคา้  

 4. จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจะพบเหน็และรูจ้กัรา้นผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ตและ
สื่อสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมากที่สุด ดังนัน้ผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู              
จงึควรใหค้วามส าคญักบัการการโฆษณาสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต รวีวิในเวปไซต์
ต่างๆ และการโฆษณาทางแผ่นพบัใบปลวิ เป็นตน้ เพื่อเป็นการโปรโมทใหร้า้นเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค และเป็นการ
กระตุน้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้  
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 5. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะไปใช้บรกิารร้านอาหารบุฟเฟต์ที่มรีาคา
เดยีว เพราะมกัจะไปใช้บรกิารร่วมกนักบัเพื่อนและครอบครวั ดงันัน้ผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภท          
ป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู จงึควรมกีารจดัดา้นราคาให้มคีวามเหมาะสม และมรีาคาเดยีว เพราะการเลอืกร้านที่มี
ราคาค่าใช้บรกิารราคาเดยีวจะท าให้สามารถนัง่รบัประทานร่วมโต๊ะกนัได้ และการแชร์ค่าอาหารกส็ามารถแชร์          
ไดอ้ย่างลงตวั 

 6. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความส าคญักบัพนักงานผู้ให้บรกิารที่
ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นมติร ยิม้แยม้แจ่มใสและพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารอย่างเตม็ที ่ดงันัน้ ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
บุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู จงึควรมกีารจดัการดา้นการใหบ้รกิารของพนักงานทีด่ ี โดยจดัใหม้กีาร
อบรมพนักงานบรกิารทุกคนใหม้คีวามรู้ มขีอ้มูลเกีย่วกบัรา้นอาหารและรายการอาหารใหม้ากทีสุ่ด และจดัอบรม
พนักงานในการสร้างจิตส านึกการบริการแก่พนักงานให้มใีจรกับริการ เพื่อเป็นการสร้างความพงึพอใจให้แก่
ผูบ้รโิภคในการเขา้มาใชบ้รกิารของรา้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาเพิม่เตมิดงันี้ 
 1. ศกึษาวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแบบบุฟเฟตใ์นกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนิสติ นกัศกึษาเพิม่มากขึน้ 

เน่ืองจากในปจัจุบนัอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู มีแนวโน้มได้รบัความนิยมเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มนิสติ นักศกึษา ทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ทีจ่ดัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ดงันัน้ขอ้มูลทีไ่ดจ้งึจะเป็นประโยชน์ 
ในการพฒันาธุรกจิต่อไป 

 2. ศกึษาถึงความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มีต่อร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูชาบู              
น าผลการวจิยัมาประกอบเพื่อประโยชน์ในการพฒันาธุรกจิต่อไป 

 3. ศกึษาถงึความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีออาหารบุฟเฟต์รา้นอื่นๆ เพื่อเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบ
ระหว่างคู่แขง่ในธุรกจิรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบูดว้ยกนั 

 4. ศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ เช่น ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นรูปแบบการด ารงชวีติ 
ฯลฯ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบู 

 5. ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทีร่า้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละ
ชาบูชาบูซ ้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ า เพื่อทีท่ราบถึงเหตุผลและพฤตกิรรมที่สามารถน าไปใชใ้นการ
ก าหนดกลยุทธใ์นการรกัษาฐานลกูคา้ประจ าของรา้นได ้
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