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ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซ, ีคอนบางแค
The Study Behavior and Satisfaction of Customers of Shabushi Buffet
at Seacon Bangkae
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นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมและความพึง
พอใจในการใช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาครังนี คื อ
ผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค จํานวน 400 คน เครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติไคสแควร์ เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18-28 ปี มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดื อน 12,001-19,000 บาท ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้
บริ ก าร เพราะร้ า นอาหารชาบูชิ ที ซี คอนบางแคมี รสชาติ อาหารที อร่ อย เดิ นทางมาใช้บริ การสะดวก ใช้
บริ การเดื อนละ 1-2 ครัง ใช้บริ การร่ วมกับคนในครอบครัว และติดสิ นใจใช้บริ การด้วยตนเอง นอกจากนี
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านช่องการจัดจําหน่าย
มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และพึงพอใจในด้านราคา เป็ นอันดับสุ ดท้าย
สํ า หรั บ การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ นมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค และปั จจัยทางการตลาด
ทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอน
บางแค
คําสําคัญ พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์
Abstract
This research aims to study the demographic, customers’ behavior, and customers’ satisfaction of
Customers of Shabushi Buffet at Seacon Bangkae. The samples used for this study are 400 samples from
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people who servicing at Shabushi Buffet at Seacon Bangkae. Questionnaires were used to collect data.
The data was analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was
used chi-square.
The results of the study showed that most customers are female, aged between 18-28 years old,
hold bachelor’s degree, worked in private companies, and earned between 12,001-19,000 Baht. Most
customers used to Shabushi Buffet at Seacon Bangkae, because good delicious, used to 1 - 2 times per
month, service with family and decisions by themselves. In addition, Customers were satisfaction in high
level. The distribution channel was most satisfaction. Subordinate was product and price was final rating.
The hypothesis testing revealed that demographic: gender, age, level of education, occupation and
income related to customers’ behavior at Shabushi Buffet at Seacon Bangkae. In addition, the researcher
found that marketing mix: product, price, distribution channels and Promotion related to customers’
behavior at Shabushi Buffet at Seacon Bangkae.
บทนํา
อาหารเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ ธุ รกิจอาหารจึงเป็ นธุ รกิจทีมีมูลค่าตลาด
ในระดับสู งมากโดยนอกจากจะมีธุรกิ จผลิ ตอาหารซึ งเป็ นธุ รกิจทีเกียวข้องโดยตรงแล้วยังมีธุรกิ จบริ การที
สามารถพบเห็ นได้ใ นชี วิตประจํา วันในหลากหลายรู ป แบบ ในปี 2555 มี ผูป้ ระกอบการร้ า นอาหารใน
ประเทศไทยรวม 61,760 ราย โดยเป็ นผูป้ ระกอบการร้ านอาหารที จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ในกลุ่มธุ รกิจร้านอาหารร้านขายยาเครื องดืมทียังคงมีสถานะดําเนิ นกิจการรวม 6,933 ราย
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2557) จากการทีธุ รกิจอาหารมีมูลค่าตลาดอยูใ่ นระดับสู งมากส่ งผลให้ธุรกิจทีเกียวเนื อง
โดยเฉพาะอย่างยิงบริ การเกียวกับร้านอาหาร (Consumer Foodservice) มีมูลค่าตลาดสู งมากตามไปด้วยทังนี
สามารถจําแนกธุ รกิจบริ การเกียวกับอาหารในประเทศไทยตามกลุ่มผูใ้ ห้บริ การได้เป็ นสองกลุ่มได้แก่ธุรกิจ
บริ การด้านอาหารทัวไปทีไม่ได้เป็ นเครื อข่ายธุ รกิจอาหารและธุ รกิ จบริ การด้านทีเป็ นธุ รกิ จอาหาร ทังนี ผล
การสํารวจของ Euromonitor International ได้ระบุวา่ ในปี 2555 คนไทยมีค่าใช้จ่ายบริ การด้านอาหารกับผู ้
ให้บริ ก ารทัวไปที ไม่ได้เป็ นเครื อข่ายธุ รกิ จอาหารเฉลี ย 7,481 บาทต่อคน ลดลงร้ อยละ 3.3 จากปี 2550
ในขณะที มี ค่าใช้จ่ายบริ การด้านอาหารกับ ผูใ้ ห้บริ การร้ านอาหารที เป็ นธุ รกิ จเครื อข่ ายธุ รกิ จอาหารเฉลี ย
2,431 บาทต่ อ คนเพิ มขึ นร้ อ ยละ 28.7 จากปี 2550 ข้อมู ล ดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็ นถึ ง การเปลี ยนแปลง
พฤติ กรรมการเลื อกใช้จ่า ยบริ การด้า นอาหารของคนไทยที มี แนวโน้ม เลื อกใช้จ่า ยกับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที เป็ น
เครื อข่ ายธุ รกิ จอาหารมากขึ นส่ งผลให้มูล ค่าตลาดธุ รกิ จบริ การด้านอาหารที เป็ นเครื อข่ายธุ รกิ จอาหารมี
แนวโน้มเติบโต
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ทังนี ความน่ า สนใจอยู่ ที ร้ า นอาหารที เป็ นเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ อาหารโดยจะมี ก ารแข่ ง ขัน ระหว่า ง
ผูป้ ระกอบการจะมีการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการเพือช่ วงชิ งส่ วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื อง โดยมีปัจจัย
สนับสนุน ได้แก่ การเปลียนแปลงวิถีชีวติ คนไทย การขยายสาขาร้านอาหารทีเป็ นเครื อข่ายธุ รกิจอาหาร การ
เข้า สู่ ตลาดของผูเ้ ล่ นรายใหม่ ทีเป็ นเครื อข่า ยธุ รกิ จอาหารของต่ า งชาติ การจัดโปรโมชันร่ วมกับองค์ก ร
พันธมิ ตร เมื อพิจารณาอัตราการเจริ ญเติ บโตของมูลค่าตลาดร้ านอาหารที เป็ นเครื อข่ายธุ รกิ จอาหารในปี
2557 พบว่าประเภทร้านอาหารทีมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู งกว่าอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลียได้แก่ร้านอาหาร
ไทย เติบโตร้อยละ 15 ร้านสุ กีและชาบู เติบโตร้อยละ 15 ร้านอาหารปิ งย่าง เติบโตร้อยละ 16 และร้านอาหาร
ญีปุ่ น เติบโตร้อยละ 20 โดยปั จจัยทีสนับสนุ นให้ร้านอาหารสัญชาติเอเชี ยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของมูลค่า
ตลาดสู ง กว่า ร้ า นอาหารประเภทอื น ได้แก่ กระแสความนิ ย มรั บ ประทานอาหารสัญชาติ เอเชี ย กลยุท ธ์
การตลาดของผูป้ ระกอบการ ทังนี ปั จจุบนั ร้ านอาหารสไตล์ญีปุ่ นนันมีมาก จึงจะจําเป็ นต้องพัฒนาโอกาส
ทางการแข่งขันกันอย่างต่อเนือง
ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุฟ
เฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค เพือให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในร้านอาหารสไตล์ญีปุ่ น เพือเป็ นข้อมูล
ในการกําหนดกลยุทธ์ และปรับปรุ งพัฒนาธุ รกิ จร้ านอาหารในด้าน ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการ
จําหน่ายและการส่ งเสริ มการการตลาด และยังใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
และสามารถแข่งขันกับผูอ้ ืนได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
3. เพือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
ทบทวนวรรณกรรม
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควรประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด
โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
(3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกี ยวข้องโดยตรงกับ
การได้รับและใช้สินค้า และบริ ก ารทํา รวมทังกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นค้าซึ งเกิ ดก่ อนและเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี ส่ วน Kotler (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง ผูบ้ ริ โภคทังทีเป็ น
ส่ วนบุคคล กลุ่มและองค์กรนัน เลือกซื อ ใช้ และไม่ชอบสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ ทีสร้าง
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ความพึงพอใจตามความต้องการ และความปรารถนาของตนได้อย่างไร อีกทังยังดารา ทีปะปาล (2542) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การ
ซื อ การใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนําหรื อตัวกระทําดังกล่าว เพือสนอง
ความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
งานวิจัยทีเ, กี,ยวข้ อง
ปนัดดา กาญจนพันธ์ (2555) ได้ศึ ก ษาเรื อง ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภคต่ อการให้ บ ริ ก ารของ
ภัตตาคารญีปุ่ นฟูจิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจโดยรวมและรายได้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความพึงพอใจในระดับมากผูบ้ ริ โภคทีมีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคารอาหารญีปุ่ นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ และ
เมื อพิจารณารายได้ พบว่า ด้านส่ งเสริ มการตลาดมี ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05 ส่ วนด้านอืนๆ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุ
แตกต่ า งกันมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารของภัตตาคารอาหารญี ปุ่ นฟู จิโดยรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และด้านการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 ส่ วนด้านอื นๆผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ผูบ้ ริ โภคที มี
อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคารอาหารญีปุ่ นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือพิจารณารายได้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การและด้านการจัดจําหน่าย มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนด้านอืนๆผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุ ฟ
เฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
2. ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอน
บางแค

1517

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้ บริการ
1. เหตุผลในการใช้บริ การ
2. สถานทีเลือกใช้บริ การ
3. ความถีในการใช้บริ การ
4. บุคคลทีมีส่วนในการใช้
บริ การร่ วมกัน
5. บุคคลทีมีส่วนในการตัดสิ นใจ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

H1
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
H2

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
โดยมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี
1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
2. การกําหนดกลุ่ มตัวอย่าง แต่เนื องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที แท้จริ งของของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค การศึกษาครังนี จึงได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรคํานวณ
แบบไม่ทราบจํานวนประชากร (นราศรี ไววนิ ชกุล, 2551) ที ระดับความเชื อมัน 95% โดยคํานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่าง แต่เพือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง
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3. เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี ได้แ ก่ แบบสอบถามที ผูว้ ิจ ัย ได้ส ร้ า งขึ น เพื อใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง อีกทังยังดัดแปลงจากแบบสอบถามทีมีผสู ้ ร้างมาแล้วเป็ นแนวทาง เพือ
นํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื อหาในการสร้ างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์ทีต้องการ
ศึกษา ซึ งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบาง
แค ได้แก่ เหตุผลในการใช้บริ การ สถานทีเลือกใช้บริ การ ความถีในการใช้บริ การ บุคคลทีมีส่วนในการใช้
บริ การร่ วมกัน และบุคคลทีมีส่วนในการตัดสิ นใจ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ ว นที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย ทางการตลาด ซึ งแบ่ ง เป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่ง
ระดับความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด
4. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จ ัย ทํา การเก็ บ รวบรวมตัว อย่า งแบบหลายขันตอน (Multi-Stage
Random Sampling) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตังแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็ น
เวลา 10 วัน โดยจะเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ที ซี คอนบางแค โดยเก็บข้อมูลใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย (mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เพืออธิ บายลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ และระดับความสําคัญการเลือกใช้
บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค ใช้สถิติไคสแควร์ เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอน
บางแค โดยกํา หนดค่ า นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ไ ว้ที ระดับ 0.05 และหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ใช้ วิ ธี
สัมประสิ ทธิx แอลฟ่ า ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื อมันพบว่า α =
0.910
ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และ
ร้อยละ 48.00 ตามลําดับ มีอายุ 18 - 28 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.75 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
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47.25 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 52.75 และมีรายได้ต่อเดื อน 12,001 – 19,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.50
พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซ, ีคอนบางแค
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีใช้บริ การเนื องจากรสชาติอร่ อย คิดเป็ นร้ อยละ 49.00
ส่ วนสถานทีเลือกใช้บริ การเพราะเดินทางสะดวกสบาย คิดเป็ นร้อยละ 44.00 มีความถีในการใช้บริ การเดือน
ละ 1-2 ครัง คิดเป็ นร้อยละ 28.50 บุคคลทีมีส่วนในการบริ การร่ วมกัน ได้แก่ คนในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
68.00 และตัดสิ นใจใช้บริ การด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 40.25
ปัจจัยทางการตลาดทีม, ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการร้ านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซ, ีคอนบางแค
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ที
ซี คอนบางแคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.67) เมือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึ ง พอใจด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ยมากที สุ ด ( x = 3.80) รองลงมาพึ ง พอใจในด้า นปั จจัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ( x = 3.65) และพึงพอใจด้านราคาเป็ นอันดับสุ ดท้าย ( x = 3.60) แสดงผลดังภาพที 1

ผลิตภัณฑ์
3.8
3.7
3.6
การส่งเสริ มการตลาด

ราคา

3.5

ค่าเฉลีย
ช่องทางการจัด
จําหน่าย

ภาพที, 1 ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจ
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ 1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การ
ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ และระดับ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค ในด้านสถานทีเลื อกใช้บริ การ และด้าน
บุคคลมีส่วนร่ วม ส่ วนอายุมีความสัมพันธ์กบั สถานทีเลือกใช้บริ การ ความถีในการใช้บริ การ และบุคคลมี
ส่ วนร่ วม ส่ วนอาชี พและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการใช้บริ การ สถานทีเลือกใช้ ความถี
ในการใช้บริ การ บุคคลมีส่วนร่ วม และบุคคลที มีส่วนในการตัดสิ นใจ จากผลการทดสอบสมมติฐานที 1
สามารถสรุ ปผลการทดลองสมมติฐานได้ดงั ตารางที 1
ตารางที, 1 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
ลักษณะประชากรศาสตร์

พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
เหตุผลใน
สถานที
ความถีใน
บุคคลมี
บุคคลทีมี
การใช้
เลือกใช้
การใช้
ส่ วนร่ วม ส่ วนในการ
บริ การ
บริ การ
บริ การ
ตัดสิ นใจ

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานที, 2 ปั จจัยทางการตลาดมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ
บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการใช้บริ การ สถานทีเลือกใช้บริ การ ความถีในการใช้บริ การ และบุคคลทีมีส่วน
ร่ วม ส่ วนด้านราคาและด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการใช้บริ การ ความถี ใน
การใช้บ ริ ก าร และบุ ค คลมี ส่ ว นร่ ว ม จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที 2 สามารถสรุ ป ผลการทดสอบ
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สมมุติฐานได้ดงั ตางรางที 2
ตารางที, 2 สรุ ป ผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ทางการตลาดกับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
ปั จจัยทางการตลาด

พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแค
เหตุผลใน
สถานที
ความถีใน
บุคคลมี
บุคคลทีมี
การใช้
เลือกใช้
การใช้
ส่ วนร่ วม ส่ วนในการ
บริ การ
บริ การ
บริ การ
ตัดสิ นใจ

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซี คอนบางแคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี เพราะก่อนทีผูใ้ ช้บริ การจะตัดสิ นใจ
ใช้บริ การจะต้องมีการศึ กษา ค้นหาข้อมูล ประเมิ นผลทางเลื อก เพือทีจะตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ซึ งการ
ประเมินทางเลื อกนันผูใ้ ช้บริ การก็จะคํานึ งหรื อให้ความสําคัญกับตรายีห้อทีน่ าเชื อถื อ รสชาติอร่ อยเป็ นที
ยอมรับ ความหลากหลายของรสชาติ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และปริ มาณ ความสะดวก และการส่ งเสริ ม
การตลาด เช่ น การให้ใช้บตั รสมาชิ กเพือลดราคา 10% ต่อการใช้บริ การในแต่ละครั ง ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546, หน้า 80) ที กล่ าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุ คคลควรประพฤติ
เพือให้ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวิธีการตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้ าง
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจ (3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6)
เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
2. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้ านอาหารชาบูชิ บุ ฟเฟ่ ต์ ที ซี คอนบางแค ทังนี อาจเนื องมาจาก
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การนัน ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยผูท้ ีมี
เพศต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริ การทีแตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ีมีอายุต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการใช้
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บริ การทีเปลี ยนไปตามประสบการณ์ในการเคยใช้บริ การ นอกจากนี คนทีมีการศึกษาสู ง จะมีการพิจารณา
หรื อหาข้อมูลก่อนทีจะตัดสิ นใจใช้บริ การ ส่ วนคนทีมีอาชี พต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิ ยมทีมีต่อผลิ ตภัณฑ์
แตกต่างกันออกไปตามอาชี พทีประกอบ ส่ วนคนทีมีรายได้สูง ย่อมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายหรื อใช้บริ การ
มากกว่าผูท้ ีมีรายได้ตาํ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, หน้า 199-201) ทีกล่าวว่า การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขันตอนวัฎจักร
ชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชี วิต บุคลิ กภาพ และแนวความคิด
ส่ วนบุคคล โดยอายุทีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชี พของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่
ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน สําหรับผูท้ ีมีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพดี มากกว่าผูท้ ี มีการศึกษาตํา และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิ จของบุ คคลจะ
กระทบต่อสิ นค้าและบริ การทีเขาตัดสิ นใจซือ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปนัดดา กาญจนพันธ์ (2555) ที
ได้ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการให้บริ การของภัตตาคารญีปุ่ นฟูจิในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ของภัตตาคารญีปุ่ นฟูจิในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์
ทีซี คอนบางแค ทังนี อาจเนื องมาจากปั จจัยการตลาดซึ งถื อเป็ นปั จจัยที ช่ วยกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้องการสิ น ค้า หรื ออาจกล่ า วได้ว่า สิ งกระตุ ้นทางการตลาด เป็ นมู ล เหตุ จู ง ใจให้ เกิ ดการซื อสิ น ค้า ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) ทีกล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็ น
ตัวกระตุน้ หรื อสิ งเร้าทางการตลาดทีกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซือ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมากทีสุ ด ดังนัน
ผูป้ ระกอบการควรมี ก ารขยายช่ องทางการจัดจําหน่ า ยให้ครอบคลุ ม ทัวถึ งและมาใช้บ ริ การได้ง่ า ย และ
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นอันดับรองลงมา ดังนันผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ให้มีคุ ณ ภาพ มี รสชาติ ทีอร่ อย มี ค วามปลอดภัยในการบริ โภค เพื อให้เกิ ดความ
ประทับใจ และเกิดการซื อซํา อันจะนําไปสู่ การพัฒนาอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์อย่างยังยืน
นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสําคัญต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นอันดับรองลงมาอีก ดังนัน
ผูป้ ระกอบการควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื อความหมายให้ชดั เจน อีกทังต้องโฆษณาให้เห็นถึ ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์วา่ อาหารประเภทชาบูชิมีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น ไม่มีไขมันจากการทอด เป็ น
อาหารจากการต้มเท่านัน เป็ นต้น เพือสร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดการบริ โภค อี กทังอาจจะจัดให้มีการส่ งเสริ ม
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การตลาดไม่วา่ จะเป็ นการใช้บริ การเกิน 5 ครัง แถมตุ๊กตาน่ารัก 1 ตัว ส่ วนด้านราคา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การยังให้
ความสําคัญต่อด้านราคาอยูใ่ นอันดับสุ ดท้าย ดังนันผูป้ ระกอบการจึงต้องปรับเปลียนราคาสิ นค้าให้เหมาะสม
กับคุณภาพ และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนกําหนดราคาสิ นค้าให้มีหลายระดับราคา เพือเข้าถึ ง
ผูใ้ ช้บริ การได้ทุกระดับ
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