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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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in Mueang ChiangMai District 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือก

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 400 

ราย แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณา ประกอบไปด้วย ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สถิติ

เชิงอนุมานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

ส่วนประสมการตลาดกับอายุ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย

วธีิการเปรียบเทียบพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งประกอบอาชีพเป็น

ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพ

โสด ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ท้ังนี้ปัจจัยด้านอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลในการให้ระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

แตกต่างกัน ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีแตกต่างกันส่งผลในการให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกรา้นบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอเมอืงเชียงใหมน่ัน้ไมแ่ตกตา่งกันในภาพรวม แต่แตกตา่งกันใน

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านบุคลากรในการให้บริการและด้านกระบวนการให้บริการ1 

ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to study marketing mix factors affecting consumers on choosing 

seafood buffet in Mueang Chiang Mai District. The data was collected from 400 consumers in Mueang Chiang Mai, 

and was analyzed using descriptive statistics which consisted of frequency, percentage and mean.  Inferential 

statistical analysis namely One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) was used to analyze the differences 
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interns of age, monthly income and average cost per visit.  Also multiple comparisons were used to analyse the 

data. 

The study found that the majority of questionnaire respondents were female, 21-30 years old.  They were 

civil servants or state enterprise employees.  They held Bachelor's degree and had an average income per month of 

10,001-20,000 baht.  They were single.  For marketing mix factors, the respondents gave priority to service process 

the most and other factors were in the following order: product, price, people, physical evidence, place, and 

promotion.  The respondents with different age and monthly income responded to marketing mix factors differently. 

While the respondents with different average cost per visit did not respond differently to the overall marketing mix 

factors, but responded differently to product, people and service process. 

บทน า 

อาหาร นอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว อาหารยังเป็นสิ่งท่ีมนุษย์

สามารถเลือกบริโภคได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคล ดังนั้น ธุรกิจ

ร้านอาหารจึงมีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากผู้บริโภคจะบริโภคเพื่อการด ารงชีวิตแล้ว ผู้บริโภคยัง

สามารถเลือกบริโภคอาหารในร้านอาหารท่ีตนเองเลือกตามความต้องการและตามโอกาสได้อีกด้วย ดังข้อมูลจากศูนย์

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2554 พบว่า จ านวนสถานประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศไทยมจี านวนท้ังสิ้น 227,768 ราย และเป็นสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหารของภาคเหนอืจ านวน 

44,046 ราย คิดเป็น 19.34% จากสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหารท้ังหมด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2555: ออนไลน์) โดยจ านวนธุรกิจร้านอาหารมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

ท่ี 3.0% ต่อปี และยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านโดยเฉลี่ยต่อเดือนของคนไทยอยู่ท่ี 927 บาทต่อ

ครัวเรือน ซึ่งค่าใชจ้่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของคนไทยในภาคเหนอืโดยเฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ท่ี 555 บาทตอ่ครัวเรือน 

(สถาบันวจิัยสังคม, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2548)  

ในปัจจุบัน ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์เป็นท่ีนิยมอย่างมาก เห็นได้จากจ านวนร้านบุฟเฟ่ต์ท่ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น  

ซึ่งร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ท้ังบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล 

ตลอดจนบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และราคาก็แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยท่ีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จะมีจุดเด่นท่ี

สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ตรงท่ี ราคาในการรับประทานเป็นราคาเหมาจ่ายเพื่อรับประทานอาหารทุกอย่างภายในร้านตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยราคาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงอาหารทุกอย่างท่ีทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้ ท้ังพร้อมรับประทาน

และไม่พร้อมรับประทานหรืออาหารสดท่ีต้องน ามาปรุงต่อเอง ด้วยจุดเด่นนี้ จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เป็นท่ี

น่าสนใจและเป็นท่ีนิยมอย่างมาก และความนิยมดังกล่าวท าให้เกิดการแข่งขันของร้านอาหารบุ ฟเฟ่ต์ ท่ีมีมากขึ้น  

เพราะนอกจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลอืกบริโภคมากขึ้นแลว้ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต่์เอง ก็จ าเป็นตอ้ง

ทราบความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ และเพื่อการแข่งขันในตลาด

ร้านอาหารบุฟเฟต่ต์อ่ไป  
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่และมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการส ารวจเมื่อเดือน

ธันวาคม ปี 2556 พบว่ามีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 1,666,888 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 2557: ออนไลน์)  

และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังยั งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ  

ดังเห็นได้จาก การลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆ มากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

และนอกจากนี้เชียงใหม่ยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของภาคเหนือ จากข้อมูลในการส ารวจจ านวนนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 พบว่า มีจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด 5,661,673 คน โดยแยกเป็น

นักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 3,622,511 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 2,039,162 คน ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น

เร่ือยๆ จากปี 2552 ท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมดเพียง 4,343,090 คนเท่านั้น (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2555)  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจ านวนนักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาเป็นจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งท าให้ธุรกิจรา้นอาหารมบีทบาท

ในการเตบิโตของเศรษฐกิจในระดับสูง เพราะเมื่อมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลไปยังการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น อันเป็น

เหตุของการแข่งขันในตลาดของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารจึงจ าเป็นต้องสร้าง

ความโดดเด่นหรือใช้กลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขัน ซึ่งการท าธุรกิจร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งท่ีได้รับ

ความนิยมอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ และเนื่องจากท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดท่ีไม่ติดทะเล ธุรกิจร้านอาหารทะเล  

จึงเป็นท่ีนา่สนใจและดึงดูดใจผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก  ดังเห็นได้จาก การเพิ่มขึน้ของจ านวนร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลท่ีมีมาก

ขึน้ในชว่ง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และจากการส ารวจพบวา่ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมม่ีอยูท้ั่งสิ้นจ านวน 

9 แห่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลจะมีหลากหลายระดับและมีระดับราคาท่ี

แตกตา่งกันตามความเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร

ทะเลในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 

 ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมอืท่ีนักการตลาดใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ ซึ่งประกอบด้วย 7 เร่ืองตอ่ไปน้ี (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา, 2549) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสามารถน าเสนอให้กับตลาดหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นต้องสร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้  

ซึ่งในการวางแผนดา้นผลิตภัณฑเ์พื่อการแข่งขันนัน้ จะม ี2 แนวทางหลัก คือ 

1.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง ซึ่งจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น  

และลูกค้าสามารถรับรู้ได้จริง เชน่ มีคุณภาพท่ีสูงกวา่ผลิตภัณฑอ์ื่น หรือมคีุณลักษณะพเิศษท่ีโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑอ์ื่น 

1.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาต่ า ซึ่งจะต้องมีการลดต้นทุนในบางด้านท่ีไม่ส าคัญลงไป เพื่อให้เกิดต้นทุนต่ า 

และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาต่ าได้  
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2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าทางการเงินท่ีลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ครอบครองในผลิตภัณฑ์  

ซึ่งราคามคีวามส าคัญมากในการก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นรายได้ท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่ต้นทุน

และก าไรแล้ว ราคายังมีอิทธิพลตอ่ความรู้สึกของลูกค้า เพราะการก าหนดราคาจะต้องสร้างความรู้สึกพึงพอใจหรือสร้าง

ความคุ้มคา่ให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า เพื่อการท าธุรกิจที่ยั่งยืน 

3. ด้านสถานท่ี (Place) หมายถึง ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายหรือชอ่งทางท่ีผลิตภัณฑ์ใดๆ จะถูกส่งมอบให้กับลูกค้า 

เป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้า การก าหนดช่องทางหรือสถานท่ีตั้ง มีความจ าเป็นอย่าง

มากท่ีต้องเลือกให้เหมาะสม เพราะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วย 

หากไมเ่หมาะสม อาจท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบริโภคผลิตภัณฑน์อ้ยลง 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การท ากิจกรรมใดๆ เพื่อส่งข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลไปยัง

ลูกค้า และเป็นขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ราคาและสถานที่ เพื่อกระตุ้นความตอ้งการซือ้ให้เกิดขึน้ในตัวลูกค้า โดยส่ง

ข้อมูลผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Tools) ท่ีมีด้วยกันหลายประเภท แต่ท่ีนิยมกัน

อย่างแพร่หลายในปัจจุบันม ี5 ประเภท คือ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) คือ การน าเสนอหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิด 

ท่ีไมใ่ชแ่ค่สง่ข้อมูลในระดับบุคคล และมีการระบุผู้อุปถัมภช์ัดเจน    

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การกระตุ้นความต้องการซื้อให้เกิดขึ้นในระยะสั้น  

เพื่อสง่เสริมให้เกิดการซือ้ผลิตภัณฑ ์

4.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือ การน าเสนอความสัมพันธ์ท่ีดี ท่ีมีต่อกลุ่มคนสาธารณะ 

เพื่อสร้างภาพลักษณแ์ละเพื่อให้องค์กรเป็นท่ีช่ืนชอบหรือชื่นชม 

4.4 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) คือ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านทางผู้ขาย โดยวิธีการ

สนทนากับผู้ท่ีคาดวา่จะเป็นผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดการซือ้ขายขึ้น 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางหนึ่ง โดยใช้ระบบเพื่อการ

สื่อสารโต้ตอบกันได้ในทันที ระหว่างผู้ขายและผู้บริโภครายบุคคลท่ีได้คัดสรรค์มา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และต้อง

สามารถวัดผลได้จริง 

5. ด้านบุคคล (People) คือ บุคคลท่ีให้บริการภายในร้านหรือองค์กร ซึ่งจะมอีิทธิพลตอ่ความรู้สึกลูกค้าโดยตรง 

โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะตัดสนิคุณภาพในการให้บริการจากพนักงาน เพราะเป็นสิ่งท่ีลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากการพูดคุยและ

มองเห็น 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) คือ ระบบหรือกระบวนการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆให้ถึงมือลูกค้า 

โดยต้องอาศัยความรวดเร็ว แม่นย าและถูกต้อง เพื่อสร้างความพงึพอใจให้เกิดขึ้นในตัวลูกค้า 

7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ รูปแบบการตกแต่ง จัดวางผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ตลอดจนรูป รส กลิ่น เสียง หรอืประสาทสัมผัสการรับรู้ทุกด้านท่ีลูกค้าสามารถรับรู้ได้ 

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ จะท าการศึกษาผ่านปัจจัยทางการตลาด 7P เพราะเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากในการท า

ธุรกิจบริการ และเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลต้องค านึงถึงและน ามาแข่งขันกัน โดย ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) หมายถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ท้ังอาหารพร้อมรับประทานท่ีทางร้านได้จัดเตรียมไว้ และอาหารสดท่ีต้อง
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น ามาปรุงต่อเอง ตลอดจนความหลากหลายและความแตกต่างของรายการอาหาร ด้านราคา (Price) ท่ีผู้ประกอบการ

ตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ซึ่งราคาต้องมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในความรู้สึกของผู้บริโภค ด้านสถานท่ี 

(Place) ควรตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีผู้ประกอบการ

ตัง้ขึน้เพื่อกระตุ้นความตอ้งการของผู้บริโภค และเพื่อการแข่งขัน นอกจากปัจจัยท้ัง 4 ด้านของธุรกิจแล้ว ดา้นการบริการก็

เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการดึงดูดผู้บริโภค เพราะนอกจากผู้บริโภคจะมาเพื่อบริโภคอาหารแล้ว ผู้บริโภคยังมาเพื่อ

พบปะ สังสรรค์ กันตามโอกาสต่างๆ และด้วยระยะเวลาท่ีสามารถรับประทานได้โดยส่วนมากจะเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น  

ด้านการบริการในร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลจึงมีความส าคัญมากพอกับปัจจัยท้ัง 4 ท่ีกล่าวมาข้างต้น โดย ด้านบุคคล 

(People) หรือพนักงานท่ีมาให้บริการหรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีอาจ

หมายถึงการเลิกใชบ้ริการหรือการสร้างความประทับใจจนเกิดการใชบ้ริการซ้ าๆได้ในอนาคต ด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีระบบแบบแผน อันส่งผลต่อความประทับใจของผู้บริโภค และสุดท้าย ด้านหลักฐาน

ทางกายภาพ (Physical Evidence) ท่ีรวมไปถึง รูป รส กลิ่น เสียง หรอืประสาทสัมผัสรอบด้านท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศกึษาคร้ังนี้ จะท าการศกึษาจากผู้ท่ีมาใชบ้ริการภายในร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีตัง้อยูใ่น

เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท้ังท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และท้ังท่ีไม่ได้

อาศัยอยูใ่นจังหวัดเชยีงใหม่ โดยจะศกึษาถึงสว่นประสมการตลาดท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐาน

ทางกายภาพ ที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเล 

 2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเล ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

มขีั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี ้

  1. รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 

  2. ออกแบบเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

  4. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

  5. จัดท ารายงานและน าเสนอ 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีมาใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลท่ีตั้งอยู่ในเขต

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริโภคท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากคนระดับท้องถิ่นท่ีไม่จ าแนกกลุ่มย่อยท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูล (Sudman, 1976, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551 : 
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187) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบการก าหนดโควตา (Quota 

Sampling)  

 4. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 

และระดับการศกึษา 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  

ร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า ความถี่ในการรับประทาน ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจ 

และเหตุผลในการเลอืกรับประทาน 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสว่นประสมการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทาง

กายภาพ  

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 41.3 ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.8  และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.8 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล  

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคท่ีร้านอันดามันซีฟู้ดบ่อยคร้ังท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

30 และมีความถี่ในการรับประทานบุฟเฟต่์อาหารทะเลมากกว่า 2 เดอืนต่อครัง้ คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ต่อคนในการรับประทาน 1 คร้ังอยู่ท่ี 301-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ 

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42.8 ซึ่งส่วนใหญ่จะมากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 48.3 และมีเหตุผลในการเลือกรับประทาน

บุฟเฟต่อ์าหารทะเล คือ รสชาติอาหารถูกปาก คิดเป็นร้อยละ 45.5 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด

สามอันดับแรก คือ มีความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ และมีการเติมอาหารอยู่เสมอ และใบเสร็จเรียกเก็บ

เงินมรีายละเอยีดท่ีชัดเจน ตามล าดับ  
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก   

โดยปัจจัยย่อยท่ีได้ระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ อาหารมใีห้เลอืกหลากหลายชนดิ และอาหารมรีสชาติอร่อย 

และความสะอาดของอาหาร ตามล าดับ  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญอันดับสาม คือ ด้านราคาในระดับมาก  

ซึ่งปัจจัยยอ่ยท่ีได้ระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความคุ้มค่าของราคากับอาหารและบริการท่ีได้รับ และป้าย

บอกราคามคีวามชัดเจน และมี Package ให้เลอืกตามความต้องการ ตามล าดับ  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญอันดับสี่ คือ ด้านบุคลากรในการให้บริการใน

ระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีได้รับระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยา่งดี  พนักงาน

ย้ิมแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรี และพนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ตามล าดับ  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญอันดับห้า คือ ด้านหลักฐานทางกายภาพใน

ระดับมาก ซึ่งปัจจัยยอ่ยท่ีมีระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน ลักษณะการ

จัดวางอาหาร สะดวกตอ่การเลอืกหยิบ และป้ายชื่อร้าน ชัดเจน มองเห็นได้งา่ย ตามล าดับ  

ปัจจัยสว่นประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญอันดับหก คือ ด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยใน

ระดับมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ มีโต๊ะรองรับลูกค้าท่ีเพียงพอ  สะดวกในการ

เดินทางมาใชบ้ริการ และมท่ีีจอดรถที่เพยีงพอ ตามล าดับ  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริม

การตลาดในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา  

มกีารโฆษณาผ่านสื่อออนไลน ์และมีบัตรส่วนลด ตามล าดับ 

ส่วนที่  4 การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยอายุ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง  

สมมตฐิานที่ 1 : ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกันมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การเลอืกใช้

บริการร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน 

เมื่อจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ ากว่า 21 ปี  21-30 ปี 31-40 

ปี  41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป ได้ให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดในภาพรวมแตกตา่งกัน และแตกต่างกันใน

ด้านบุคลากรในการให้บริการ โดยท่ีสว่นประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพนั้น พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ พบความแตกตา่งดังนี้ 

 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจัยย่อยที่มีความ

แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ 

สมมตฐิานที่ 2 : ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกตา่งกันมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การเลอืกใช้บริการร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน 
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เมื่อจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 

10,000 บาท  10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป ได้ให้ระดับความส าคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน และแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยท่ีส่วน

ประสมการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ และ

ด้านหลักฐานทางกายภาพนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  

พบความแตกตา่งดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจัยย่อยท่ีมีความแตกต่างกัน จ าแนกตาม     

     รายได้ต่อเดอืน 

 สมมตฐิานที่ 3 : ผู้บริโภคท่ีมีคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ังแตกต่างกันมรีะดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดที่มี

ผลตอ่การเลอืกใช้บริการร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน 

เมื่อจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตามค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ 

คร้ัง ต่ ากว่า 200 บาท 201-300 บาท 301-400 บาท และ 400 บาทขึ้นไป ได้ให้ระดับความส าคัญต่อส่วน

ประสมการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรในการให้บริการ และด้าน

กระบวนการให้บริการ โดยท่ีส่วนประสมการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

และด้านหลักฐานทางกายภาพน้ันไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ พบ

ความแตกตา่งดังนี้ 

ด้านที่แตกต่างกัน ปัจจัยย่อยที่มีความแตกต่างกัน รายคู่ที่มคีวามแตกต่างกัน 

ด้านผลิตภัณฑ ์

 

อาหารมรีสชาติอร่อย 30,001 บาทขึน้ไป > ไมเ่กิน 10,000 บาท 

ของหวานมรีสชาติอร่อยและมีให้

เลอืกหลากหลาย 

30,001 บาทขึน้ไป > 10,001-20,000 บาท 

อาหารทะเลมกีารแช่เย็นอยู่

ตลอดเวลา 

30,001 บาทขึน้ไป > 10,001-20,000 บาท 

ภายในร้านมีความปลอดภัย 30,001 บาทขึน้ไป > 10,001-20,000 บาท 

ด้านกระบวนการให้บริการ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียด

ท่ีชัดเจน 

ไมพ่บคู่ใดที่แตกตา่งกัน 

ด้านบุคลากรในการให้บริการ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัย

ไมตรี 

41-50 ป ี> 51 ปีขึน้ไป 

พนักงานมีความเข้าใจในประเภท

อาหารภายในร้าน 

41-50 ป ี> 51 ปีขึน้ไป 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจัยย่อยท่ีมีความแตกต่างกัน จ าแนก  

        ตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

ผู้บริโภคท่ีเลือกบริโภคร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนประสม

การตลาดในดา้นผลิตภัณฑ์ว่า บุฟเฟต่เ์คร่ืองดื่มควรรวมเบียร์เป็นเครื่องดื่มท่ีอยูใ่นบุฟเฟต่ ์ซึ่งผู้บริโภคบางรายได้เสนอแนะ

ว่า ต้องการอาหารท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่า ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เสนอแนะว่า ควรเปิดสาขาท่ีใกล้แหล่งชุมชน

เพิ่มเตมิ ในด้านการส่งเสริมการตลาด เสนอแนะวา่ ควรจัดโปรโมช่ันพิเศษให้เข้ากับฤดูกาล (เทศกาล) และท้องถิ่น ในดา้น

บุคลากรในการให้บริการ เสนอแนะวา่ ผู้บริหารตอ้งมีวิสัยทัศน์ท่ีด ีในดา้นกระบวนการให้บริการเสนอแนะวา่ ตอ้งคงความ

สะอาด อร่อยและรวดเร็ว และในด้านหลักฐานทางกายภาพ เสนอแนะว่า พนักงานมีรูปร่างหน้าตาดีมีส่วนในการเรียก

ลูกค้า  

การอภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเล ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร

เวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทิภา เจิดจ ารัส (2555)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ โดยผลการศึกษาของ

ด้านที่แตกต่างกัน ปัจจัยย่อยที่มีความแตกต่างกัน รายคู่ที่มคีวามแตกต่างกัน 

ด้านผลิตภัณฑ ์ อาหารมรีสชาติอร่อย ไมพ่บคู่ใดที่แตกตา่งกัน 

น้ าจิม้มรีสชาติถูกปากและมีให้เลอืกหลากหลาย ไมพ่บคู่ใดที่แตกตา่งกัน 

ความสดใหม่ของอาหาร ไมพ่บคู่ใดที่แตกตา่งกัน 

อาหารทะเลมกีารแช่เย็นอยู่ตลอดเวลา ไมพ่บคู่ใดที่แตกตา่งกัน 

ความสะอาดของอาหาร 301-400 บาท > 201-300 บาท 

ด้านบุคลากรในการ

ให้บริการ 

พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสมอีัธยาศัยไมตรี 301-400 บาท > 201-300 บาท 

ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

มคีวามรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ 301-400 บาท > 201-300 บาท 

 มกีารเตมิอาหารอยูเ่สมอ 301-400 บาท > ต่ ากว่า 200 บาท 

และ 400 บาทขึ้นไป 
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ท้ัง 2 เร่ือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด และไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ 

ศริิพงศ์ อู่วานิชย์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนคน

ไทยผู้ท่ีใชอ้นิเตอร์เน็ต ซึ่งผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑม์ากที่สุด 

 ท้ังนี้การศึกษานี้มีผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผู้เคยศึกษาท้ัง 3 เร่ืองโดยสาเหตุของความแตกต่าง

น่าจะมาจากการศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) แต่การศึกษาคร้ังก่อนนั้นมุ่งเน้นส่วนประสม

การตลาด (4Ps) กับส่วนประสมการตลาดบริการ (5Ps) จึงท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน เพราะปัจจัยด้าน 

กระบวนการให้บริการ เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีการศึกษาคร้ังนี้น ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ

ความแตกตา่งของผลการศกึษาอาจมีอีกสาเหตุ ซึ่งนา่จะมาจากสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ

การแขง่ขันในตลาดร้านอาหารประเภทบุฟเฟต่ใ์นอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ก็มอีัตราการแข่งขันท่ีสูงขึ้นจากอดตี  

  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์

อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองอาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพงศ์ อู่วานิชย ์

(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนคนไทยผู้ท่ีใช้

อินเตอร์เน็ต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดในเร่ืองความ

หลากหลายของอาหาร แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยผลการศึกษาของท้ัง 2 เร่ือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มาก

ท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของอาหาร 

  ท้ังนี้การศึกษานี้มีผลการศึกษาที่แตกตา่งจากการศึกษาท่ีมีผู้เคยศึกษาทั้ง 2 เร่ืองโดยสาเหตุของความ

แตกต่างน่าจะมาจากปัจจุบันทางเลือกในการปรุงอาหารหรืออาหารมี รูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น ท้ังยังเกี่ยวเนื่องกับ

วัฒนธรรมอาหารจากชาติอ่ืนท่ีเข้ามามอีทิธิพลตอ่ผู้บริโภคมากขึ้นจากเดิม 

  1.2 ด้านราคา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกระดับความส าคัญท่ีมีผลตอ่การเลอืกร้านบุฟเฟต่์อาหาร

ทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ในปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมาก

ท่ีสุด คือ เร่ืองความคุ้มค่าของราคากับอาหารและบริการท่ีได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม 

(2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพ และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ศิริพงศ ์อู่วานชิย ์(2554) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การบริโภคอาหารบุฟ

เฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนคนไทยผู้ ท่ีใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทิภา  

เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ 

โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคาอาหารคุ้มค่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับร้านอาหารชนดิเดียวกัน 
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  1.3 ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกระดับความส าคัญที่มีผลตอ่การเลอืก

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีโต๊ะรองรับลูกค้าท่ีเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมาก

ท่ีสุดในเร่ืองสถานท่ีภายในกวา้งขวางมท่ีีนั่งเพยีงพอ แตไ่ม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ และไมส่อดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ศิริพงศ์ อู่วานิชย์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชาชนคนไทยผู้ท่ีใชอ้ินเตอร์เน็ต ท่ีผลการศึกษาของท้ัง 2 เร่ือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยมากที่สุดในเร่ืองความสะอาดภายในร้าน 

  ท้ังนี้การศึกษานี้มีผลการศึกษาที่แตกตา่งจากการศึกษาท่ีมีผู้เคยศึกษาทั้ง 2 เร่ืองโดยสาเหตุของความ

แตกต่างน่าจะมาจากการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดให้ปัจจัยยอ่ยเร่ืองความสะอาดภายในร้าน ไปอยูใ่นส่วนประสมการตลาด

ด้านหลักฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบมุ่งเน้นส่วนประสมการตลาดบริการหรือ 7Ps และอาจมาจากอีกสาเหตุ

หนึ่ง นั่นคือ สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีคนไทยเร่งรีบกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันในตลาด

ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต่ท่ี์มีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ โดยสามารถเลอืกร้านท่ีไม่ต้องรอควินาน 

  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือก

ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ในปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยยอ่ยท่ี

มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ่โดยผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด

ในเร่ืองการทดลองให้ชมิฟรีส าหรับเมนูใหม่ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพงศ์ อู่วานิชย์ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนคนไทยผู้ท่ีใชอ้ินเตอร์เน็ต ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนลดส าหรับ

สมาชกิ และไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์

ป้ิงยา่งในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ โดยผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุดในเร่ืองเป็นการแนะน าจากการบอกตอ่จากเพื่อนหรือคนรู้จักให้ใชบ้ริการ 

ท้ังนี้การศึกษานี้มีผลการศึกษาที่แตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผู้เคยศึกษาทั้ง 3 เร่ืองโดยสาเหตุของความ

แตกต่างน่าจะมาจากสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีค่านิยมในการจัดโปรโมชั่นมากขึ้นจากเดิม สังเกตุได้จ ากการใช้ค าว่า 

โปรโมชั่นลดราคา ตามสื่อหรือป้ายไวนิลต่างๆ ตามท้องถนน และประกอบกับร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แบบท้องถิ่นไม่

ค่อยมีระบบสมาชิก 

1.5 ด้านบุคลากรในการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการ

เลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจัยด้านบุคลากรในการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากที่สุด คือ เร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยา่งดี  
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1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือก

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของ

ประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ

ให้บริการมากท่ีสุดในเร่ืองการให้บริการท่ีรวดเร็ว และความสุภาพและการมีมารยาทของพนักงาน และสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ นนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) ที่ศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการให้บรกิารมากท่ีสุดในเร่ือง

จ านวนพนักงานที่เพยีงพอและมีความรวดเร็วในการให้บริการ 

1.7 ด้านหลักฐานทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือก

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากที่สุด คือ เร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์ภายในรา้น 

2. ผลการศึกษาความแตกตา่งระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

แตกตา่งกัน และแตกตา่งกันในดา้นบุคลากรในการให้บริการ  

  2.1 ด้านบุคลากรในการให้บรกิาร แตกตา่งกันในเร่ืองพนักงานย้ิมแยม้แจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรี และเร่ือง

พนักงานมีความเข้าใจในประเภทอาหารภายในร้าน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผู้บริโภคในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มีความ

คาดหวังตอ่การได้รับการบริการจากพนักงานท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้การท่ีพนักงานมีความเข้าใจในประเภทอาหารภายในร้าน 

ส่งผลต่อข้อมูลทางโภชนาการ ซึ่งผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุมีความใส่ใจในด้านโภชนาการแตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก

สุขภาพของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุมคีวามแตกตา่งกัน 

3. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่การเลือกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต่์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กันของผู้บริโภคมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลใน

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน และแตกตา่งกันในดา้นผลิตภัณฑ ์และด้านกระบวนการให้บริการ  

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันในเร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้

เลือกหลากหลาย เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เย็นอยู่ตลอดเวลา และเร่ืองภายในร้านมีความปลอดภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมา

จากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการให้ระดับความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยแตกต่างกัน

อย่างชัดเจนในเร่ืองรสชาติอาหาร  ของหวาน  การแช่เย็นอาหารทะเลท่ีเกี่ยวเนื่องถึงความสดใหม่และหน้าตาอาหารทะเล

สดท่ีดูน่ารับประทาน และในเร่ืองภายในร้านมีความปลอดภัย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันก็มีมุมมอง

หรือความคาดหวังในความปลอดภัยแตกตา่งกัน 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   186 

 

3.2 ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันในเร่ืองใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชัดเจน อาจมี

สาเหตุมาจากผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มรายได้ต่อเดอืนต้องการทราบรายละเอียดคา่อาหารท่ีชัดเจน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงการค านวณ

ค่าใชจ้่ายในครัง้ตอ่ๆ ไป  

4. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อ

คร้ังท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์

อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรในการ

ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ  

4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ แตกตา่งกันในเร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย  เร่ืองน้ าจิ้มมรีสชาติถูกปากและมีให้เลือก

หลากหลาย  เร่ืองความสดใหมข่องอาหาร เร่ืองอาหารทะเลมีการแชเ่ย็นอยูต่ลอดเวลา และเร่ืองความสะอาดของอาหาร 

ซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลนั้นมกีารก าหนดราคาที่แตกต่างกัน ดังนัน้ อาหารและบริการก็แตกตา่งกัน

ไปด้วย ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้บริโภคจ่ายในราคาท่ีต่างกัน ท าให้ระดับความคาดหวังท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หรืออาหารภายใน

ร้านย่อมมคีวามแตกตา่งกัน  

4.2 ด้านบุคลากรในการให้บรกิาร แตกตา่งกันในเร่ืองพนักงานย้ิมแย้มแจ่มใสมอีัธยาศัยไมตรี ซึ่งอาจมี

สาเหตุมาจากเม่ือผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการรับประทานท่ีแตกต่างกัน ย่อมเกิดความคาดหวังท่ีผู้บริโภคที่จ่ายในราคาท่ีสูง

กว่าต้องการบริการท่ีดีกว่าจากพนักงานท่ีมีใจรักบริการ มีบุคลิกภาพเป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส เนื่องจากร้านอาหาร

ประเภทบุฟเฟ่ต์ จะมีผู้เข้าใช้บริการพร้อมกันในช่วงเย็นเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบายท่ี

เพียงพอหรือตามท่ีต้องการ การบริการด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้มของพนักงานภายในร้านสามารถสร้างความประทับใจให้กับ

ลูกค้าได้ และส่งผลไปถึงการใชบ้ริการในคร้ังต่อๆ ไป 

4.3 ด้านกระบวนการให้บริการ  แตกต่างกันในเร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ 

และเร่ืองมีการเติมอาหารอยู่เสมอ อาจมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายท่ีแตกต่างกัน เพราะเมื่อร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลก าหนดราคาในการรับประทานท่ีต่างกัน ผู้ประกอบการ

จ าเป็นอยา่งมากที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า ให้ลูกค้ารูส้ึกวา่การจ่ายในราคาที่สูงกว่านัน้คุ้มค่า ทัง้นี้การ

บริการต้องเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และยังต้องเติมอาหารตลอดเวลา เพื่อรองรับลูกค้าท่ีเข้ามาใชบ้ริการ และเพื่อ

เกิดความประทับใจ 

ข้อค้นพบ 

จากการศกึษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ มขี้อค้นพบท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 
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2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคท่ีร้านอันดามันซีฟู้ดบ่อยคร้ังท่ีสุด และมีความถี่ในการรับประทาน

บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลมากกว่า 2 เดอืนต่อครั้ง โดยมีค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยตอ่คนในการรับประทาน 1 ครั้งอยู่ท่ี 301-400 บาท 

ซึ่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ ครอบครัว และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมารับประทานอาหารกับ

ครอบครัว โดยมีเหตุผลในการเลอืกรับประทานบุฟเฟต่อ์าหารทะเล คือ รสชาติอาหารถูกปาก  

3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความส าคัญในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ 

รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความส าคัญท่ีอยูใ่นระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ซึ่งมีคา่เฉลี่ยของระดับความส าคัญที่อยูใ่น

ระดับมาก 

4) ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ เร่ืองอาหารมีให้เลือก

หลากหลายชนิด เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย และเร่ืองความสะอาดของอาหาร ตามล าดับ ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัยย่อยอยู่ในส่วน

ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์

5) อายุท่ีแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้

บริการร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน ซึ่งแตกตา่งกันในดา้นบุคลากรในการให้บริการ  

6) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จ าแนกตามอายุแล้ว พบว่า กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดใน

ภาพรวม และมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในทุกด้านของส่วนประสมการตลาด ในขณะท่ีกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป  

มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าที่สุดในภาพรวม และมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยท่ี

อายุท่ีต่ ากว่า 21 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าที่สุดในด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

7) การศกึษาความแตกต่างระหวา่งระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลต่อการเลอืกใชบ้ริการร้าน

บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ โดยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปีได้ให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุ 51 ปีขึน้ไป ในหลายด้าน 

8) รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่แตกตา่งกัน ซึ่งแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

9) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต่อ์าหารทะเล จ าแนกตามรายได้ตอ่เดอืนแลว้ พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่เดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มีคา่เฉลี่ยระดับ

ความส าคัญสูงท่ีสุดในภาพรวม และมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ  

จัดจ าหนา่ย ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ โดย กลุ่มท่ีมีรายได้

ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในด้านการส่งเสรมิการตลาด ในขณะที่กลุ่มท่ีมีรายได้

ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าที่สุดในภาพรวม และมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าท่ีสุดใน
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ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยท่ีกลุม่ท่ีมีรายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

ต่ าท่ีสุดในดา้นผลิตภัณฑ ์

10) การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต่์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน โดยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปได้ให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด

มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทและมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท ในหลายด้าน  

11) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การ

เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหมไ่ม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านบุคลากรในการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ 

12) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อผู้บริโภคในการเลอืกใชบ้ริการ

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-400 บาท  

ให้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในภาพรวม และให้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ 

โดยกลุ่มท่ีมีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง ต่ ากวา่ 200 บาท ได้ให้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง ต่ ากว่า 200 บาท ได้ให้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าท่ีสุดในภาพรวม  

และมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทาง

กายภาพ โดยกลุม่ท่ีมีคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 201-300 บาท ได้ให้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่ าที่สุดในด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านบุคลากรในการให้บริการ และกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 400 บาทขึ้นไป ได้ให้ค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญต่ าที่สุดในด้านการส่งเสริมการตลาด  

13) การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง โดยท าการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-400 บาท ได้ให้ระดับความส าคัญของส่วนประสม

การตลาดมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ครัง้ 201-300 บาท ในหลายด้าน และผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง 301-400 บาท ยังได้ให้ระดับความส าคัญของสว่นประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการเร่ือง

มกีารเตมิอาหารอยู่เสมอมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง ต่ ากว่า 200 บาท และ 400 บาทขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในคร้ังนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือใช้ใน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล เพื่อการแข่งขันและเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  
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โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง มี

ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1) ด้านผลิตภัณฑ์  

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยให้ระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในเร่ืองอาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด รองลงมาคือ เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย 

เร่ืองความสะอาดของอาหาร และเร่ืองความสดใหม่ของอาหาร ตามล าดับ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นความหลากหลายของเมนูอาหาร เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกให้กับลูกค้า และเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการ โดยต้องควบคุมมาตรฐานทางด้านความอร่อย ความ

สะอาดและความสดใหม่ของอาหาร เพราะเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีไม่มีทางออกติดกับทะเล วัตถุดิบท่ีได้

จากทะเลจ าเป็นต้องขนสง่มาจากแหล่งอื่น ซึ่งบางทีต้องใชเ้วลานานหลายช่ัวโมงหรือเป็นวัน กว่าที่วัตถุดบิจะเดินทางมาถึง 

และด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย ท าให้อาหารทะเลสดมีโอกาสเน่าเสียหรือมีเชื้อโรคปะปนอยู่สูงมาก จึงเป็นสิ่งส าคัญ

มากที่นอกจากผู้ประกอบการธุรกิจรา้นบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลจะใส่ใจในเร่ืองความหลากหลายและความอร่อยแล้ว ความสด

และความสะอาดก็เป็นสิ่งส าคัญมากเชน่กันท่ีจะท าให้ลูกค้ากลับมาใชบ้ริการซ้ า 

2) ด้านราคา 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยให้ระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในเร่ืองความคุ้มค่าของราคากับอาหารและบริการท่ีได้รับ ในขณะท่ีปัจจัยย่อยเร่ืองม ี

Package ให้เลอืกตามความต้องการ ได้คา่เฉลี่ยของระดับความส าคัญต่ าท่ีสุด 

ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟต่์อาหารทะเล ควรมุง่เน้นการสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้เกิดขึ้นในใจของ

ลูกค้า โดยความรู้สึกคุ้มค่าดังกล่าวจ าเป็นต้องสร้างให้ดีครบถ้วนทุกด้านของส่วนประสมการตลาด แต่ด้วยความท่ีเป็น

ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ สิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีลูกค้าสนใจ คือ ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ  

ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญโดยรวมของแต่ละด้านท่ีพบว่า ปัจจัย 2 อันดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามกลับให้

ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองม ีPackage ให้เลือกตามความต้องการนั้นต่ าที่สุด อาจเป็นเพราะร้านอาหารประเภท

บุฟเฟต่ส์่วนใหญ่จะไมจ่ัด Package ให้เลอืกมากนัก เพราะต้องการใช้ราคาเดียว เพื่องา่ยตอ่ความเข้าใจ เพื่อสะดวกต่อการ

จัดการและเพื่อให้ลูกค้าจดจ าได้งา่ย 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยยอ่ยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับความส าคัญสูงที่สุดในเร่ืองมโีตะ๊รองรับลูกค้าที่เพยีงพอ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นระบบการจัดการลูกค้า ถ้าในกรณีท่ีร้านไม่

สามารถขยับขยายเพิ่มเติมได้ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการลูกค้าท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้าร้าน  

บุฟเฟ่ต์ส่วนมากจะเลือกเข้ามารับประทานอาหารในช่วงเย็น ซึ่งแต่ละร้านก็มีขีดจ ากัดในการรองรับลูกค้ าต่างกัน จึงเป็น 
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สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะมรีะบบการรับจองโต๊ะ หรือการจัดการคิวลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องถงึการ

ใชพ้ื้นท่ีภายในรา้นและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในร้านให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในการรองรับลูกค้า 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศกึษา พบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นการสง่เสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นล าดับสุดท้ายของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท้ังหมด โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ความส าคัญสูงที่สุดในเร่ืองมกีารจัดโปรโมช่ันลดราคา 

แม้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจะได้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับปานกลาง และเป็นปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความส าคัญท่ีต่ าท่ีสุดก็ตาม แต่การจัดโปรโมชั่นลดราคาก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้ประกอบการจะ

สามารถน ามาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า หรือเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการมากขึ้น แต่ท้ังนี้ไม่ควรจัดโปรโมชั่นบ่อย 

เพราะอาจท าให้ลูกค้าเกิดความเคยชินกับราคาโปรโมชั่น ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลหรือวัน

ส าคัญ หรือชว่งท่ียอดขายตกลงก็ได้ ขึน้อยูก่ับสถานการณท่ี์แต่ละร้านก าลังเผชญิ 

5) ด้านบุคลากรในการให้บริการ 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรในการให้บรกิารผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับความส าคัญสูงที่สุดในเร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยา่งดี 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ควรมุง่เน้นการฝึกอบรมพนักงานภายในร้าน  ให้มใีจรัก

ในการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะถึงแม้ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์จะเน้นการบริการตัวเอง  

แต่พนักงานเป็นส่วนส าคัญท่ีจะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม

พนักงานอยู่เสมอ เพื่อควบคุมมาตรฐานในการบริการให้อยูใ่นระดับท่ีสามารถสรา้งความประทับใจให้กับลูกค้าได้ 

6) ด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศกึษา พบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่

ในระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญมากท่ีสุดในส่วนประสมการตลาด โดยให้ระดับความส าคัญสูงท่ีสุดใน

เร่ืองมคีวามรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ 

นอกจากการฝึกอบรมพนักงาน ท่ีได้เสนอแนะไว้ในด้านบุคลากรในการให้บริการแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นการจัดการระบบการเตรียมอาหาร เคร่ืองดื่มและอุปกรณ์ภาชนะท่ีลูกค้าต้องใช ้  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ท้ังนี้การจัดการพนักงานให้สามารถสื่อสารหรือเข้าใจในระบบการจัดการอาหารได้

อย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะอาหารเป็นสิ่งท่ีลูกค้ารับประทานเข้าไปในร่างกาย ซึ่งร่างกายของลูกค้าบางคนอาจมี

การแพอ้าหารบางชนดิ ดังนั้น การวางอาหารหรือการหยิบอาหารให้ลูกค้าอยา่งถูกตอ้งจึงส าคัญอยา่งมาก เพราะอาการ

แพ้อาหารบางชนิดของบางคนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และอาหารบางประเภทควรวางแยกออกจากกันให้ชัดเจน  

เพื่อป้องกันการสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

7) ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านหลักฐานทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยให้ระดับความส าคัญสูงที่สุดในเร่ืองความสะอาดของอุปกรณภ์ายในร้าน 
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ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรใส่ใจถึงความสะอาด เพราะธุรกิจร้านอาหาร  

ความสะอาดมักส าคัญมาก เพราะถ้าหากลูกค้าท่ีมารับประทานและพบเจอภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีไม่สะอาด อาจท าให้

ลูกค้าไม่ประทับใจได้ ซึ่งความสะอาดเกี่ยวเนื่องไปถึงสุขภาพของลูกค้าด้วย ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งใช้

น้ ายาหรือวธีิการฆ่าเชื้อโรคตามอุปกรณภ์าชนะตา่งๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

8) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 41-50 ปี 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามอายุ 

พบว่า หากต้องการจับกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุ 41-50 ปี ต้องใส่ใจในด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น พนักงานต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี  

ยิ้มแย้มแจ่มใสและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูอาหารภายในร้าน เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลอาหาร จะต้อง

สามารถตอบค าถามและอธิบายได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจเกี่ยวกับบุคลากรท่ีน ามาให้บรกิาร ต้องมคีวามสามารถในการรับมือ

กับสถานการณ์ท่ีกดดันได้ สามารถรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าได้ดี เนื่องจากร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลจะมีลูกค้าเข้ามาใช้

บริการในช่วงเวลาใกล้ๆกันจ านวนมาก ซึ่งอาจมีลูกค้าบางคนเกิดอารมณ์ไม่พอใจได้ง่าย และเป็นหน้าท่ีโดยตรงของ

พนักงานที่จะตอ้งอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างเต็มท่ี และตอ้งสามารถจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 

9) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามรายได้

ต่อเดือน พบว่า หากต้องการจับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องใส่ใจในด้านรสชาติ

อาหารมากขึ้น ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ท้ังนี้อาจมีการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าว่าอาหารและของหวานมี

รสชาตถิูกปากหรือไม ่และควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแนะน าเมนูอาหารใหมไ่ด้ ซึ่งสิ่งท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 

30,001 บาทขึ้นไป ให้ความส าคัญอีกนั้น คือ ความสดใหม่ของอาหารทะเล ดังนั้นอาหารทะเลควรมีการแช่เย็นอยู่

ตลอดเวลาเพื่อคงความสดใหม่ดูน่ารับประทาน และผู้ประกอบการควรใส่ใจในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ

ภายในร้านอีกดว้ย ซึ่งต้องมกีารตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเป็นประจ า  

10) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 301-400 บาท 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด จ าแนกตาม

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-400 บาท ได้ให้ระดับความส าคัญ

มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังระดับอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ท้ังนี้ แม้มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-400 บาท มีจ านวนมากถึง 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดจากทุก

ระดับค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ครั้ง แต่กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-400 บาท ก็ยังได้ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุดใน

หลายดา้น ทัง้ยังมีความแตกต่างกันอยา่งชัดเจนกับตัวเลอืกอื่น จากการเปรียบเทียบรายคู่ 

ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการจับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังอยู่ ท่ี  301-400 บาท

ผู้ประกอบการจะตอ้งมุ่งเนน้ด้านผลิตภัณฑ์ ให้อาหารมีความสด สะอาด ดูน่ารับประทานอยูเ่สมอ ท้ังยังตอ้งใส่ใจในเร่ือง

รสชาติของอาหารและน้ าจิม้ให้ถูกปากผู้บริโภคมากที่สุด ทัง้นี้ผู้ประกอบการยังต้องคัดเลอืกพนักงานให้บริการท่ีมีคุณภาพ 

มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อรองรับอารมณ์ของผู้บริโภค และเพื่อให้การอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด การบริการต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในร้านจ าเป็นต้องมคีวามรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานทุกคนจึงตอ้งใส่ใจ

ในการบริการ พร้อมคอยเตมิอาหารอยูเ่สมอ เนื่องจากร้านอาหารประเภทบุฟเฟต่จ์ะมลีูกค้าเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลามื้อ

เย็นพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดขอ้จ ากัดด้านการบริการหลายประการ ผู้ประกอบการจึงตอ้งคอยควบคุมมาตรฐาน

และพัฒนาทางดา้นอาหารและการบริการให้ควบคู่กันไป เพื่อการแข่งขันตอ่ไปในอนาคต 

11) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศกึษาครั้งต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารทะเล โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล 

ในอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่เนื่องจากจังหวัดเชยีงใหมน่ัน้ไม่มพีื้นท่ีท่ีติดกับทะเล จึงควรน าร้านอาหารทะเลท้ังแบบบุฟเฟต่์และ

ไมใ่ชแ่บบบุฟเฟต่ม์าเปรียบเทียบกัน เพื่อดูความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด หรือควร

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวในการเลือกร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่  เพราะจากการ

สังเกต พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตขึ้น

อย่างมาก และส่วนมากนักท่องเท่ียวจะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีขึ้นชื่อมาแล้วจากช่องทางหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ แต่การเลอืกร้านอาหารของนักทอ่งเท่ียวสะทอ้นถึงมุมมองและภาพลักษณ์ท่ีมีต่อวัฒนธรรมดา้นอาหารของ

เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาว่าส่วนประสมการตลาดด้านใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหาร และส่งผลในระดับใด  

เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านธุรกิจรา้นอาหาร โดยสามารถจับกลุม่เป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวได้อย่างตรงจุด  
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