ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ใ นอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ทาการเก็บข้อมูล ได้แก่ เมียงดง ลักจุ่มมุมตึก หมูกระทะช้างเผือก สาขา 1 ฮายังกั๊ด ซูโก้ยบาร์บีคิว จูล่ง กินพุงกาง
กาพู 9 โบนัส แซบชัวร์ และหมูกระทะบ้านริมน้า ทั้งหมด 11 ร้าน จานวนตัวอย่างทั้งหมด 440 คน สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ใช้สถิติการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21–30 ปี การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน
นักศึกษา และมีรายได้ระหว่าง 5,000–10,000 บาท ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในระดับมากทุกปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.99 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และปัจจัยด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามลาดับ ส่วนปัจจัย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 มีความสาคัญน้อยที่สุด ตามลาดับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในทิศทางเดียวกัน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คาสาคัญ: อาหารบุฟเฟต์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความสัมพันธ์

Abstract
This study aims: (1) study the personal factors that affect the consumer’s consumption at buffet restaurants in
Chiangmai province, and (2) study the relation between service marketing mix factor that affect the consumers consumption
at buffet restaurants in Chiangmai province. The data was collected by using questionnaires. The 440 samples were selected
purposely from the consumers who use buffet restaurants in Chiangmai province. Includes of Myeong dong Korean BBQ,
Lakjum Moomtuk, Changpuek BBQ buffet 1, Ha Yang Guss BBQ buffet, Sugoi BBQ, Chu Long BBQ, Kin Pung Kang buffet,
Kamphu 9 buffet, Bonus buffet, Sab Sure buffet, and Baan Rim Nam buffet. The statistics used to analyze data are percentage,
mean, standard deviation. Independent samples: t-test, one-way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient were used to test the hypothesis.
The results of data analysis for this study revealed that the average age of the sample were between 21-30 years old,
students with under graduated a bachelor’s degree, and earned income about 5,000–10,000 Baht per month. The service
marketing mix has high level importance. The most rated factors are product factor ( x =3.99), place ( x =3.91) and service
( x =3.91) and the last rated factor was promotion ( x =3.52). The Hypotheses testing found that difference education,
1นักศึกษา
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occupation and income per month have affected to the consumer’s consumption at buffet restaurants significantly at 0.05
level and service marketing mix factors were related to the consumers use at buffet restaurants significantly at 0.01 level.
Keywords: Buffet, Service marketing mix, Correlation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะการรั บ ประทานอาหารแบบบุ ฟ เฟต์
ได้แพร่หลายไปทั่วโลก และถูกดัดแปลงไปตามแต่ละชาติ โดยจะมี
อาหารที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งมีอาหารต้นตารับจากทั้งไทย จีน
และอาหารต่างชาติอีกมากมายให้เลือกสรร และเสน่ห์ของบุฟเฟต์
ที่ยั งคงไม่เปลี่ ยนแปลงไป ก็ คือ ผู้ บริ โภคต้ องบริ การตั วเอง ถึ งแม้
อาจจะมีบางแห่งที่มีพนักงานพร้อมเสิร์ฟ อาหารอยู่ตลอดเวลา
ก็ตาม (กาญจนา นาคสกุล, ออนไลน์, 2556) ในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการบริการจึง
จาเป็นต้องมีการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เช่น การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
(Service marketing mix หรือ 7P’s) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ บริ โภครวมถึ งสร้างความพึ งพอใจ ให้เกิ ดการใช้บริ การซ้ า
สามารถเพิ่มผลประกอบการและสร้า งความยั่ง ยืน ให้กับ ธุร กิจ
จากการศึกษางานวิจัย อาทิเช่น นันทิภา เจิดจารัส (2555, หน้า 53)
ที่ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารปิ้งย่ าง โดยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึง พอใจ
ในปัจจัยแต่ละด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะและมีความหลากหลาย ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
อาหารเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ด้านส่งเสริม
ทางด้านการตลาด เกิดจากการแนะนา การบอกต่อจากเพื่อ น
หรือคนรู้จักให้ใช้บริการ ด้านการบริการ ได้แก่ จานวนพนักงาน
ที่เพียงพอและมีความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านสถานที่ตั้ง ได้แก่
สถานที่ภายในร้านกว้างขวางมีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศภายในร้าน
มีอากาศถ่ ายเทไม่ แออั ดมี ที่ จอดรถรองรั บ ลูกค้ าเพี ยงพอ ห้ องน้ า
สะอาด และที่จอดรถเข้าออกสะดวก ด้านปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลถึง
การเลือกบริโภคบุฟเฟต์หมูกระทะ ได้แก่ มีอาหารเติมสม่าเสมอ มี
ความปลอดภัย และร้านมีเมนูใหม่เป็นประจา
จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะในเขตอาเภอเมือง มีการให้บริการ
ร้า นอาหารบุฟ เฟต์ห ลากหลายประเภท จานวนกว่า 174 ร้า น
(โอเพ่นไรซ์, ออนไลน์, 2559) เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่นิยมการรับประทานอาหารแบบบุฟ เฟต์ เนื่อ งจากมีรายการ
อาหารให้เลื อกอย่ างหลากหลาย ทั้งอาหารคาว อาหารปรุงสาเร็ จ
อาหารหวาน และเครื่องดื่มที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ ง มี ก ารตั้ ง ราคาที่ เ หมา ะสม
กับ ประเภทของอาหารที่ใ ห้บ ริก าร จึง ทาให้ไ ด้รับ ความนิย ม
เป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการบางรายได้มีการปรับเปลี่ยน
กลยุท ธ์จ ากการขายอาหารปกติ ร่ว มกับ การจ าหน่า ยแบบ
บุฟ เฟต์ โดยผู้บ ริโ ภคสามารถเลือ กบริก ารอย่า งใดอย่า งหนึ่ง
ตามความต้องการได้ ทาให้ เกิ ดการแย่งชิงส่วนแบ่ งทางการตลาด
ฉะนั้น เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนา
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และปรับ ปรุง ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารให้เ หมาะสม
กับ สถานการณ์แ ละความต้อ งการของผู ้บ ริโ ภคในปัจ จุบ ัน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้า
ในครั้งต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด
บริการของธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คือ การศึกษาระดับความสาคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่
มีค วามพั น ธ์ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภค ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒ นาปรับ กลยุท ธ์ท างการตลาดบริก ารของธุร กิจ
อาหารบุฟเฟต์ให้มีความมั่นคงและสามารถส่งมอบคุณค่า ให้กบั
ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร
ที่ สั ม พั น ธ์ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ ในอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษา
ความแตกต่า งของบุค คลในการใช้บ ริก ารร้า นอาหารบุฟ เฟต์
และศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการใช้
บริการของผู้บริโภค เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา การ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 11 ร้าน
แต่ เนื่ องจากไม่ ทราบจ านวนผู้ ใช้ บริ การร้านหมูกระทะบุฟ เฟต์ที่
แน่น อนได้ ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง เลือ กใช้วิธีก ารคานวณจานวนกลุ่ม
ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ W.G. Cochran โดยผู้ วิ จั ย ก า ห น ด
สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที ่ ร ้ อ ย ล ะ 5 0 ค่ า
ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5.00 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อย
ละ 95.00 (ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2557, หน้ า 46) ผู้ วิจั ยจึ งก าหนด
สัด ส่ว นของกลุ่ม ตัว อย่า งจากผู้ใ ช้บ ริก ารในจานวนเท่า ๆ กัน
โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดโควตา (Quota sampling)
จากผู้ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ที่อนุญาตให้ดาเนินการวิจัยได้
จานวน 11 ร้ าน ได้แก่ เมียงดง ลั กจุ่มมุมตึ ก หมูกระทะช้ างเผือก
สาขา 1 ฮายังกั๊ด ซูโก้ยบาร์บีคิว จูล่งหมูกระทะ กินพุงกางหมูกระทะ
กาพู 9 หมูกระทะ โบนัสหมูจุ่ม–หมูกระทะ แซบชัวร์ และหมูกระทะ

บ้านริมน้า ร้านละ 40 ตัวอย่างเท่ากันทั้ง 11 ร้ าน รวมจานวน
แบบสอบถามทั้งสิ้น 440 ฉบับ
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ที่มีการแบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ เป็นการวิเคราะห์
ระดับความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ตอนที่ 3 ข้อ มูล เกี่ย วกับ ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง
การให้บริการของร้านอาหารบุฟเฟต์ เป็นการตั้งคาถามแบบปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. วิเคราะห์ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่จะศึกษา
2. ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา
3. เขียนข้อคาถามให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ
4. นาแบบสอบถามที่ออกแบบไว้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและนามาปรั บ ปรุ ง ให้ แ บบสอบถาม มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
5. นาแบบสอบถามที่ไ ด้รับการปรับปรุงแก้ไ ข เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
6. นาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพโดยนาไปทดสอบ
ความเที่ย งตรงก่อ นนาไปใช้จ ริง ด้ว ยวิธีก ารของครอนบาร์ค
กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ ใ นอ าเภอเมื อ ง
จัง หวัด เชีย งใหม่ จานวน 30 คน ทดสอบค่า ความเชื่อ มั่น ได้
เท่ากับ 0.920
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้อ มูลจากผู้ ใ ช้บ ริก ารร้า น อาหารบุฟ เฟต์
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จานวน 11 ร้าน ได้แก่ เมียงดง
ลักจุ่มมุมตึก หมูกระทะช้างเผือก สาขา 1 ฮายังกั๊ด ซูโก้ยบาร์บีคิว
จูล่งหมูกระทะ กินพุง กางหมูกระทะ กาพู 9 หมูกระทะ โบนัส
หมูจุ่ม –หมูกระทะ แซบชัวร์ และหมูกระทะบ้านริมน้า จานวน
ทั้งหมด 440 คน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 440 ราย ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่ าง 21-30 ปี
การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน นักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
หญิง
เพศ
ชาย
รวม
ต่ากว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
ช่วงอายุ
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
สูงสุด
สูงกว่าปริญญาโท
รวม
นักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/
อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
รวม
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001–10,000 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001–20,000 บาท
รายได้ต่อเดือน
20,001–25,000 บาท
25,001–30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
261
179
440
92
228
91
20
8
1
440
240
180
18
2
440
183
104
33
70
50
440
99
111
109
51
39
18
13
440
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ตาราง 2 ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาด
บริการ

2. ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการมีความสาคัญ
ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ในระดับมากทุกปัจจัย ส่วนมาก
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
รองลงมา คือ ด้านสถานที่และด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านพนักงานและ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามลาดับ ดังแสดง
ในตาราง 2

ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

x

S.D.

3.99
3.85
3.91
3.52
3.83
3.91
3.83

0.484
0.535
0.564
0.556
0.583
0.512
0.508

ระดับ
ความสาคัญ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และอายุ พบว่ามีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดง
ในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวแปร

หญิง
ชาย
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
อายุ
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุม่
ระดับการศึกษา
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุม่
อาชีพ
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุม่
รายได้ต่อเดือน
ภายในกลุ่ม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ

n

x

S.D.

261
179
Sum of
Squares
0.345
77.359
4.464
73.240
2.959
74.746
4.066
73.639

3.85
3.82

0.412
0.434
Mean
Square
0.069
0.178
1.49
0.17
0.74
0.17
0.68
0.17

4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดบริ ก ารทุ ก ปั จ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัย
ที่ มี ความสั มพั นธ์ มากที่ สุ ด ได้ แก่ ปั จจั ย ผลิ ตภั ณฑ์ รองลงมาคื อ
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการด้านราคา
ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ด้า นการส่ง เสริม การตลาด
และด้านพนักงานตามลาดับ ดังแสดงในตาราง 4
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df
5
434
3
436
4
435
6
433

t

Sig.
(2-tailed)

ผลการทดสอบ

0.853

0.394

ไม่แตกต่าง

F

Sig.
(2-tailed)

ผลการทดสอบ

0.388

0.857

ไม่แตกต่าง

8.858

0.000*

แตกต่าง

4.305

0.002*

แตกต่าง

3.984

0.001*

แตกต่าง

ตาราง 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ ข องผู้ บ ริ โ ภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา

Pearson Correlation ทิศทาง
ความ
Sig.
r
(2-tailed) สัมพันธ์
.504**
0.000 เดียวกัน
.434**
0.000 เดียวกัน

ตาราง 4 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด

Pearson Correlation ทิศทาง
ความ
Sig.
r
(2-tailed) สัมพันธ์
.496**
0.000 เดียวกัน
.404**
0.000 เดียวกัน

3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด
5. ด้านพนักงาน
.383**
6. ด้านกระบวนการ
.488**
ให้บริการ
7. ด้านสภาพแวดล้อม .414**
ทางกายภาพ
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.000
0.000

เดียวกัน
เดียวกัน

0.000

เดียวกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟต์โดยการพิจารณาจากปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดบริการ พบว่า ปัจจัยด้านเพศและอายุที่แตกต่างกัน
มีการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555, หน้า 108) ที่พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และอายุที่แตกต่างกัน ให้ความสาคัญ
กั บระดั บปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดไม่ แตกต่ างกั น พั ทธ์ นิ ติ
เหลือ งวิลัย (2559, หน้า 105) ที่ศึก ษาพบว่า ปัจ จัย ด้า นเพศ
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาด
ไม่แตกต่างกัน ดนุรัตน์ ใจดี (2553, หน้า 163) ที่ศึกษาแนวคิด
ของ Belch and Belch ในด้ านเพศว่ าเป็ นตั วแปรที่ มี ความส าคั ญ
เพราะเพศที่แตกต่างกันมักมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจ
ในการเลือ กสิน ค้า ที่บ ริโ ภคที่แ ตกต่า ง และได้เ พิ่ม เติม แนวคิด
ว่า นัก การตลาดต้อ งศึก ษาตัว แปรด้า นเพศอย่า งรอบคอบ
เพราะในปั จ จุ บั น ตั ว แปรด้ า นเพศ มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจเป็นผลให้มีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน
และจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารบุฟเฟต์ ซึ่งเป็นประเภทอาหารที่สามารถรับประทานได้
ทุกเพศ ทุก วัย จึงอาจเป็นสาเหตุให้ค วามคิด เห็นของกลุ่ม เพศ
และอายุ มีความคิดเห็นที่ ไม่แตกต่างกัน สาหรับปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปริญญาพร จันทร์ผล (2555, หน้า 102) ที่ศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีการให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นสถานที่ จั ด จ าหน่ า ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จารัศ พุ่มจันทร์
(2553, หน้ า 102) ได้ ศึก ษาพบว่ า ปัจ จั ย ส่ว นบุ คคลด้ านระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บ ริการ
ร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 กิตติภพ สงเคราะห์ (2555, หน้า 108-109) ได้ศึกษา

พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟต์แตกต่างกัน สิทธิโชค แก้วขาว (2555, หน้า 9-10)
ที่ ก ล่ า วว่ า การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เป็ น ตั ว แปรที่ สาคั ญ
ในการกาหนดส่วนตลาด ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557, หน้า 258)
ได้ศึกษาพบว่า ผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความต้องการแตกต่างกัน
โดยมีตัวกาหนด คือ รายได้ของผู้บริโภค เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
(2560, หน้า 53-54) ได้ศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน
จะให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กิจติมา ลุมภักดี (2558,
หน้า 27) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญญาพร อนุวัตคุณธรรม (2557,
หน้า 265) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหาร
ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้แตกต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า
การที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี ร ะดั บ การศึ ก ษา อาชี พ หรื อ รายได้ ที่ สู ง ขึ้ น
จะมีการค้นหาข้อ มูล และมีท างเลือ กในการบริโ ภคได้ม ากกว่า
กลุ่ม ที่มีร ะดับ การศึก ษา รายได้ หรือ อาชีพ ที่ต่ากว่า ดัง นั ้น
นั ก การตลาดหรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ จึ ง ควร
คานึ ง ถึ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ในการกาหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อจะสามารถสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
จากการทดสอบความสัม พัน ธ์พ บว่าปัจ จัยส่ว นประสม
ทางการตลาดบริ ก ารทุ กด้ า นมี ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ การใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ การศึ กษาของ ปั ญญาพร
อนุวัตคุณ ธรรม (2557, หน้า 264) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ อ าหาร
ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ พบว่ า ปัจจัยทางการตลาดทุ กด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 กิจติมา ลุมภักดี (2558, หน้า 27-28) ที่ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟต์ของผู้บ ริโภควัยท างาน ในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่ า
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ และด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย
(2559, หน้ า 105-106) ที่ ได้ ศึ กษาพบว่ า ปั จจั ยด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาด ปัจ จัย ด้า นกระบวนการ และปัจ จัย ด้า นลัก ษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
กลยุ ท ธ์ ส่ ว นผสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ค วามสาคั ญ มาก
ในยุคปัจจุบัน และเป็นกลยุทธ์ที่ถูกผนวกเข้ากับธุรกิจด้านการบริการ
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มาอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถแยกออกจากการบริการได้อย่างสมบูรณ์
จึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการของผู้บริโภคในทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น แนวทางให้ แ ก่
ผู้ประกอบการในการนาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการปรับปรุง พัฒนา กลยุท ธ์ท างการตลาด
ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ ใ นแต่ ล ะด้ า น
เรียงลาดับการให้ความสาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ เนื่อ งจากเป็น ปัจ จัย อัน ดับ แรก
ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก ในการใช้บริการร้านอาหาร
บุ ฟ เฟต์ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์
ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ให้มีความสะอาด สดใหม่ และมีรสชาติ
ที่ อ ร่ อ ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
อย่างสม่าเสมอ และพัฒนาอาหารให้มีความหลากหลายตามกลุ่ม
อายุของผู้บริโภค ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้ม
การรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบกับ แนวโน้ม สั งคมไทยจะมี ป ระชากรผู้สู ง อายุ มากขึ้ น
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรคานึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน
ให้รองรับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
1.2 ด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากกับผู้บริโภค
เป็ น ลาดั บ ที่ ส องรองจากปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคมี
ความต้ อ งการให้ ผู้ ป ระกอบการตั้ ง ราคาที่ เ หมาะสมกั บ ความ
หลากหลายของอาหาร และเหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบ อีกทั้ง
ให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในการใช้บริการของผู้บริโภค เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ร้ านอาหารบุ ฟเฟต์ ส่ วนใหญ่ มี รายได้ อยู่ ในระดั บปานกลาง จึ ง มี
พฤติกรรมการเปรียบเทียบราคาเพื่อคานึงถึงอานาจซื้อที่มีอยู่ ซึ่ ง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ สู ง ก็ จ ะมี ท างเลื อ กใน
การบริ โ ภคมากกว่ า กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการควรคานึงถึงปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสมต่อกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายหลัก หรื ออาจมีกลยุท ธ์ในการดึง ดูดกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายรองที่มีรายได้สูงขึ้นเพื่อเข้ามาใช้บริการในอนาคต
1.3 ด้านสถานที่ เป็นปัจจัยหนึ่งในสามที่มีความสาคัญ
มากที่ สุ ด ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ ซึ่ ง การมี อ ากาศ
ถ่ายเท ไม่อึดอัด เป็นสิ่งสาคัญมากที่สุด ส่วนการมีโต๊ะที่นั่งบริการ
เพียงพอ และการมี ทาเลที่ตั้งสะดวก หาได้ง่ายนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
ต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บริ การของผู้ บริ โภคเช่ นกั น อี กทั้ ง ปั จจุ บั น
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไ ม่นิยมใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากความ
ต้องการด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัยที่มากขึ้น ดั ง นั้ น
ผู ้ บ ริ โ ภคควรค านึ ง ถึ ง การบริ ก ารพื ้ น ที ่ ส าหรั บ จอดรถ ให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าด้วย
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1.4 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ต้องการให้มีห้องน้าสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวน และมีป้ายชื่อร้าน
ที่มองเห็นชัดเจน อีกทั้ง การจัดโต๊ะไม่แออัดจนเกินไป ทาให้ผู้บริโภค
อยากเข้าใช้บริการ ซึ่งสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศภายในร้านนั้น
จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้ใช้บริการ นับเป็นส่วนสาคัญในการสร้าง
ประสบการณ์แ ก่ผู้ใ ช้บ ริก ารได้เ ป็น อย่างดี โดยผู้ประกอบการ
ควรค านึ ง ถึ ง หลั ก การออกแบบร้ า นอาหารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบต่างๆ ของร้านที่ต้องมีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็น
เพลงที่เปิดในร้าน โต๊ะอาหาร ถ้วยชาม การจัดวางตาแหน่งโต๊ะที่นั่ง
ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรใส่ใจมากที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม
ของห้องน้าภายในร้านให้ ตั้งอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม และรักษา
ความสะอาดอยู่ เสมอ เพื่ อสร้างบรรยากาศที่ ดีในการรั บประทาน
อาหาร
1.5 ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร มี ค วามส าคั ญ กั บ
ผู้บ ริโ ภคในด้า นการคิ ดเงิน ที่ถู กต้ องแม่ นย า รวมไปถึง การเติ ม
อาหารทุกประเภทอย่างสม่าเสมอ ทุกช่วงเวลา และการเติมอาหาร
อย่ างรวดเร็ ว เป็ นปั จจั ยส าคั ญที่ ท าให้ ผู้ บริ โภคเลื อกใช้ บริ การ
อย่างไรก็ดี กระบวนการบริการจะสามารถสร้างความประทับใจ
ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ได้ หากมี ก ระบวนการบริ ก ารที่ ดี ผู้ บ ริ โ ภคก็ ยิ น ดี
ที่จ ะกลับ มาใช้บ ริก ารซ้าอีก ในอนาคต ซึ่ง ในทางตรงกัน ข้า ม
หากผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในครั้งแรก ก็จะไม่กลับมา
ใช้บ ริก ารซ้ าอีก และอาจเกิด ผลกระทบในทางลบกับ ร้า น
เนื่องจากผู้ใช้บริการจะมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภครายอื่นๆ อีกด้วย
ดังนั้ น ผู้ ประกอบธุรกิ จจึงควรเอาใจใส่ และปรับปรุ งกระบวนการ
ให้บริการของร้ านอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องความต้องการ
ในยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว หรืออาจนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้อานวยความสะดวกในด้านการคิดค่าบริการได้อย่างถูกต้อง
แม่น ยา ซึ่ง จะสามารถสร้า งความประทับ ใจแก่ผู้ม าใช้บ ริก าร
ได้เป็นอย่างดี
1.6 ด้ า นพนั ก งาน เนื่ อ งจากร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ นั้ น
เน้นการบริการที่ผู้บริโภคต้องบริการตนเองเป็นส่วนมาก ทาให้ปัจจัย
ด้านพนักงานอาจมีความสาคัญอยู่ในลาดับท้ายๆ แต่ความเต็มใจ
ในการให้บ ริการ การยิ้มแย้มแจ่ม ใส และการบริก ารที่ร วดเร็ว
ยังคงมีความสาคัญต่อการใช้บริการของผู้บริโภคอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี
ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานก็เป็นปราการด่านแรกของการสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการร้านอาหาร ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารต้องคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรของร้าน ด้วยกระบวนการ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการบริการลูกค้า
ด้วยใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก้ผู้บริโภค
1.7 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เป็ น ปั จ จั ย ล าดั บ
สุ ด ท้ า ยที่ มี ค วามสาคั ญ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม การตลาด
ในรูปแบบต่างๆ ยังคงสามารถดึงดูดใจผู้ใช้บริการให้เลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ได้ เช่น การมีสื่อสังคม (Social media) ของร้าน
ให้สามารถติดตามข่าวสารได้ การแจ้งข่าวสารของร้านผ่านสื่อต่างๆ
และมีร ายการอาหารปรุง สาเร็จ ที่น่า สนใจ อย่า งไรก็ดี ปัจ จัย
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดก็ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ามารถกระตุ้ น

ยอดขายได้ต ลอดเวลา ประกอบกับ ประเทศไทยมีวัน สาคัญ
และเทศกาลต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี ซึ่งหากผู้ประกอบการมี
การวางแผน ด้านการจัดการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมใน
แต่ละช่วงเวลา จะสามารถกระตุ้นความต้องการใช้บริการของ
ผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น เช่น การมีรายการอาหารพิเศษ ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ โปรโมชั่ นในวันสาคัญ เช่น วันแม่ หรื อการมีส่วนลดในวั น
สาคัญของลูกค้า เช่น วันเกิด วันจบการศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรนาข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเป็นการ
เพิ่ม ทางเลือก ในการใช้บ ริก ารของกลุ่ม ลูกค้า ใหม่ นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มผลประกอบการ และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
ได้ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคใน
พื้นที่อื่นนอกเหนือจากในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ควรทาการศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกับการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์
2.3 ควรทาการศึกษาจากผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟต์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากร้านหมูกระทะบุฟเฟต์
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