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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ 

ของผู้บริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  
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THEIR BUFFET RESTAURANT IN BANGKOK) 
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---------------------------------------------------------------- 

     บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควยัทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งเพศชายและ

หญิงท่ีทาํงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คนและใช้สถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะห์

ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพการ

สมรส โสด ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคามีมาตรฐาน ทาํเลท่ีตั้ งเดินทางไปมา

สะดวก พนักงานคอยแนะนําบริการให้ลูกค้า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความ

ประทบัใจในการให้บริการ อยากกลับมาใช้สินค้าอีกในคร้ังต่อไป ความรู้สึกว่า

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหาร

ร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

ทั้ง 6 ดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 

ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่ด้านความภกัดีต่อสินค้าไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

คําสําคัญ: ร้านอาหาร, บุฟเฟ่ต,์ วยัทาํงาน, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study about personal factors that influence 

decision making of working consumers in choosing their buffet restaurant in 

Bangkok and study marketing mix and other relating factors that have relation with 

their decision making by utilizing questionnaire as the research tool to collect data 

from samples that are 400 buffet restaurant consumers both male and female with 

minimum age of 20 years. And, to use statistics consisting of percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA for analyzing the data. 

The findings reveal that samples are male and female in the same 

proportion. Most of them have age between 20-30 years; are staff of state enterprise; 

earn more than 50,000 baht per month in average; graduated in bachelor’s degree; 

and are single.  They focus on various factors including price standards, convenient 

location, staff providing services, variety of food, services impression, re-purchase, 

professional services, and correct decision.  For hypothesis testing, 6 personal 
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factors influence the decision making and 4 factors of marketing mix have relation 

with the decision making.  Brand image and trust have relation with the decision 

making but brand loyalty have no relation with the decision making at the 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  RESTAURANT, BUFFET, WORKING AGE,  

              DECISION MAKING 

บทนํา 

อาหารเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย์  การบริโภค

อาหารท่ีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์  และไดป้ริมาณท่ีพอเพียงต่อความตอ้งการ

ของร่างกายในแต่ละวนัจะทาํใหร่้างกายมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีสุดนั้นเอง ในปัจจุบันเน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ตลอดจนค่านิยมและทศันคติต่างๆ รวมทั้งการรับเอาวฒันธรรมของต่างประเทศเขา้มา 

ซ่ึงเป็นบทบาทสําคญัทาํให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค  ทั้งดา้นการดาํเนิน

ชีวิตและการบริโภคอาหารในชีวิตประจาํวนัในทุกเพศ ทุกวยั ในสังคมไทย ได้

เปล่ียนแปลงไป  ดงัจะเห็นไดจ้ากการรับเอาวฒันธรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตแ์บบ

ต่างๆ จากต่างประเทศเข้ามา เช่น บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต์อาหารเกาหลี หรือ

แมก้ระทัง่บุฟเฟ่ต์อาหารไทยเอง ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะใน

สังคมผูบ้ริโภควยัทาํงาน จะเห็นได้จากการขยายสาขาของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมี

จาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในยา่นคนทาํงาน  

อาหารบุฟเฟ่ตเ์ร่ิมเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่เม่ือใดไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่

ชดั แต่เป็นท่ีเร่ิมนิยมในช่วงทศวรรษท่ี 16  ซ่ึงคาํวา่บุฟเฟต์ (บุ๊บ-เฟ่) เป็นคาํมาจาก

ภาษาฝร่ังเศสว่า buffet หมายถึง การรับประทานอาหารแบบท่ีมีอาหารว่างหลายๆ 

ชนิดจดัวางไวบ้นโต๊ะให้แขกท่ีได้รับเชิญมาเลือกรับประทานแกล้มกับเคร่ืองด่ืม 

ในขณะท่ีสนทนากนั ก่อนท่ีเจา้ภาพจะเชิญใหเ้ขา้นัง่โตะ๊อาหารเพื่อรับประทานอาหาร

หลกัในการเล้ียงอาหารกลางวนัหรืออาหารคํ่าต่อไป ส่วนในภาษาไทย ใช้คาํว่า บุฟ

เฟ่ต์ สําหรับเรียกการเล้ียงอาหารแบบท่ีจดัวางอาหารทั้งหมดไวบ้นโต๊ะ และให้ผูท่ี้
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เป็นแขกในงานเดินไปตกัอาหารต่าง ๆ นั้นด้วยตนเอง ในบางคร้ังอาจมีผูช่้วยจดั

อาหารไวเ้ป็นจาน ๆแต่ผูเ้ป็นแขกก็ตอ้งไปหยบิอาหารเหล่านั้นเอง  

(ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล, 2550) ซ่ึงปัจจุบนั คาํวา่ บุฟเฟต ์ในภาษาไทย ได้

ขยายความหมายถึงแบบการขายอาหารซ่ึงผูข้ายจดัอาหารไวห้ลายอยา่ง และคิดราคา

อาหารเหมาเป็นรายบุคคลดว้ย ผูซ้ื้อเลือกหยิบอาหารรับประทานเองและรับประทาน

ไดเ้ตม็ท่ีตามความพอใจ  ทั้งมีการจดัอาหารหลายๆ แบบดว้ย เช่น บุฟเฟ่ตอ์าหารไทย 

บุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ตอ์าหารเจ บุฟเฟ่ตข์า้วตม้ บุฟเฟ่ต์อาหารป้ิงยา่ง ซ่ึงเป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทั้งท่ีเป็นแบรนด์ของอาหาร

ต่างชาติ เช่น ชาบูชิ โออิชิ หรือแบรนด์ไทยอยา่งฮอทพอท หรือแมก้ระทัง่ในโรงแรม

ห้าดาวก็มีการจดัอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารไวบ้ริการลูกคา้  เพื่อเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในด้านของความคุ้มค่าและความหลากหลายในรูปแบบของ

ผูบ้ริโภคอาหารชนิดต่างๆ  

ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงเห็นว่า น่าจะมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์สําหรับผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจมากท่ีสุดต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาด  กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล มาประยุกต์ใช้ใน

การพฒันาบริการใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์

2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด  มาใช้

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้สําหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

เดิมและเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการ

เขา้มาในธุรกิจน้ี 

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ มาใช้เป็นประโยชน์ใน

การสร้างกระแสความนิยมร้านอาหารบุฟเฟ่ตใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

การศึกษา สถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานท่ีจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด            

ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์   

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ 

 

 
 

 

   

   

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด   
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี (หรือการ

จดัจาํหน่าย) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

   

   

ปัจจัยอืน่ ๆ   

ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้   

ความไวว้างใจ   

   

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํ

การคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชจ้่าย ในผลิตภณัฑ์และการบริการ 

โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and others 1994 : 7)  

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนของ

ธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546: 18) 

การตลาด (Marketing  Strategy) หมายถึง แผนการปฏิบติังานท่ีออกแบบ

เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในระยะยาว (Dalrymple and Parsons, 1959: 59 อา้งถึง

ในศุภร เสรีรัตน์, 2543: 20) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะประกอบไปดว้ยส่วนประสมท่ีสําคญั 4 

ส่วน คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) แลว้ ยงัมีส่วนประสมชนิดใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ส่วนคือ 

กระบวนการ (Process) การสร้างหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

บุคลากร (People) ซ่ึงเม่ือนาํมารวมกนัทั้งหมดเราจะไดอ้งคป์ระกอบของส่วนประสม

การตลาดบริการทั้งหมด 7 ส่วน หรือ 7 P’s (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2544 : 54 – 55)  

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคนทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน เป็นเพศ

ชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั   ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 148 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป  จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมี

สถานภาพการสมรสโสด จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในด้านต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ดงัน้ี 

ดา้นราคา ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 

7.988 

ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ ง

เดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 8.300 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นพนกังาน

คอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ มีค่าเฉล่ีย 6.973 

ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านอาหารมีให้เลือก

หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 8.530 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ  ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ดงัน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความประทบัใจ

ในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 7.760 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นอยากกลบัมา

ใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ีย 7.763 

ด้านความไว้วางใจ ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านความรู้สึกว่า

ร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ มีค่าเฉล่ีย 7.713 

             สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ มี 
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ค่าเฉล่ีย 7.728 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

อายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บ ริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งขอ้ความของชยัสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546: 18) ท่ีกล่าวไวว้า่การบริการเป็นกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มี

ตวัตนของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจน

นาํไปสู่ความพึงพอใจได ้และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีไดท้บทวนเก่ียวกบัความ

เช่ือและทศันคติท่ีอธิบายวา่บุคคลเกิดความเช่ือและทศันคติโดยผา่นการกระทาํ และ

การเรียนรู้โดยความเช่ือและการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือดังนั้ นเม่ือ

ผูใ้ช้บริการร้านอาหารมีประสบการณ์ท่ีดี เก่ียวกบัการใช้บริการมาก่อนทาํให้เกิด

ความภกัดีต่อสินคา้ จึงส่งผลทาํให้ไม่นึกถึงตวัเลือกอ่ืนท่ีใช้ในการประเมินและไม่

ตอ้งทาํการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

จริยา วงส์พิเชษฐ (2550: บทคดัยอ่) เก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อการ

บริการร้านอาหาร Music Room Modern Pub & Restaurant ท่ีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
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เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย และอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริการแตกต่างกนั แต่

ไม่สอดคลอ้งกนัตรงท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริการ

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ดา้นราคา  

การกําหนดราคา ถือว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยควรกาํหนด

ราคาใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับได ้

2. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  

ทาํเลท่ีตั้ง ถือวา่เป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และช่วย

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยควรมุ่งเน้นทาํเลท่ีตั้ งท่ีมีระบบคมนาคม

สะดวก 

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ควรจดัให้พนกังานคอยแนะนาํบริการให้กบัลูกคา้ เพื่อส่งเสริมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตม์ากข้ึน 

4. ดา้นผลิตภณัฑ ์

ควรสร้างและกาํหนดรายการอาหารให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือก

และครอบคลุมความตอ้งการใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจควรเน้นดา้น

บริการท่ีช่วยสร้างความประทบัใจ ทาํให้ลูกคา้เกิดความพอใจ รู้สึกว่าร้านอาหารมี

ความเป็นมืออาชีพ รู้สึกวา่ตวัเองตดัสินใจถูกตอ้งในการเลือกร้านอาหาร และภกัดีต่อ

ตราสินคา้จนอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรพิจารณาทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีทาํการศึกษาในคร้ัง

น้ีเพิ่มเติม  

2. ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืน นอกเหนือจาก

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในต่างจงัหวดัท่ีเป็น

เมืองใหญ่ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัภูเก็ต  

3. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบ

กนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางครอบคลุมส่วนต่างๆไดม้ากข้ึนและได้

มุมมองต่างเพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ และประกอบการวางกลยุทธ์

ทางการผลิตและทางการตลาดใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสถานการณ์

ปัจจุบนัมากข้ึน ซ่ึงมีส่วนช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ท่ีเกิดจาก

แนะนาํต่อกบัคนรอบขา้ง ถึงแมผ้ลการศึกษาจะบ่งช้ีว่าดา้นความภกัดีต่อสินคา้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตก์็ตามแต่ความภกัดีต่อ

สินคา้เป็นแหล่งท่ีมาของการใชบ้ริการซํ้ าและการบอกหรือการแนะนาํต่อ 
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