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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Japanese Buffet Services Decision in Bangkok Metropolition Area 

จิตรลดา ฟักป้อม1 ดร.นิเวศน ์ ธรรมะ 2 
------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบั
ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต ์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในจ านวน 400 คน 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี รายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi ส่วนปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขาย โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
และปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ความภกัดีต่อสินคา้ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส่วนภาพลกัษณ์สินคา้ 
และความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ในการทานบุฟ
เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให ้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ี
สามารถท านาย ปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย 
สามารถร่วมกันท านาย ปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดร้้อยละ 39.8 
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3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการ
เลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 62.3 
ค าส าคญั: บุฟเฟ่ต,์ การเลือกใชบ้ริการ 

Abstract 
This study aimed (1) to study the differences in the demographic, that have to factor in the 

selection to use of Japan buffets service, in Bangkok and perimeter (2) to study the relationship 
between factor of market integration (IMC) that have to the factors of choosing Japanese Buffet 
service in Bangkok and vicinity, and (3) to study the relationship between other factors with factors 
choose of Japanese food buffets in Bangkok and vicinity in amount of 400persons. 

The results of study found that the majority of women in aged 25-35 years, monthly income 
10,001 - 20,000 baht  education of bachelor  degree, single status, and have experience in the Japanese 
buffet food,   Shabushi restaurant, the factors integrated marketing (IMC) contains of advertising, 
public relation, promotion to the market  and sales process. As a whole and each field in the most 
level, and other factors, including loyalty products, overall at the most level. The image of the product 
and trustworthiness at the most level. 

Results hypothesis test 
1. Factor of  the different demographic that affect  to the selection of Japan buffets service in 

Bangkok and vicinity was found that different in gender, monthly income, occupation, and marital 
status of different consumers, have factor in the determine to use of  Japanese buffet service in 
Bangkok and  vicinity don’t difference, except  age and experience of different Japanese buffet. The 
statistically significant level at 0.05 

2. Factor of Integrated Marketing (IMC), that effect to the advertising public relation, the 
promotion of marketing, and sales process, toassociate with the selection factor of Japan buffets, found 
that variables can be predicted. Factor in the selection of Japan buffets service in Bangkok and 
vicinity, including the Integrated Marketing (IMC) contain with advertising in public relation and sales 
process, be able to join with predicted. The factor in the selection of Japanese buffets service in 
Bangkok and vicinity available of39.8 percent. 

3. The other factors include the product image, loyalty to the product and trustworthiness 
associated with the selection factor of Japan buffets, was found that the variables that can be predicted.   
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The factor in the selection of Japanese buffets in Bangkok and vicinity including other factors contain 
with the product image, loyalty to the product and trustiness, be able to join for the predicted.  The 
factor in the selection of Japanese buffets in Bangkok and vicinity is able to62.3 percent. 
Keywords:  Buffet, Services Decision 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

อาหารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์อาหารท่ีดีมีประโยชน์จะช่วยท าให้ร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพดี  แต่ถา้กินอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ก็จะท าให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาหารท่ีเรา
รับประทานเขา้ไป  เม่ือร่างกายยอ่ยแลว้จะใหป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต  ช่วยสร้าง
กลา้มเน้ือ  สมอง  กระดูก  ผิวหนงั  ให้พลงังานและความอบอุ่นต่อร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ  เช่น  การเดิน  การเล่นกีฬาการท างานบา้น  การใชค้วามคิด  ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ี
สึกหรอ สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ร่างกายในการตา้นทานโรคต่างๆ ท าใหค้นเราไม่เจบ็ป่วย ง่ายๆ  ช่วยท าให้
การท างานของอวยัวะภายในร่างกายท างานเป็นปกติ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารประเภทบุปเฟ่ต์
ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมมาก เป็นอาหารท่ีผูค้นหันมาสนใจ จึงท าให้มีร้านต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย
ปัจจยัความส าเร็จของการประกอบธุรกิจประเภทน้ีจะข้ึนอยู่กบั การบริหารจดัการร้านท่ีดี ตั้งแต่การ
วางแผนตน้ทุนในกระบวนการผลิต การรักษามาตรฐานคุณภาพความสดใหม่ของวตัถุดิบรสชาติอาหาร
ไปจนถึงการให้บริการแก่ลูกคา้นอกจากน้ี การก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนและตั้งราคาในระดบัท่ี
เหมาะสมยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและจ านวนลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้
บริการอยา่งต่อเน่ืองและท่ีจะขาดไม่ไดส้ าหรับการท าการตลาดยคุใหม่ก็คือ การสรรหากลยทุธ์เพื่อดึงดูด
ใจลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอย่าง การลดราคา การให้สิทธิพิเศษ 
การท าการตลาดผ่านส่ือโฆษณา หรือแมก้ระทัง่เครือข่ายออนไลน์ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้เกิด
ความสนใจและกลา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  

 บุฟเฟต ์ (บุ๊บ-เฟ่) เป็นค ามาจากภาษาฝร่ังเศสว่า buffet หมายถึง การรับประทานอาหารแบบท่ีมี
อาหารว่างหลาย ๆ ชนิดจดัวางไวบ้นโต๊ะให้แขกท่ีไดรั้บเชิญมาเลือกรับประทานแกลม้กบัเคร่ือง ด่ืม 
ในขณะท่ีสนทนากนั ก่อนท่ีเจา้ภาพจะเชิญใหเ้ขา้นัง่โต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารหลกัในการ เล้ียง
อาหารกลางวนัหรืออาหารค ่าต่อไป (บุฟเฟตโดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)  ในภาษาไทย ใชค้  าว่า บุฟ
เฟ่ต ์เรียกการเล้ียงอาหารแบบท่ีจดัวางอาหารทั้งหมดไวบ้นโต๊ะ และให้ผูท่ี้เป็นแขกในงานเดินไปตกั
อาหารต่าง ๆ นั้นดว้ยตนเอง ในบางคร้ังอาจมีผูช่้วยจดัอาหารไวเ้ป็นจาน ๆ แต่ผูเ้ป็นแขกก็ตอ้งไปหยิบ
อาหารเหล่านั้นเอง ปัจจุบนั ค  าว่า บุฟเฟต ์ ในภาษาไทย ไดข้ยายความหมาย ถึงแบบการขายอาหารซ่ึง
ผูข้ายจดัอาหารไวห้ลายอย่าง และคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคลดว้ย ผูซ้ื้อเลือกหยิบอาหาร
รับประทานเองและรับประทานไดเ้ต็มท่ีตามความพอใจ  ทั้งมีการจดัอาหารหลาย ๆ แบบดว้ย เช่น บุฟ
เฟ่ตอ์าหารไทย บุฟเฟ่ตอ์าหารเจ บุฟเฟ่ตข์า้วตม้ 
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ดงันั้นการศึกษาวิจยั ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวางแผนทางการตลาด หรือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปของการพฒันาสินคา้หรือดา้นบริการเพื่อใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะมุ่งเนน้ถึง การการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย
ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภคัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ และปัจจยัทางดา้นการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เห็นว่าการศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของธุรกิจ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั
มาใชใ้นการปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆ รูปแบบเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดท่ีครอบครองอยูไ่ด ้ และจะเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใช้
บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต ์ 
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร ผูบ้ริโภค  เคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น มีจ านวน
ทั้งส้ิน 400 คน ทั้งเพศชาย เพศหญิง ทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีอาย ุระหวา่ง 15 – 60 ปี 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาถึงทฤษฎีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ 4 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
สมมุติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด
กระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใช้
บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
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ประโยชน์ของการวจิัย 
1. ท าให้ทราบถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยการเลือกใช้

บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นบุปเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับปรุง พฒันาและวางแผนกลยทุธ์ในการท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของร้านใหมี้ประสิทธิภาพ  
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจดา้นบุปเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ในปัจจุบนั 
ทฤษฏี แนวคิด และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
       ในการท าวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางการวิจยั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) [4] กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์
นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาคญัและสถิติท่ีวดัไดข้อง
ประชากรท่ีช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบาย
ถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า
หมายถึง การท่ีบริษทัหน่ึงสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือ เพื่อส่งข่าวสารเก่ียวกบั
องค์กรและสินคา้หรือบริการไดอ้ย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

Mowen (1995) ไดอ้ธิบายว่า การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียว
นั้น ไม่สามารถระบุเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการเลือกซ้ือตราสินคา้นั้น ๆ ของผูบ้ริโภคได ้คือผูบ้ริโภคอาจ
ตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น ๆ เพราะความสะดวกสบายเพราะ มีสินคา้ชนิดนั้นเพียงตราสินคา้เดียวท่ีวาง
จ าหน่ายอยูใ่นร้านหรือเพราะปัจจยัทางดา้นราคา และถา้มีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงไปผูบ้ริโภค
อาจจะเปล่ียนแปลงไปซ้ือตราสินคา้อ่ืน ดงันั้นการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้าเพียงอยา่งเดียวนั้นจะไม่สามารถวดัผลไดอ้ยา่งแม่นย  าในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

กิจติมา ลุมภกัดี (2553) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์อง
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามและ
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รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน พบว่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน 
ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนกังานคอยแนะน าบริการใหลู้กคา้ อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย ความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการ อยากกลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป ความรู้สึกว่าร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมือ
อาชีพ และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้  

สุพรัตน์ ทิพยเศวต (2547) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการ
ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการไปใชบ้ริการร้านอาหาร ปัจจยั
ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ราคาและสถานท่ีท่ีมีความส าคญัระดบัมากต่อความตอ้งการไปใช้
บริการร้านอาหาร ส่วนเร่ืองการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัระดบัปานกลางต่อความตอ้งการใช้
บริการร้านอาหาร ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ รายได ้ และรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความส าคญัต่อความ
ตอ้งการใชบ้ริการร้านอาหารระดบัปานกลาง พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหาร ผูบ้ริโภคไปใชบ้ริการ
ร้านอาหารดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล โดยจะไปรับประทานอาหารกบัเพื่อนมีจ านวนนอ้ยกว่า 5 คนเพื่อ
เปล่ียนบรรยากาศ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะไปใชบ้ริการวนัเสาร์-อาทิตย ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 17.01-22.00 
น. โดยช าระค่าอาหารดว้ยเงินสด ความถ่ีในการไปใชบ้ริการร้านอาหารนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านอาหารริมคลองชลเน่ืองจากรสชาติอาหารอร่อย การเดินทางสะดวก และอยู่
ใกลบ้า้นใกลท่ี้ทางาน  
วธีิด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ท่ีนกัวิจยัตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเลข การวิเคราะห์สถิติ เพื่อยนืยนัถึงความถูกตอ้งของ
ผลการวิจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใน
การวิจยัคร้ังน้ีใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ค าถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยทั้ง 6 ค าถาม เป็นลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close–ended Question) โดยผูต้อบจะตอ้งเลือกค าตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของ
ตนเองเท่านั้น 

ตอนที ่2 แบบสอบถามปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ โดยแบ่งค าถามเป็น 3 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขายท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจยัเลือกใช้
บริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ ความ ภกัดี และความไวว้างใจ ท่ี
มีอิทธิพลต่อ ปัจจยัเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจยัเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นโดย ลกัษณะของค าถาม ตอนท่ี 
2-4 เป็นแบบการวดัแบบมาตราส่วน  ประมาณค่า (10 Points Rating Scale) ซ่ึงจดัแบ่งระดบัของค าตอบ 
เป็น 10 ระดบั รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  
 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแบบสอบถามน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิโดยประเมินผล (IOC) เพื่อทดสอบค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ ก่อนน าไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เม่ือผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขแบบสอบถามตามท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิระบุเรียบร้อยแลว้ จึงท าการแจกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสภาพความเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 
คน จากนั้น จึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
หาความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ท่ีระดบั 0.9 ถือวา่มีความน่าเช่ือถือสูง 
การประมวลผลข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาความความสัมพนัธ์ดว้ย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็น
เพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี จ  านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.0 มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาทจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 
และมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi  จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.3 

2. ปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) พบว่า ปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการขาย ค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 2 ดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ความไวว้างใจ ทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนความภกัดีต่อสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 4.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร

ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟ



8 
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เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ใน
การทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตาราง 12   
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ N Mean S.D. F Sig. 
15 - 25  ปี 91 6.74 1.90 5.792 0.000* 
25 - 35 ปี 248 7.85 1.87   
35 - 45 ปี 34 7.81 1.84   
45 - 50  ปี 21 7.77 2.57   
50 - 60  ปี 6 7.37 2.38   
รวม 400 7.58 1.97   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า อาย ุของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์

อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ดงันั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่เชิงพหุของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีทดสอบ LSD ดงัตารางท่ี 13 
ตาราง 13  
ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบของปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 

อาย ุ
 อาย ุ

15 - 25  ปี 25 - 35 ปี 35 - 45 ปี 45 - 50  ปี 50 - 60  ปี 
15 - 25  ปี 6.74 - -1.11 

(0.00)* 
-1.08 
(0.01)* 

-1.04 
(0.03)* 

-0.63 
(0.44) 

25 - 35 ปี 7.85  - 0.04 
(0.91) 

0.08 
(0.86) 

0.48 
(0.54) 

35 - 45 ปี 7.81   - 0.04 
(0.94) 

0.45 
(0.60) 

45 - 50  ปี 7.77    - 0.40 
(0.65) 

50 - 60  ปี 7.37     - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 13  เม่ือเปรียบเทียบของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลูกคา้ท่ีมีอาย ุ25 - 35 ปี อาย ุ35 -
45 ปีและ 45 - 50  ปี  มีความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ี ปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากกวา่ อาย ุ15 - 25  ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตาราง 18  
เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบฟุเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น 
ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น N Mean S.D. F Sig. 
ชาบูชิ Shabushi 205 7.30 1.90 2.809 0.011* 
โออิชิ Oishi 120 8.01 1.97   
ไจแอนท ์Giants 40 8.02 1.77   
โนบิตะ Nobita 16 7.05 2.57   
มิยาบิ Miyabi 15 7.81 1.64   
ยากินิคุ Yakiniku 2 5.30 0.42   
เซน Zendo 2 6.60 4.81   
รวม 400 7.58 1.97   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ดงันั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่เชิงพหุของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีทดสอบ LSD ดงัตารางท่ี 19 
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ตาราง 19  
ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบของปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบฟุเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น เป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ในการทาน
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น X  

ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
ช า บู ชิ 
Shabushi 

โ อ อิ ชิ 
Oishi 

ไจแอนท ์
Giants 

โนบิตะ 
Nobita 

มิ ย า บิ 
Miyabi 

ย า กิ นิ คุ 
Yakiniku 

เ ซ น 
Zendo 

ชาบูชิ Shabushi 7.30 - -0.71 
(0.00)* 

-0.71 
(0.03)* 

0.25 
(0.62) 

-0.51 
(0.33) 

2.00 
(0.15) 

0.70 
(0.62) 

โออิชิ Oishi 8.01  - -0.00 
(0.99) 

0.96 
(0.06) 

0.20 
(0.71) 

2.71 
(0.05) 

1.41 
(0.31) 

ไจแอนท ์Giants 8.02   - 0.97 
(0.09) 

0.20 
(0.73) 

2.72 
(0.06) 

1.42 
(0.32) 

โนบิตะ Nobita 7.05    - -0.76 
(0.28) 

1.75 
(0.23) 

0.45 
(0.76) 

มิยาบิ Miyabi 7.81     - 2.51 
(0.09) 

1.21 
(0.41) 

ยากินิคุ Yakiniku 5.30      - -1.30 
(0.50) 

เซน Zendo 6.60       - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 19  เม่ือเปรียบเทียบของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านโออิชิ Oishi และร้านไจแอนท ์Giants มี
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากกว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 4.2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให้ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การตลาด และกระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 40.3 
สมมติฐานที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตาราง 20  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) มีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Enter Multiple 
Regression Analysis) 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 
(IMC) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.937 0.677   2.860 0.004** 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 0.249 0.057 0.235 4.385 0.000** 
การส่งเสริมการตลาด   0.054 0.116 0.021 0.466 0.641 
กระบวนการขาย 0.482 0.054 0.450 8.977 0.000** 
R Square = 0.403  Adjusted R Square = 0.398 
SEE        = 1.528  Durbin-Watson  =  1.872 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย โดยตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยั
การเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 40.3 (R Square 
= 0.403) 

ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านาย ปัจจัยการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชค้ะแนนดิบ ดงัน้ี  

Y  =  1.937 + 0.249(โฆษณาประชาสัมพนัธ)์** + 0.482(กระบวนการขาย)** 
ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.249 และ 0.482 ตามล าดบั ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
กระบวนการขาย เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ซ่ึงจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
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หากปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผล
ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.249 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดให้
ปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นกระบวนการขาย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.482 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยั
อ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นมี 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

 4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยั
อ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกนัท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ R 
Square = 0.626  

สมมติฐานที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตาราง 21  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) 

ปัจจัยอืน่ๆ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.074 0.288   3.731 0.000** 
ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.190 0.054 0.161 3.484 0.001** 
ความภกัดีต่อสินคา้ 0.173 0.058 0.181 2.991 0.003** 
ความไวว้างใจ 0.513 0.064 0.503 8.025 0.000** 
R Square = 0.626  Adjusted R Square = 0.623 
SEE        = 1.209  Durbin-Watson  =  1.987 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์
สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ โดยตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ R Square = 0.626  

ผูว้ิจัยจึงได้น้าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านาย ปัจจัยการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชค้ะแนนดิบ ดงัน้ี  

Y  =  1.074 + 0.190(ภาพลกัษณ์สินคา้)** 
+0.173(ความภกัดีต่อสินคา้)**+0.513(ความไวว้างใจ)** 

ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ
สินคา้ และความไวว้างใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.190 0.173 และ 0.513 ตามล าดบั ซ่ึงหมายความ
ว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนด ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.190 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.173 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นความไวว้างใจ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคท่ีปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.513 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

การอภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์

อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟ
เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ใน
การทานบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วราวรรณ สนัทสันะโชค ( 2540) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาพญาไท กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สาขาพญาไท ส่วน รายได ้และอายุของลูกคา้ ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการให้บริการของ
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร สุประภาส (2541) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี
สาขายอ่ยลาดกระบงั พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคาร จ าแนกตามเพศ ระดบั
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจ านวนตามอายุ อาชีพ 
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย ร าพรรณ์ (2546) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาส านกังานใหญ่ พบว่า อายุ อาชีพ ระยะเวลาของการใชบ้ริการ 
รายไดต่้อเดือนประเภทของบริการท่ีใช ้พบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให ้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวั
แปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
กระบวนการขาย สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 39.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ของ 
Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหเ้กิดความสุข กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ี
วิชยั  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความ
พึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใด
ยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั และความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการ
รับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการ และกระบวนการ
น าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตาม
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้กย็อ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ 
ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกัน
ท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้
ร้อยละ 62.3 วิชยั  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์
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กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่
ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั และความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการ
ประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการตามลกัษณะของการบริการ และ
กระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการใหบ้ริการระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบั
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการ
ตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้กย็อ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ไปใช้เพื่อการก าหนดและ
วางแผนทางการตลาด เพื่อใหเ้ขา้ถึงและสามารถรักษากลุ่มลูกคา้ดงักล่าวใหใ้ชบ้ริการต่อไป 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับปัจจัยปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)ได้แก่ 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ กระบวนการขาย ดงัน้ี 

2.1 กระบวนการขาย จากผลการศึกษาผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัการ บริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นท่ีมีความสดใหม่ มีความสะอาดของ อาหารภาชนะ และอุปกรณ์ในการใชง้าน 

2.2  โฆษณาประชาสัมพนัธ์ จากผลการศึกษาผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับการใช้ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก 
           3. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Brand Image  Brand Loyalty  Trust  
ดงัน้ี 

3.1 ดา้น Trust ดา้นความไวว้างใจ พบว่าบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นมีความปลอดภยัต่อการ
รับประทาน มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภค  
                    3.2  ดา้น Brand Image  ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่ามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ตราสินคา้มี
ความน่าเช่ือถือ และสินคา้ปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
ของผูบ้ริโภค 

3.3  ดา้น Brand Loyalty ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ อยาก
กลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ัง มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ   ท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้ปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นนั้นจะมีความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตพื้นท่ีในการวิจยั
ออกไป จะท าใหผ้ลการวิจยัค่าทางสถิติมีความครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน 
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2.ควรศึกษาดา้นปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) เพื่อใหธุ้รกิจบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งได ้ และการใชปั้จจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์, การส่งเสริมการตลาด, กระบวนการขาย จะท าให้สามารถแข่งขนักบัธุรกิจไดอ้ย่าง
เขม้แขง็และต่อเน่ืองต่อไป 
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