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การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี อาชีพเป็น
ลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  เคยใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นประมาณ 2 แห่ง โดยเลือกใช้บริการร้านยฟููกุ มากท่ีสุด โดยเลือกรับประทาน
อาหารในร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นประเภทป้ิง ยา่ง ต่างๆ เน้ือสัตวท่ี์ช่ืนชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ 
เน้ือหมู ช่ืนชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมแบบเปร้ียว ในการใช้บริการส่วนใหญ่จะสั่งเคร่ืองด่ืมประเภท
น ้ าอดัลม  เหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นเพราะมีเมนูอาหารหลากหลาย 
ส่วนใหญ่เพื่อนเป็นทั้ง ผูริ้เร่ิมหรือชักชวน รวมถึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจและเป็นผูร่้วม
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในแต่ละคร้ัง โดยส่วนมากจะไปรับประทานคร้ังละ 2-3 
คน นิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ ม้ือเยน็ (17.01 น. 
ข้ึนไป) โดยโอกาสท่ีไปรับประทานเพราะ อยากไปบริโภคอาหาร ท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง  
สไตล์ญ่ีปุ่น เป็นร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเดินทางจากบา้นท่ี
พกัอาศยั / หอพกั ใช้บริการ มากกว่า 1คร้ังต่อเดือน โดยใช้เวลา 1-2 ชัว่โมง  รู้จกัร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตล์ญ่ีปุ่นจากส่ืออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนคือ 350-399 บาท และหลังจากการ
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รับประทานอาหาร ประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแลว้ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย
ไปโดยส่วนใหญ่จะแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ   

โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในอนัดบัแรก ของแต่ละส่วนประสมการตลาดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ คือ คุณภาพของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ด้านราคา คือ  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับคุณภาพ  ด้านการจดั
จ าหน่าย คือ เดินทางไปร้านได้สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณา เช่น แผ่นพับ 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ ดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ และ
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความ ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ กระบวนการในการจองคิว
เพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว  และด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ คือ มีท่ีนั่งรองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study consumer behavior towards using 
Japanese grilled-style buffet restaurant in Mueang Chiang Mai district. Questionnaires were used as 
the tool to collect data. Data were analyzed by descriptive statistics, including frequency, 
percentage, and mean. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 31-40 years 
old, worked as employee/private company officer, and earned monthly income at the amount of 
15,001-20,00 Baht.  They used to take services from choices of 2 Japanese grilled-style buffet 
restaurants and Yufugu restaurant was their most favorite one. They preferred to take services at the 
Japanese grilled-style buffet restaurants.  Their most favorite meat choice was shrimp, followed by 
pork. They were satisfied with sour sauce and mostly took soda pop during the meal. Reason of 
choosing Japanese grilled-style buffet was to have various menus. The majority revealed that in 
each time, their friend was the one who leaded them off or persuaded them to the restaurant, as well 
as influenced their decision making and joined their meal at Japanese grilled-style buffet restaurant. 
There were about 2-3 people joining their meal at the Japanese grilled-style buffet restaurant.  They 
preferred to take services at the studied restaurant on weekend (Saturday – Sunday) for dinner (from 
17.01 hrs. onwards) at the chance whenever they wanted. Location of the Japanese grilled-style 
buffet restaurant where they took services from was near community, restaurant, and business areas. 
Most respondents traveled from their resident/dormitory to the restaurant more than once in a 
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month. They spent 1-2 hours at the restaurant and learned about the restaurant from Internet.  In 
each time, they spent on average 350-399 Baht per person. After the meal, the respondents felt that 
the meal was value for money. The majority would recommend only the restaurant that satisfied 
them to others.  

Hereafter were showed the highest average rating scores regarding each marketing mix 
factor affecting the use of services from Japanese grilled-style buffet restaurant in Mueang Chaing 
Mai district. The product/service factor was the quality of food and beverage. The price factor was 
the reasonable price of food and beverage comparing to its quality. The place factor was the 
convenient location to transport. The promotion factor was the advertisement such as brochure, 
newspapers, poster, and etc.  The people factor was to have good personality and polite staff as well 
as the good attention of staff to all customers equally. The service factor was the application of 
queue system for more convenient and rapid services. The physical evidence factor was to have 
sufficient seats for customers.  


