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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ประกอบ
ไปด้วย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างส่วนประสมการตลาด
กบัอาย ุรายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง และการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ
เปรียบเทียบพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซ่ึง
ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อส่วนประสม
การตลาดมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
บุคลากรในการให้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ทั้งน้ีปัจจยัดา้นอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลในการให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ แตกต่างกนั ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการให้ระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่นั้นไม่แตกต่างกนัในภาพรวม แต่แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรใน
การใหบ้ริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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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 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. 

 


