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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาโดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี อาชีพเป็ น
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท เคยใช้บริ การร้านอาหารบุฟ
เฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นประมาณ 2 แห่ ง โดยเลือกใช้บริ การร้านยูฟูกุ มากที่สุด โดยเลือกรับประทาน
อาหารในร้านอาหารปิ้ งย่างสไตล์ญี่ปุ่นประเภทปิ้ ง ย่าง ต่างๆ เนื้ อสัตว์ที่ชื่นชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ
เนื้ อหมู ชื่ น ชอบรสชาติ ข องน้ าจิ้ม แบบเปรี้ ยว ในการใช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ จะสั่ ง เครื่ องดื่ ม ประเภท
น้ าอัดลม เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเพราะมีเมนูอาหารหลากหลาย
ส่ วนใหญ่ เพื่อนเป็ นทั้ง ผูร้ ิ เริ่ มหรื อชักชวน รวมถึ งเป็ นผูท้ ี่ มี บทบาทในการตัดสิ นใจและเป็ นผูร้ ่ วม
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในแต่ละครั้ง โดยส่ วนมากจะไปรับประทานครั้งละ 2-3
คน นิ ยมบริ โภคอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในวันหยุด (วันเสาร์ -วันอาทิตย์) มื้ อเย็น (17.01 น.
ขึ้นไป) โดยโอกาสที่ไปรับประทานเพราะ อยากไปบริ โภคอาหาร ทาเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง
สไตล์ญี่ปุ่น เป็ นร้านที่อยูใ่ กล้แหล่งชุ มชน ย่านอาหาร และย่านธุ รกิ จ ส่ วนใหญ่จะเดินทางจากบ้านที่
พักอาศัย / หอพัก ใช้บริ การ มากกว่า 1ครั้งต่อเดื อน โดยใช้เวลา 1-2 ชัว่ โมง รู้จกั ร้านอาหารปิ้ งย่าง
สไตล์ญี่ ปุ่ นจากสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ค่ า ใช้ จ่า ยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งต่ อ คนคื อ 350-399 บาท และหลัง จากการ
ง

รับประทานอาหาร ประเภทปิ้ งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแล้วผูต้ อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย
ไปโดยส่ วนใหญ่จะแนะนาทุกครั้งเฉพาะร้านที่รู้สึกชอบ
โดยปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ปิ้ งยิ่งสไตล์ญี่ ปุ่ นในอาเภอเมื อง
เชี ยงใหม่ในอันดับแรก ของแต่ละส่ วนประสมการตลาดคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ คือ คุณภาพของ
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ด้า นราคา คื อ ราคาอาหารและเครื่ องดื่ ม เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ ด้านการจัด
จาหน่ า ย คื อ เดิ น ทางไปร้ านได้ส ะดวก ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด คื อ การโฆษณา เช่ น แผ่น พับ
หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณาต่างๆ เป็ นต้น ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุ ภาพ และ
พนักงานให้บริ การลูกค้าทุกคนด้วยความ ด้านกระบวนการให้บริ การ คือ กระบวนการในการจองคิว
เพื่ อรั บ บริ การมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว และด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ คื อ มี ที่ นั่งรองรั บ ลู ก ค้าได้
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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
ฉ

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.
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