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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.  



 

ซ 

 
สารบาญ 

 
 หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
ABSTRACT ฉ 
สารบาญ ซ 
สารบาญตาราง ฎ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 ประวติัความเป็นมา  1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3 
 1.4 นิยามศพัท ์ 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี  5 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา  13 
 3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 13 
 3.2 วธีิการศึกษา 13 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 14 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 14 
 3.5 สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา 15 
 3.6 ระยะเวลาท่ีด าเนินการศึกษา 16 

 
 
 
 



 

ฌ 

สารบาญ 
 

  หน้า 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา  
 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั 

       การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
17 

 4.2 ส่วนท่ี  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ    
      เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

22 

 4.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ      
      ร้านอาหาร บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยั 
      ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
      ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทาง 
      กายภาพ 

43 

 4.4 ส่วนท่ี 4  ปัญหาท่ีพบในการบริการการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล ์
      ญ่ีปุ่นและขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับการใชบ้ริการร้านอาหาร 
      บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

53 

 4.5 ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ 
      เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามท าเลท่ีตั้ง 

54 

 4.6 ส่วนท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหาร  
      บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น 
      ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมจ าแนกตามท าเล 
      ท่ีตั้งของร้าน 

81 

 4.7 ส่วนท่ี 7  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหาร 
      บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

94 

 4.8 ส่วนท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหาร 
      บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น 
      ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม ความถ่ีในการใช ้
      บริการ 

119 

 
 



 

ญ 

สารบาญ 
 

  หน้า 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 132 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 132 
 5.2 อภิปรายผล  140 
 5.3 ขอ้คน้พบ  144 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 145 
บรรณานุกรม 150 

ภาคผนวก 152 
 แบบสอบถาม 153 
ประวติัผูเ้ขียน 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ฎ 

 
สารบาญตาราง 

 
  หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 18 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 18 

ตารางท่ี 4.3 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

19 

ตารางท่ี 4.4 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 

20 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนตาม
อาชีพ 

21 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนของ
ร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีเคยใชบ้ริการ 

22 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นท่ีท่านเลือก   รับประทานบ่อยท่ีสุด 

23 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ี
เลือก รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

24 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  ท าเลของ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด 

25 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะการ
เดินทางไปยงัร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นโดยเร่ิมเดินทางจาก 

26 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้
บริการเฉล่ียต่อเดือน 

26 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีนิยม
ไปบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

27 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ี
ไปบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

28 

   



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใครเป็นผูริ้เร่ิม

หรือชกัชวนใหท้่านไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในแต่
ละคร้ัง 

29 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูมี้บทบาทใน
การตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นของท่าน
มากท่ีสุด 

30 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลท่ีไป
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นกบัท่าน 

31 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ในการ
รับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ท่านไปรับประทานคร้ังละก่ี
คน 

32 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท่ีมา
ใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่นต่อคร้ัง 

33 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสในการ
รับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

34 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่น  

35 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาหารใน
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นประเภท ใดบา้งท่ีท่านบริโภคเป็นประจ า 

36 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเน้ือสัตว์
ประเภทใดท่ีท่านชอบบริโภค 

37 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม รสชาติของ
น ้ าจ้ิม ท่ีท่านชอบส าหรับการรับประทานกบัอาหารประเภทป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่นมากท่ีสุด 

38 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เคร่ืองด่ืมท่ี
ท่านสั่งเป็นประจ าในร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

39 

   



 

ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ค่าใช้จ่าย

เฉล่ียต่อคร้ังต่อคนท่ีท่านใชบ้ริการร้านอาหาร 
40 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึก
หลงัจากการรับประทานอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

41 

ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการแนะน า
หรือบอกต่อใหค้นอ่ืนไปรับประทานร้านดงักล่าว 

42 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

43 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

45 

ตารางท่ี 4.30 แสดง ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

46 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

47 

ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

49 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

50 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

52 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีใชบ้ริการจ าแนกตาม
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 

54 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของช่ือร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีไปใชบ้ริการบ่อย
ท่ีสุดจ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

55 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นมีเหตุผลท่ีเลือก
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

57 

 



 

ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเดินทางจากไหนเพื่อ

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 
59 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

60 

ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นวนัท่ีไปรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

61 

ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นช่วงเวลาท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

62 

ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นผูท่ี้ชกัชวนรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

63 

ตารางท่ี 4.43  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นผู ้ตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

64 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นบุคคลท่ีไปรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

65 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นจ านวนคนท่ีไปในแต่ละ
คร้ังท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของ
ร้าน 

66 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นระยะเวลาท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

67 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น โอกาสท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

68 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น รู้จกัร้านท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

70 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นประเภทอาหารท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

72 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

74 



 

ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นรสชาติของน ้าจ้ิมท่ี

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 
75 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของร้าน ป้ิงย่างสไตล์ ญ่ี ปุ่น เค ร่ืองด่ืม ท่ีสั่ ง
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

76 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นค่าใช้จ่ายเฉล่ียคร้ังท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

77 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของร้าน ป้ิงย่างสไตล์ ญ่ี ปุ่นความรู้สึกหลัง
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

79 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นมีการแนะน า บอกต่อให้
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

80 

ตารางท่ี 4.56  แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตาม
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 

81 

ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้ง
ของร้าน 

83 

ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตาม
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 

84 

ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตาม
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 

86 

ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้ง
ของร้าน 

88 

 
 



 

ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตาม
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 90 

ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนก
ตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 92 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีใช้บริการจ าแนกตาม
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 94 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของช่ือร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีไปใช้บริการบ่อย
ท่ีสุดจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 95 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นมี เหตุผลท่ี เลือก
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 96 

ตารางท่ี 4.66  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เลือกท าเลของร้านอาหาร
บุฟ  
 เฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีนิยมไปใช้บริการมากท่ีสุด จ าแนกตามความถ่ีใน
การใชบ้ริการ 98 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเดินทางจากไหนเพื่อ
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 99 

ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นวนัท่ีไปรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 100 

ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นช่วงเวลาท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 101 

ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นผูท่ี้ชกัชวนรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 102 

   



 

ด 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นผู ้ตัดสินใจเลือก

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 103 

ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นบุคคลท่ีไปรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 104 

ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นจ านวนคนท่ีไปในแต่
ละคร้ังท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 105 

ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นระยะเวลาท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 106 

ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น โอกาสท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 107 

ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น รู้จกัร้านท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 109 

ตารางท่ี 4.77  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นประเภทอาหารท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 111 

ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นเน้ือสัตวท่ี์รับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 113 

ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นรสชาติของน ้ าจ้ิมท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 114 

ตารางท่ี 4.80 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 115 

   
   



 

ต 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.81 81 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นค่าใชจ่้ายเฉล่ียคร้ังท่ี

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 116 

ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นความรู้สึกหลัง
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 117 

ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นมีการแนะน า บอกต่อ
ให้รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 118 

ตารางท่ี 4.84 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 119 

ตารางท่ี 4.85 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร       บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนก
ตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 121 

ตารางท่ี 4.86 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนก
ตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 123 

ตารางท่ี 4.87 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 124 

ตารางท่ี 4.88  แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 126 

ตารางท่ี 4.89 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 128 



 

ถ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.90 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ

การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

130 

ตารางท่ี 5.1 แสดงสรุปขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในอนัดบัสูงสุดจ าแนกตามท าเล
ท่ีตั้งของร้าน 

135 

ตารางท่ี 5.2 แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอนัดบัสูงสุดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

137 

ตารางท่ี 5.3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการ 

138 

ตารางท่ี 5.4 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 

139 

 



 

1 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  
 ในปัจจุบนัแม้สภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคชาวไทยยงัคงนิยม
ออกไปทานขา้วนอกบา้น โดยให้เหตุผลเน่ืองจากความสะดวกสบายกว่าการท าเอง จากการน าเสนอ
ของผูจ้ดัการออนไลน์ถึงผลการส ารวจของ Nielsen Research ประเทศไทย ท่ีท าการส ารวจออนไลน์
จากผูบ้ริโภคชาวไทย เก่ียวกบัการทานอาหารนอกบา้นของผูบ้ริโภค พบวา่ ส่วนใหญ่ทานอาหารนอก
บ้านหน่ึงคร้ังถึงสองคร้ังต่อสัปดาห์ โดยอาหารไทยเป็นอาหารท่ีนิยมทานมากท่ีสุดร้อยละ 57
รองลงมาคือ อาหารญ่ีปุ่นร้อยละ 26 ส่วนสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมทานอาหารญ่ีปุ่นรองจาก
อาหารไทย เน่ืองจากมีจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึน ท าให้หาทานไดง่้าย อีกทั้งคนในประเทศ
หนัมาใส่ใจเร่ืองอาหารการกิน ประกอบกบัอาหารญ่ีปุ่นมีภาพลกัษณ์ในการปรุงอาหารท่ีพิถีพิถนั เนน้
คุณภาพในการคดัเลือกวตัถุดิบทุกขั้นตอน อีกทั้งยงัมีรสชาติกลมกล่อม อร่อยถูกปากคนไทย อาหาร
ญ่ีปุ่นจึงไดรั้บความนิยมในคนไทยมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี และ
ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556: ออนไลน์) ซ่ึงผลการส ารวจดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลของศูนย์วิจยักสิกรไทย (2556: ออนไลน์) ท่ีคาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจบริการเก่ียวกับอาหาร 
(Consumer food service) จะมีมูลค่าประมาณ 669,000 ลา้นบาท โดยร้านอาหารประเภทไก่และเบอร์
เกอร์  สุก้ีและชาบู และอาหารญ่ีปุ่น ยงัคงมีมูลค่าตลาดในสัดส่วนท่ีสูงในสามล าดบัแรก คิดเป็นมูลค่า
ตลาดรวมกนั ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารโดยรวม แต่
เม่ือพิจารณาอตัราการเติบโตของมูลค่า ตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารในปี 2556 อยา่ง
ละเอียดจะพบวา่ ประเภทร้านอาหารท่ีมีอตัราการเติบโตเฉล่ียไดแ้ก่ ร้านอาหารญ่ีปุ่นเติบโตถึง 20% 
ร้านอาหารป้ิงยา่งเติบโต 16% ร้านอาหารไทยเติบโต 15%  และร้านสุก้ีกบัชาบูเติบโต 15% (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2556: ออนไลน์) ซ่ึงสอดคล้องกับการน าเสนอจากไทยรัฐออนไลน์ในปี 2554 พบว่า 
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยนั้นมีมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก ซ่ึงร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยมี
อยูป่ระมาณ 660 แห่ง มีมากในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (อาหารญ่ีปุ่นปักธงทัว่ไทย, 2554: ออนไลน์) 
 ส าหรับในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ มีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกบัขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2555 จงัหวดัเชียงใหม่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross 
Provincial Product; GPP) เท่ากบั 160,704 ล้านบาท อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 3.8
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ปรับตัวดีข้ึนจากในปีก่อน และมีรายได้ประชากรเฉล่ียต่อหัว 79,971 บาท/คน/ปี  (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: ออนไลน์) จากเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารในภาครวมเติบโตข้ึน ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือมากข้ึน จึงท าให้นัก
ลงทุนเล็งเห็นโอกาสในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง  สไตส์
ญ่ีปุ่น ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมาธุรกิจดงักล่าว จึงถือวา่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  

 จากการสอบถามคุณทิพวรรณ นกแกว้ เจา้ของร้านกิวจงัถึงตลาดร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ย่าง สไตส์ญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจุบนัจ านวนร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นใน
จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วนใหญ่ ๆไดแ้ก่ ร้านท่ีด าเนินการโดยคนทอ้งถ่ินคิดเป็นร้อย
ละ50 จะมีร้านกิวจงั ร้านเนโกะ ร้านยฟููกุ ร้านโตเกียวยากินิคุ ร้านซูซูรัน ร้านคาบูกิ และอีกร้อยละ 50 
คือร้านธุรกิจเครือข่ายอาหารจะมี ร้านมิยาบิสาขาพรอมเมนาดา ร้านมิยาบิสาขาเมยา่ ร้านมิยาบิไคเทน
สาขาเซ็นทรัลเฟสติเวลิ ร้านวากายะ ร้านมาชิตะ ร้านไดโดมอน โดยร้านท่ีด าเนินการโดยคนทอ้งถ่ินมี
สถานท่ีตั้งอยูบ่ริเวณยา่นธุรกิจท่ีส าคญัต่าง ๆ ในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของ
ตน้ทุนค่าเช่าสถานท่ีจะไม่สูงเท่ากบัการเช่าในห้างสรรพสินคา้ อีกทั้งการท่ีด าเนินงานโดยคนทอ้งถ่ิน
เอง ท าให้ทราบถึงรูปแบบการเลือกรับประทานของคนเชียงใหม่ สามารถให้บริการไดต้รงตามความ
ต้องการลูกค้าได้มากกว่า และเม่ือต้องการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ก็
สามารถท าไดง่้ายรวดเร็วทนัใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ ร้านกิวจงัเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 ลูกคา้
ร้อยละ 80 เป็นชาวเชียงใหม่ และส่วนใหญ่ร้อยละ90 จะเลือกใชบ้ริการแบบบุฟเฟ่ต ์ซ่ึงทางร้านเลือกท่ี
จะให้ รูปแบบการให้บริการเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ เพราะโดนใจชาวเชียงใหม่ได้มากกว่า จากผล
ประกอบการท่ีผา่นมามีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดิมร้อยละ 30 เม่ือธุรกิจร้านอาหาร
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีประกอบการโดยคนทอ้งถ่ินเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุท่ีธุรกิจเครือข่าย
อาหารเลือกเข้ามาลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีข้อได้เปรียบในเร่ืองของเงินทุนท่ีมีมากกว่า มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึง
ลูกคา้ในเชียงใหม่ไดร้วดเร็ว 

 จากการสภาพการเติบโตของตลาดและแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ร้านอาหาร    
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นตอ้งปรับตวัเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากข้ึน ความส าเร็จใน
ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตส์ญ่ีปุ่น นอกจากเร่ืองของรสชาติอาหารแลว้ การเลือกท าเลท่ีตั้งให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ การมีบุคคลากรระดับ
บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมาย ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าว
ขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะลงทุนเปิด
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กิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น  และใช้เป็นแนวทางในการพฒันากิจการให้สามารถ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น  
 1.3.2  เจา้ของกิจการและผูใ้ห้บริการ สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตส์

ญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนจากเหตุผลในตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น
ท่ีใช้บริการเป็นประจ า การรู้จกัร้านท่ีเลือกรับประทาน เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกรับประทาน 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ ประเภทของอาหารท่ีนิยมเลือกรับประทาน 
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการใช้บริการในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น วนัท่ีนิยมไปใช้บริการ 
ช่วงเวลาท่ีไปรับประทานบ่อยท่ีสุด บุคคลท่ีนิยมไปใชบ้ริการในร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น
ร่วมกนั ค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อคร้ังในการรับประทานต่อคน 

 ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง กลยุทธ์ หรือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นไดน้ าเสนอให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี
และการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 

 ผู้บริโภค หมายถึง คนท่ีอาศยั ท างาน หรือศึกษา ไม่จ  าเป็นต้องมีถ่ินฐานเดิมเป็นคน
เชียงใหม่ และไม่รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการในร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่

 ร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงสไตส์ญี่ปุ่น หมายถึง ร้านท่ีให้บริการอาหารประเภทป้ิงยา่งท่ี
ใช้ตะแกรงในการย่างและใช้เตาถ่านเป็นเช้ือเพลิง เตาท่ีใช้จะมีระบบดูดควนั เมนูอาหารหลัก ๆ
ประกอบดว้ย เน้ือววัสไลด์ เน้ือหมูสไลด์ อาหารทะเลต่างๆ และการประกอบอาหารจะใชเ้คร่ืองปรุง
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จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์สามารถเลือกได้เท่าท่ีต้องการโดยไม่จ  ากดัจ านวน
อาหาร แต่มีระยะเวลาก าหนด  ไม่รวมร้านอาหารประเภทหมูกระทะ  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี 
 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าววา่การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนกล
ยทุธ์เพื่อสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใช ้7ค าถามคน้หาพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อท่ีจะหาค าตอบ 7 ประการ  

 ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยใช้ชุดค าถามภายใต้กรอบ 6Ws และ 1H 
ได้แก่ Who?  What? Why? Whom? When? Where? และ How?  เพื่อหาค าตอบ 7Os คือ Occupants 
Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อ
ท าการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งัแสดง
ในตารางท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

ค าถาม (6Ws1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the market?) 
 

มีใครบา้งท่ีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Occupant) เพ่ือทราบถึงส่วนประกอบ
และรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายทางดา้น 
(1) ประชากรศาสตร์  
(2) ภูมิศาสตร์  
(3) จิตวทิยา   
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P’s)  
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ราค า  การจัดจ าห น่ ายและการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
การตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที ่1 (ต่อ)แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพือ่หาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค  

ค าถาม (6Ws1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the market 
buy?) 
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) ส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก็์คือ 
ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product Component)และ
ความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แขง่ขนั
(Competitive Differentiation) 
  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategy) 
ประกอบดว้ย  
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
(3) ผลิตภณัฑค์วบ 
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
(5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์
ความแตกต่างทางการแข่งขนั 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the market 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ เพื่อสนองความ
ตอ้งการดา้นร่างกายหรือจิตวทิยาซ่ึงตอ้ง
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือคือ 
(1) ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทางจิตวทิยา  
(2) ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  
(3) ปัจจยัเฉพาะ 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 
Strategies) 
(2) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา  
(4) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ใครมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who is involved in 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ี
มีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือและผูใ้ช ้
 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ การโฆษณา 
หรือการส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the market 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ(Occasion) 
เช่น ช่วงเวลาใดของวนัโอกาส 
พิเศษหรือเทศกาล 
 

กลยทุธ์ท่ีใชคื้อ  
การส่งเสริมการตลาด  
(Promotion Strategies) 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the market 
buy  

ช่องทางหรือสถานท่ี ท่ีท าการ 
ซ้ือ (Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel strategies) 

 
 
 



 
 

 

 7 

ตารางที่  1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6Ws1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the market buy?) 
 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดว้ย  
(1) การรับรู้ปัญหา  
(2) การคน้หาขอ้มูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก  
(4) การตดัสินใจซ้ือ 
(5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ การส่งเสริม 
การตลาด (Promotion Strategies) 
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าว และการ
ประชาสมัพนัธ ์

      ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 81-82 

 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นชุดค าถามท่ีต้องการทราบถึงลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) หรือท าให้ทราบว่ามีใครบ้างท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีท าให้ทราบถึง
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยาหรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) เป็นชุดค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ 
(Objects) หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) เป็นชุดค าถามท่ีต้องการทราบถึงวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) เพื่อท าให้ทราบวา่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นใดทั้งร่างกายและ
จิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ (1) ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทาง
จิตวทิยา (2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (3) ปัจจยัเฉพาะ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) เป็นชุดค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงบทบาท
ของกลุ่มต่างๆ  (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบด้วยผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 

5. ผูบ้ ริโภคซ้ือเมื่อใด (When) เป็นชุดค าถามที่ตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) ของผูบ้ริโภค เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาลท่องเท่ียว เทศกาล โอกาสพิเศษ วนัหยดุ เวลา
วา่ง เป็นตน้ 
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6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) เป็นชุดค าถามท่ีต้องการทราบถึงช่องทางหรือสถานท่ี
จ าหน่าย (Outlets) ท่ีผูโ้ภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า     เป็น
ตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) เป็นชุดค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้ อ  (Operations) ของผู บ้ ริ โภ ค ซึ่ งป ระกอบด ้ว ยก ารรับ รู ้ป ัญ ห า  ก ารค ้นห าข ้อม ูล  ก า ร
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 2.1.2  ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ 

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 63) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (Services Marketing  Mix) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาดหรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

 1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) ส่ิงท่ีเสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล โดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์  
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ์ขายได้  โดยผลิตภณัฑท่ี์เสนอ
ขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั(Expected 
Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีศกัยภาพ 
(Potential Product) เพื่อความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต 

 2.  ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสินคา้หรือบริการนั้น หากคุณค่าสูงกวา่ราคา
ก็จะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งการ
ก าไร  ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาต้อง
ได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งได้ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใช้ความ
ความคิด และการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน 

 3.  สถานที่และการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการ
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้และบริการประกอบด้วยการขนส่ง 
(Transportation) การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) และการ
บริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) โดยต้องพิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้ ง
เพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเข้าถึงลูกค้าได้ หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและ
กิจกรรมท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์การไปยงัตลาดหรือผูบ้ริโภค ให้เป็นท่ี
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พอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึน การส่งสินคา้และบริการก็ง่ายข้ึนส าหรับ
ทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
พึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ ปัจจุบนั
เน้นให้ความส าคัญของการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication; IMC) โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 5 ชนิด คือ  

 4.1  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดี
ท่ีสุด แต่มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด  

 4.2  การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค
กลุ่มใหญ่เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง  

 4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่างๆ ให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้  

 4.4  การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรมท่ี
เน้นวตัถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์

 4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารถึงลูกค้าโดยตรง 
ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยอาศยัขอ้มูลของลูกคา้ (Customer Database) เขา้มาประกอบดว้ย  

 5.  กระบวนการให้บริการ (Process) หรือ กระบวนการให้การบริการ เพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว ประทบัใจ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการ
ปฏิบติัแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใหบ้ริการ ตอ้งมีการประสานงานเช่ือมโยงกนัอยา่งดี ซ่ึงเป็นการ
อาศยักระบวนการบางอยา่งเพื่อจดัส่งผลิตภณัฑ์หรือบริการใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหก้ารส่งมอบบริการเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุดและเกิดความแตกต่าง 

 6.  บุคคล (People) ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผู ้
ให้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ใหก้บัองคก์ร  

 7. ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแ้ก่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีลูกคา้
สามารถมองเห็นได ้เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานท่ีขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การ
แบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ี รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการท่ี
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สามารถดึงดูดใจลูกค้าเพื่อให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ีส่งมอบท่ีเหนือกวา
คู่แข่งไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความรู้สึกพึงพอใจในการบริการท่ีลูกคา้
จะไดรั้บ 

 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อท าให้ทราบว่าผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร และท าไมถึงซ้ือนั้ น
จ าเป็นต้องศึกษาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจึงท าให้
การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งน าแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) เขา้มาใช ้ 

 2.1.3 ความเป็นมาของอาหารป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่นหรือยากนิิกุ 
 อาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า ยากินิกุ คือ การเอาเน้ือหรือหมูท่ีมี

คุณภาพนุ่มมีมนัติดและมีชั้นไขมนัแทรกมายา่งบนตะแกรง ใชเ้ช้ือเพลิงความร้อนจากเตาถ่าน ส าหรับ
ตน้ก าเนิดของอาหารประเภทยากินิกุน้ีเกิดตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คนเกาหลีท่ีไดอ้พยพไป
อยู่ในแถบคนัไซของประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนัยากินิกุเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชียส่วนใหญ่ จากกระแส
วฒันธรรมญ่ีปุ่นและเกาหลีท่ีเขา้มาอิทธิพลกบัคนไทย  จึงเป็นเหตุท าให้ตลาดอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่นหรือ ยากินิกุเขา้มาเป็นธุรกิจร้านอาหารท่ีเพิ่มทางเลือกอีกทางหน่ึงให้ผูบ้ริโภคท่ีชอบทานอาหาร
สไตล์ป้ิงย่างแบบญ่ีปุ่น ท่ีไม่ใช่ร้านหมูกระทะทัว่ไป ไดเ้ลือกใช้บริการโดยธุรกิจร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตล์ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกรับประทานอาหารได้
เตม็ท่ีตามความพอใจ เพราะเป็นการคิดราคาแบบเหมาเป็นรายบุคคล ดงันั้นจึงท าใหร้้านอาหารป้ิงยา่ง
สไตล์ญ่ีปุ่นท่ีเป็นรูปแบบเป็นอาหารบุฟเฟ่ตไ์ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นของความคุม้ค่าพร้อมทั้งความหลากหลายของเมนูอาหารท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (กาญจนา นาคสกุล, 2550)   

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทรงกลด อัศวมงคลพันธ์ุ (2549) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการรับประทาน
อาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บขอ้มูลจ านวน 400 ตวัอยา่งแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชส้ถิติพรรณนาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี สภาพโสด 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท และอาศยัอยูบ่า้นของบิดามารดา
และญาติ สถานท่ีไปซ้ือหรือทานบ่อยท่ีสุดคือศูนยก์ารคา้ มีความถ่ี 1 คร้ังต่อเดือน วนัและช่วงเวลาท่ี
นิยมไม่แน่นอน มีผูริ้เร่ิมชวนไปทานอาหารญ่ีปุ่นคือ เพื่อน ไปคร้ังละประมาณ 2-3 คน มีเหตุผลใน
การรับประทานคือช่ืนชอบในรสชาติอาหาร ร้านท่ีนิยมไปคือร้านฟูจิ ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านดงักล่าวคือ 
กลุ่มอา้งอิงเช่นเพื่อน คนรู้จกั ประเภทอาหารญ่ีปุ่นท่ีบริโภคเป็นประจ าคือ ขา้วห่อสาหร่าย ความรู้สึก
ในการบริโภคแต่ละคร้ังคือ เฉยๆ มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังต่อคนคือ 181-240 บาท ส่วนด้านปัจจยัทาง
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การตลาด พบวา่กระบวนการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ดา้น
บุคลากร ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 หทัยชนก โนชัย (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการภตัตาคาร
อาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดย
สอบถามผูที้เคยมาใช้บริการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่นจ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 40 คน รวมเป็นจ านวน 200 
ตวัอยา่ง แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกรับประทานซูชิ ชุดขา้วห่อสาหร่าย เก้ียวซ่า ชุดปลาดิบ ราเมน ชุดอาหารกล่อง ชุด
ขา้วป้ันสอดไส้ ชุดปลาแซลมอลยา่งซีอ้ิวหรือเกลือ ชอบการปรุงอาหารแบบยา่งหรือป้ิง ดิบ และทอด 
รสชาติท่ีชอบคือ หวาน เค็ม เผด็ และจืด เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งประจ าคือ น ้ าเปล่า ชาเขียว และน ้ าผลไม ้เหตุ
ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารเพราะมีรสชาติอร่อย อาหารสะอาด สีสันสวยงาม ร้านสะอาดและ
บรรยายดี ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 16:00-21:00น. โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 2-3 คร้ังต่อเดือน ส่วน
ใหญ่เคยใช้มาแลว้ 3 ภตัตาคารคือ ฟูจิ เซน และโออิชิ ซ่ึงตั้งอยู่ในแอร์พอร์ตพลาซ่า มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อคร้ังต ่ากวา่ 500 บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหร้ะดบัความส าคญัใน
ดา้นกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 4.22 4.07 3.99 และ3.73 ตามล าดบั ส่วนดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นการจดัจ าหน่ายในความส าคญัระดบัปานกลาง 

 ณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ (2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นย่านนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง เก็บแบบสอบถามแล้วน ามา
วเิคราะห์ทางสถิติพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาก
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพนกัเรียน-นกัศึกษา อายไุม่เกิน 25 
ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท การศึกษาสูงสุดคือระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. มี
ความถ่ีในการใชบ้ริการคือ นาน ๆ คร้ัง ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการร้านนินจาราเม็ง และวนัท่ีใชบ้ริการไม่
แน่นอน ส่วนเวลาคือ หลงั 19.00 น. เป็นตน้ไป ใชบ้ริการ 1 คร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง มกัไป
กบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ไปคร้ังละ 2-3 คน มีค่าใชจ่้ายท่ี 200-400 บาทต่อคร้ัง การเดินทางไปยงัร้าน
ตอ้งเดินทางสะดวก ใกลแ้หล่งชุมชน ส่วนใหญ่เลือกเมนูขา้วห่อสาหร่ายเป็นประจ า รู้จกัร้านจากเพื่อน 
คนรู้จกั ชอบการมีคูปองส่วนลด ความรู้สึกเฉย ๆ ในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น ด้านปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ ผูบ้ริโภคให้ความสนใจด้านบุคคลมากท่ีสุด รองลงคือด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
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 รุ่งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล (2552) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 ราย  
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
21-30 ปี โสด ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ มธัยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา รายไดต่้อ
เดือน 5,001-20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามเลือกรับประทานปลาดิบ ขา้วป้ันหน้า
ปลาดิบ รองลงมาคือ เมนูแบบยา่งหรือป้ิง   รสชาติน ้ าจ้ิมท่ีชอบ คือ เค็ม เผด็  เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งประจ าคือ
ชาเขียว ช่วงเวลา 16.00-21.00 น. เป็นช่วงท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการคือ 1 คร้ังต่อเดือน มี
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังต่อคน 60-120 บาท ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ผลิตภณัฑ์ไดรั้บความส าคญั
ระดบัมาก คืออาหารรสชาติดีอร่อย  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะกายภาพ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  

 นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจจ านวน 335 คนพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
ต่อเดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาท มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่วนประสม
การตลาดเร่ืองราคา ระดับมาก ด้านบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ีตั้ ง และด้านการส่งเสริม
การตลาดในระดบักลาง พฤติกรรมการบริโภคของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มารับประทานเพื่อ
พบปะสังสรรค์ ในวนัศุกร์ เวลาท่ีนิยม 20.01-21.00น. จ านวนคน 4-5 คนต่อคร้ัง มีความถ่ีในการ
รับประทาน เดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง ปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสะอาดถูก
สุขลกัษณะ มีให้เลือกหลายหลาย ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบ ดา้นการส่งเสริมการตลาด
เกิดจากการบอกต่อ ดา้นบริการตอ้งมีพนกังานท่ีเพียงพอ สถานท่ีกวา้ง และบรรยากาศดี มีท่ีจอดรถ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ   
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา   
 

 ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์
ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

  ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แนวความคิดเก่ียวกับ
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ หลกั 6W’s และ 1H และทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ   

 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้อาศยั ท างาน หรือศึกษาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตส์ โดยผูท่ี้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นดงักล่าวไม่
สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได ้

 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดขนาดตวัอยา่ง

จ านวน 300 ราย ซ่ึงจะเลือกค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางขนาดตวัอยา่งในการศึกษาท่ีมีการ
ใช้หน่วยตวัอย่างเป็นคนหรือสถาบนัของ Seymour Sudman (Seymour Sudman, 1976 อา้งใน กุณฑลี 
ร่ืนรมย ์2551: 187) โดยใชว้ิธีคดัเลือกตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงท าการสอบถามจากผู ้
ท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ แบ่งเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง
ท่ีประกอบการโดยคนทอ้งถ่ิน 150 คนและร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีเป็นธุรกิจเครือข่าย
ร้านอาหาร 150 คน  
 
3.2 วธีิการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภคเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการในร้านอาหารปุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น ผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสถานท่ีท าการส ารวจคือ  ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และยา่น
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ธุรกิจการคา้ ท่ีมีร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นตั้งอยูจ่นไดค้รบจ านวน 300 ราย หลงัจากนั้นจะ
น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
แบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
อาชีพ 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ไดแ้ก่ จ  านวนร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีเคยใช้บริการ ร้านใดท่ีไปรับประทานบ่อยท่ีสุด  เหตุผลท่ีท่านเลือกรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น ท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีท่านนิยมไปใช้
บริการ สถานท่ีเดินทางไปร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น ความถ่ีในการใช้บริการ วนัท่ีไปใช้
บริการ เวลาท่ีนิยมไปใช้บริการ ใครเป็นผูริ้เร่ิมหรือชกัชวน ผูมี้บทบาทในการตดัสินใจ  บุคคลท่ีไป
รับประทานดว้ย จ านวนคนท่ีไปรับประทานกบัท่าน โอกาสในการรับประทาน แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้
ท่านรู้จกัร้าน ประเภทอาหารท่ีท่านรับประทานเป็นประจ า ประเภทเน้ือสัตว ์   รสชาติน ้าจ้ิม เคร่ืองด่ืม
ท่ีสั่งเป็นประจ า ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน ความรู้สึกหลงัจากไปรับประทานอาหาร  

  ส่วนที่ 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอย่างรวม 7 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ใชค้  าถามมาตรวดัแบบประเมินค่า Rating scale 

 ส่วนที่ 4  ปัญหาท่ีพบในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญ่ีปุ่น และ
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  การหาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงแบบสอบถามจะเป็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(6W’s 1H) และเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
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แบ่งเป็น 5 ระดบัการมีผล ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์ให้คะแนนดงัน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 74) 

        คะแนน  ระดับการมีผล 
 5  มากท่ีสุด    
 4  มาก    
 3  ปานกลาง    
 2  นอ้ย    
 1  นอ้ยท่ีสุด    

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ระดบัการมีผล โดยก าหนดเป็นช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
        ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00   ระดบัมีผลมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   ระดบัมีผลมาก 
2.50 – 3.49   ระดบัมีผลปานกลาง 
1.50 – 2.49   ระดบัมีผลนอ้ย 
1.00 – 1.49   ระดบัมีผลนอ้ยท่ีสุด  

 ในการวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเขา้รับบริการ และการ
วิเคราะห์จ าแนกตามประเภทของท าเลท่ีตั้งของร้านเพื่อท่ีจะไดท้ราบพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่น 

 
3.5  สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ีคือ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากร้านป้ิงย่างสไลต์ญ่ีปุ่นท่ีตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ 
อาทิเช่น ร้านมิยาบิ  วากายะ และไดโดมอน  ในส่วนของยา่นธุรกิจการคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้
เก็บขอ้มูลจากร้านกิวจงั  ยฟููกุ  และซูซูรัน และผูศึ้กษาไดก้ระจายสอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟ เฟ่ต์ ป้ิ งย่างสไตส์ ญ่ี ปุ่น  จากสถานท่ีแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ เช่น  ตลาดหน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ ศูนยก์ารคา้
พรอมเมนาดา  ทอ๊ปซูปเปอร์มาเก็ต สาขาโชตนา เป็นตน้ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงานด าเนินการท่ีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ.2558 และระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือระหวา่งวนัท่ี 7 – 20  มีนาคม พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 8 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

 ส่วนท่ี 4 ปัญหาท่ีพบในการบริการการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นและ
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

 ส่วนท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริม จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

 ส่วนท่ี 7 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 ส่วนท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริม ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 
 
 
 
 



 

 18 

4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 118 39.33 
หญิง 182 60.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.67 และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.33 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 37 12.33 
21 – 30 ปี 97 32.33 
31 – 40 ปี 107 35.67 
41 – 50 ปี 39 13.00 
51 ปีข้ึนไป 20 6.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 31 – 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

35.67 รองลงมาคือ มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.33 อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 อายุไม่
เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.33 และ อาย ุ51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 73 24.33 
ระดบัปริญญาตรี 192 64.00 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 35 11.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 64.00 รองลงมาคือ ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.33 และสูงกว่าระดบัปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท 35 11.67 
5,001 – 10,000 บาท 41 13.67 
10,001 – 15,000 บาท 58 19.33 
15,001 – 20,000 บาท 62 20.67 
20,001 – 25,000 บาท 52 17.33 
25,001 – 30,000 บาท 12 4.00 
30,001 – 35,000 บาท 25 8.33 
35,001 – 40,000 บาท 5 1.67 
45,001 – 50,000 บาท 5 1.67 
55,001 – 60,000 บาท 3 1.00 
60,001 – 65,000 บาท 1 0.33 
65,001 – 70,000 บาท 1 0.30 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.67 รองลงมา คือ10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 20,001 – 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 17.335,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67 ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.67 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.3325,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 35,001 – 
40,000 บาท และ 45,001 – 50,000 บาท มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.67  55,001 – 60,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.00  60,001 – 65,000 บาท และ65,001 – 70,000 บาท มีค่าเท่ ากัน  คิดเป็นร้อยละ 0.33 
ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 67 22.34 
รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ / พนกังาน
ของรัฐ 

64 21.33 

ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 102 34.00 
พอ่บา้น/แม่บา้น 12 4.00 
ธุรกิจส่วนตวั 52 17.33 
อ่ืนๆ  3 1.00 

รวม 300 100.00 
 หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่  วา่งงาน  

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.34 รับราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.33 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 17.33 
พอ่บา้น/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น 
  ในอ าเภอเมือง  เชียงใหม่ 
 
 ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนของร้านป้ิงยา่ง
สไตลญ่ี์ปุ่นท่ีเคยใชบ้ริการ 

จ านวนร้านป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น จ านวน ร้อยละ 

1 แห่ง 29 9.67 
2 แห่ง 94 31.33 
3 แห่ง 79 26.34 
4 แห่ง 40 13.33 
5 แห่งข้ึนไป 58 19.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่น 2 แห่ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.33 รองลงมาคือ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.34 5 แห่ง ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 19.33  4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีท่านเลือก   
รับประทานบ่อยท่ีสุด 

ร้านที่เลอืกใช้บริการบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

ร้านยฟููกุ 73 24.33 
ร้านมิยาบิ 51 17.00 
ร้านกิวจงั 44 14.67 
ร้านซูซูรัน 24 8.00 
ร้านวากายะ 21 7.00 
ร้านไดโดมอน 19 6.33 
ร้านคาบูกิ 18 6.00 
ร้านเนโกะ 12 4.00 
ร้านโตเกียว ยากินิคุ 8 2.67 
ร้านมาชิตะ 7 2.33 
ร้านอ่ืนๆ  23 7.67 

รวม 300 100.00 
   หมายเหตุ อ่ืนๆไดแ้ก่  เทนโกก ุยากิ  12 ราย , ล าล ้า 3 ราย , โฮะรุโมง 5 ราย , มตัสึซากะ 3 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้บริการร้านยูฟูกุ มากท่ีสุด คิดเป็น      
ร้อยละ 24.33 รองลงมาคือ ร้านมิยาบิ คิดเป็นร้อยละ17.00 ร้านกิวจงั คิดเป็นร้อยละ14.67 ร้านซูซูรัน 
คิดเป็นร้อยละ8.00 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ7.67 ร้านวากายะ  คิดเป็นร้อยละ7.00 ร้านไดโดมอน     คิดเป็น
ร้อยละ 6.33 ร้านคาบูกิ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ร้านเนโกะ คิดเป็นร้อยละ 4.00ร้านโตเกียวยากินิคุ คิดเป็น
ร้อยละ 2.67 และร้านมาชิตะ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือก รับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

เหตุผลที่เลอืก จ านวน ร้อยละ 

เมนูอาหารหลากหลาย 165 55.00 
อาหารอร่อย 155 51.67 
น ้าจ้ิมรสชาติอร่อย 145 48.33 
กินแลว้คุม้ 100 33.33 
อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม 99 33.00 
เดินทางสะดวก 88 29.33 
ราคาไม่แพง 77 25.67 
ร้านสะอาด น่านัง่ 70 23.33 
บรรยากาศดี 64 21.33 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 59 19.67 
น ้าจ้ิมมีใหเ้ลือกหลากหลาย 56 18.67 
ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 56 18.67 
บริการดี 55 18.33 
มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 52 17.33 
พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 43 14.33 
มีโปรโมชัน่น่าสนใจ 41 13.67 
ร้านมีระบบดูดควนั 38 12.67 
ไม่จ  ากดัเวลา 34 11.33 
ไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่) 16 5.33 
อ่ืนๆ โปรดระบุ .................. 7 2.33 

   ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ทดลองร้านใหม่  3 ราย , เป็นร้านมีช่ือเสียง 2 ราย , รู้จกักบัเจา้ของร้าน 2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นจากร้านในขอ้ 7 คือ เมนูอาหารหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา
คือ อาหารอร่อย คิดเป็นร้อยละ 51.67 น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 48.33 กินแล้วคุ้มคิดเป็น      
ร้อยละ 33.33 อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 33.00  เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
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29.33 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 25.67 ร้านสะอาด น่านั่งคิดเป็นร้อยละ23.33 บรรยากาศดีคิดเป็น
ร้อยละ 21.33 อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 19.67 น ้ าจ้ิมมีให้เลือกหลากหลาย และท่ีจอดรถ
สะดวก ปลอดภยั มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 18.67 บริการดี คิดเป็นร้อยละ 18.33 มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่
ตอ้งรอคิวนาน คิดเป็นร้อยละ 17.33 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 14.33 มีโปรโมชัน่
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 13.67 ร้านมีระบบดูดควนั คิดเป็นร้อยละ 12.67 ไม่จ  ากดัเวลาคิดเป็นร้อยละ 
11.33 ไม่ได้ตดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่)คิดเป็นร้อยละ 5.33 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.33 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ท าเลของร้านอาหารบุฟ  
 เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด 

ท าเลของร้านอาหารทีไ่ปใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone) 71 23.67 
ร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 105 35.00 
ร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และ
ยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ 

124 41.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่น เป็นร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ท่ีไปใช้
บริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาคือ ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone) คิดเป็นร้อยละ 23.67 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะการเดินทางไปยงั
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นโดยเร่ิมเดินทางจาก 

สถานทีต้่นทางในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

มหาวทิยาลยั 31 10.33 
บา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั 145 48.34 
ท่ีท างาน 102 34.00 
จุดนดัหมายอ่ืนๆ 22 7.33 

รวม 300 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเดินทางจากบ้านท่ีพักอาศัย  / หอพัก         

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมาคือ ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มหาวิทยาลัย คิดเป็น     
ร้อยละ 10.33 และ จุดนดัหมายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน 

การใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 58 19.33 
1 คร้ังต่อเดือน 108 36.00 
มากกวา่  1คร้ังต่อเดือน 134 44.67 

รวม 300 100.00 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง 
สไตล์ญ่ีปุ่นเฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 1คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.67 รองลงมาคือ 1 คร้ัง
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีนิยมไปบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

วนัทีไ่ปบริโภค จ านวน ร้อยละ 

วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) 62 20.67 
วนัหยดุเทศกาล 18 6.00 
วนัหยดุ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 142 47.33 
ไม่แน่นอน 78 26.00 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์

ญ่ีปุ่นในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.33 รองลงมาคือ ไม่แน่นอนคิดเป็น
ร้อยละ 26.00 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 20.67 และวนัหยุดเทศกาล คิดเป็น      
ร้อยละ 6.00 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีไปบริโภค
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

ช่วงเวลาทีไ่ปบริโภค จ านวน ร้อยละ 

ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) 9 3.00 
ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) 49 16.33 
ม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) 242 80.67 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี  4.13 พบว่าปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามไปบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตล์ญ่ีปุ่น ม้ือเย็น (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 80.67 รองลงมาคือ ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.)   
คิดเป็นร้อยละ 16.33 และ ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามใครเป็นผูริ้เร่ิมหรือชกัชวน
ใหท้่านไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในแต่ละคร้ัง  

ผู้ริเร่ิมหรือชักชวน จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 84 28.00 
ลูกคา้ 11 3.67 
เพื่อน 160 53.33 
หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 25 8.33 
ครอบครัว / ญาติ 82 27.33 
แฟน/ คนรัก 45 15.00 
ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ n=300 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เพื่อนเป็นผูริ้เร่ิมหรือชกัชวนให้
ไป รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 28.00 ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 27.33 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 15.00 
หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูมี้บทบาทในการตดัสินใจ
เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นของท่านมากท่ีสุด  

ผู้ทีบ่ทบาทในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 98 32.67 
เพื่อน 106 35.33 
หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 4 1.33 
ครอบครัว / ญาติ 65 21.67 
แฟน/ คนรัก 27 9.00 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจเลือกรับประทาน อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเป็นเพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 32.67 
ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 21.67 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 9.00 และหัวหน้างาน/เพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลท่ีไปรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นกบัท่าน 

บุคคลทีไ่ปรับประทานอาหารกบัท่าน จ านวน ร้อยละ 

รับประทานคนเดียว 20 6.67 
ลูกคา้ 13 4.33 
เพื่อน 176 58.67 
หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 23 7.67 
ครอบครัว / ญาติ 134 44.67 
แฟน/ คนรัก 62 20.67 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง
ย่างสไตล์ญ่ีปุ่นกบัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 58.67 รองลงมาคือ ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 44.67 
แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 20.67 หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 7.67 รับประทานคนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ในการรับประทานอาหาร
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นส่วนใหญ่ท่านไปรับประทานคร้ังละก่ีคน  

จ านวนผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

รับประทานคนเดียว 3 1.00 
2-3 คน 203 67.67 
4-5 คน 72 24.00 
6 -7 คน 21 7.00 
8 คนข้ึนไป 1 0.33 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามไปรับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นคร้ังละ 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  6-7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.33 รับประทานคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ 8 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่นต่อคร้ัง 

ระยะเวลาในการรับประทาน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ชัว่โมง   38 12.66 
1-2 ชัว่โมง 221 73.67 
2 ชัว่โมงข้ึนไป 41 13.67 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นต่อคร้ัง 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 73.67 รองลงมาคือ 2 ชั่วโมงข้ึนไป   
คิดเป็นร้อยละ 13.67 ไม่เกิน 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสในการรับประทาน
อาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

โอกาสในการรับประทาน จ านวน ร้อยละ 
อยากไปบริโภคอาหาร 103 34.34 
เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค/์ติดต่อ 96 32.00 
เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 90 30.00 
บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน 82 27.33 
เป็นท่ีนิยมของสังคม 81 27.00 
เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ 61 20.33 
เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก 48 16.00 
สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย 41 13.67 
ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั 40 13.33 
ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ 12 4.00 

  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
  
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่โอกาสท่ีผูต้อบแบบสอบถามไปรับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น

มากท่ีสุด คือ อยากไปบริโภคอาหาร คิดเป็นร้อยละ 34.34 รองลงมาคือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะ
สังสรรค์/ติดต่อ คิดเป็นร้อยละ 32.00  เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 
30.00 บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 27.33 เป็นท่ีนิยมของสังคม คิดเป็นร้อยละ 
27.00 เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 20.33 เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 13.67 ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือ
ไดโ้บนสั คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 1.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น  

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ต 158 52.67 
เพื่อน/คนรู้จกั 156 52.00 
ป้ายหนา้ร้าน 78 26.00 
ใบปลิว/แผน่พบั 41 13.67 
พนกังานของร้าน 40 13.33 
โทรทศัน์ 35 11.67 
ป้ายโฆษณา 33 11.00 
หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ 27 9.00 
โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ 24 8.00 
แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว 20 6.67 
วทิย ุ 6 2.00 
หนงัสือพิมพ ์ 3 1.00 
อ่ืนๆ  4 1.33 

   ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ครอบครัวพาไป 2 ราย , แฟน  2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น

จากส่ืออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 52.67 รองลงมาคือ เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ52.00 ป้ายหน้า
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ใบปลิว/แผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 13.67 พนักงานของร้าน คิดเป็นร้อยละ 
13.33 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 11.67 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 11.00 หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 9.00 โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ8.00 แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.00 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.33 และหนังสือพิมพ์ คิดเป็น     
ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาหารในร้านอาหารป้ิงยา่ง
สไตลญ่ี์ปุ่นประเภท ใดบา้งท่ีท่านบริโภคเป็นประจ า 

อาหารทีท่่านบริโภคเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

เมนูซาซิมิ 104 34.67 
เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ 74 24.67 
เมนูประเภทเส้น เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง 26 8.67 
เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น 30 10.00 
เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด เทมปุระ 59 19.67 
เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น 28 9.33 
เมนูประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุป
ต่างๆ 

40 13.33 

เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกั
ชุบงา 

53 17.67 

ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       224 74.67 
  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 

 จากตารางท่ี  4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกรับประทานอาหารใน
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นประเภทป้ิง ย่าง ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 74.67 รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ คิด
เป็นร้อยละ 34.67 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 24.67 เมนูประเภททอด เช่น 
หมูทอด เทมปุระ คิดเป็นร้อยละ 19.67 เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ
17.67เมนูประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 13.33 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดั
ซอสญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 10.00  เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 9.33 เมนูประเภทเส้น เช่น 
อุดง้ โซบะ ราเมง คิดเป็นร้อยละ 8.67  และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเน้ือสัตวป์ระเภทใดท่ีท่าน
ชอบบริโภค  
 

เนือ้สัตว์ประเภทใดทีท่่านชอบบริโภค จ านวน ร้อยละ 

หมู   203 67.67 
เน้ือ 150 50.00 
ไก่    88 29.33 
ปลา 130 43.33 
ปลาหมึก 118 39.33 
กุง้ 206 68.67 
ลูกช้ินต่างๆ   2 0.67 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300  
 

 จากตารางท่ี  4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชอบเน้ือสัตวป์ระเภท กุง้ คิดเป็น
ร้อยละ 68.67 รองลงมาคือ หมู คิดเป็นร้อยละ 67.67 เน้ือ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปลา คิดเป็นร้อยละ 
43.33 ปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 39.33 ไก่ คิดเป็นร้อยละ 29.33 และอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 0.67ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม รสชาติของน ้ าจ้ิม ท่ีท่าน
ชอบส าหรับการรับประทานกบัอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นมากท่ีสุด 

รสชาติน า้จิม้ จ านวน ร้อยละ 

เคม็ 7 2.33 
เผด็ 57 19.00 
หวาน 18 6.00 
เปร้ียว 148 49.33 
มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส 70 23.33 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี  4.23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมประเภท เปร้ียว มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมาคือ มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 23.33 เผด็ คิดเป็น
ร้อยละ 19.00 หวาน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และเคม็ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เคร่ืองด่ืมท่ีท่านสั่งเป็น
ประจ าในร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

ประเภทเคร่ืองดื่ม จ านวน ร้อยละ 

ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้ 78 26.00 
ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ 42 14.00 
ชาเขียวใส่นม           4 1.33 
น ้าอดัลม 90 30.00 
น ้าเปล่า    45 15.00 
เบียร์ 15 5.00 
เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์  9 3.00 
ชาหรือกาแฟ 5 1.67 
น ้าผลไม ้ 12 4.00 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามชอบสั่งเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้ คิดเป็นร้อยละ 26.00 น ้าเปล่า คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ คิดเป็นร้อยละ 14.00 เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 5.00 น ้ าผลไม ้คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ชาหรือกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 1.67 และชา
เขียวใส่นม คิดเป็นร้อยละ1.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อ
คนท่ีท่านใชบ้ริการร้านอาหาร 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังต่อคน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 300 บาท 45 15.00 
300-349 บาท 47 15.67 
350-399 บาท 101 33.67 
400-449  บาท 45 15.00 
450-499 บาท 43 14.33 
500-549  บาท 6 2.00 
550-599 บาท 4 1.33 
600-649  บาท 1 0.33 
650-699 บาท 5 1.67 
700  บาทข้ึนไป 3 1.00 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนท่ีใช้บริการ 
ร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 350-399 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมาคือ 300-
349 บาทคิดเป็นร้อยละ 15.67 ต ่ากว่า 300 บาท และ 400-449 บาท มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 15.00 
50-499 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 500-549  บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 650-699 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.67  550-599 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 700  บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ 600-649  บาท       
คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดบั 
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 ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากการ
รับประทานอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

ความรู้สึกหลงัรับประทานอาหาร จ านวน ร้อยละ 

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป  138 46.00 
แพงเกินความเป็นจริง 21 7.00 
ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน   84 28.00 
เฉย ๆ 43 14.33 
ไม่ค่อยประทบัใจ 9 3.00 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 5 1.67 

รวม 300 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บางคร้ังก็ประทบัใจ บางคร้ังก็ไม่ประทบัใจ 4 ราย , ไม่ระบุเหตุผล 1 ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่หลงัจากการรับประทานอาหาร ประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแลว้

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ 
ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน คิดเป็นร้อยละ 28.00 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ14.33 แพงเกินความเป็น
จริง คิดเป็นร้อยละ7.00 ไม่ค่อยประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ1.67ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการแนะน าหรือบอกต่อให้
คนอ่ืนไปรับประทานร้านดงักล่าว  

การแนะน า จ านวน ร้อยละ 

แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึก
ชอบ และไม่ชอบ) 

46 15.33 

แนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ 156 52.00 
ไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) 78 26.00 
ไม่แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) 20 6.67 

รวม 300 100.00 
 

 จากตารางท่ี  4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ี
รู้สึกชอบ คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) คิดเป็นร้อยละ 
26.00 แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้ งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 15.33 และไม่
แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์/บริการ 

ระดบัที่มผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ี
รู้จกั 

82 
(27.33) 

172 
(57.33) 

41 
(13.67) 

5 
(1.67) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

คุณภาพของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

98 
(32.67) 

165 
(55.00) 

36 
(12.00) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00) 

4.20 
(มาก) 

อาหารมีรสชาติอร่อย 
107 

(35.67) 
145 

(48.33) 
47 

(15.67) 
1 

(0.33) 
0 

(0.00) 
4.19 

(มาก) 
ความหลากหลายของ
รายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

96 
(32.00) 

150 
(50.00) 

51 
(17.00) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

ในรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีรูปภาพ
ประกอบ 

84 
(28.00) 

150 
(50.00) 

59 
(19.67) 

6 
(2.00) 

1 
(0.33) 

4.03 
(มาก) 

มีรายการอาหารใหม่ๆไว้
คอยบริการ 

92 
(30.67) 

153 
(51.00) 

54 
(18.00) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00) 

4.12 
(มาก) 

ความสดใหม่ของอาหาร  
104 

(34.67) 
146 

(48.67) 
50 

(16.67) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.18 

(มาก) 
บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่
คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้าชา  
น ้าเปล่า เป็นตน้ 

94 
(31.33) 

148 
(49.33) 

55 
(18.33) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 
(มาก) 

 



 

 44 

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.13) 

 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียได้แก่ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคืออาหารมีรสชาติอร่อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) ความสดใหม่ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ความหลากหลายของรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อยบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) บริการ เคร่ืองด่ืม แบบ
ไม่คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้ าชา น ้ าเปล่า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านราคา 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

115 
(38.33) 

151 
(50.33) 

34 
(11.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 
(มาก) 

มีการแสดงราคาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน 

92 
(30.67) 

164 
(54.67) 

44 
(14.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

สามารถช าระดว้ยบตัร
เครดิตได ้

68 
(22.67) 

140 
(46.67) 

66 
(22.00) 

8 
(2.67) 

18 
(6.00) 

3.77 
(มาก) 

ราคาไม่แพง 
90 

(30.00) 
161 

(53.67) 
43 

(14.33) 
3 

(1.00) 
3 

(1.00) 
4.11 

(มาก) 
ราคาใกลเ้คียงกบั
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ 

85 
(28.33) 

137 
(45.67) 

75 
(25.00) 

1 
(0.33) 

2 
(0.67) 

4.01 
(มาก) 

เป็นราคาสุทธิรวมอาหาร
และเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง 

86 
(28.67) 

155 
(51.67) 

56 
(18.67) 

1 
(0.33) 

2 
(0.67) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07 

(มาก) 
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าปัจจยัด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) 

 โดยปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดับมาก เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียไดแ้ก่ ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ มีการแสดง
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16) ราคาไม่แพง (ค่าเฉล่ีย 4.11) เป็นราคาสุทธิรวม
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอย่าง (ค่าเฉล่ีย 4.07) ราคาใกล้เคียงกับร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / 
ใกลท่ี้ท างาน 

90 
(30.00) 

148 
(49.33) 

56 
(18.67) 

4 
(1.33) 

2 
(0.67) 

4.07 
(มาก) 

ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
68 

(22.67) 
160 

(53.33) 
65 

(21.67) 
4 

(1.33) 
3 

(1.00) 
3.95 

(มาก) 

ร้านอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 
68 

(22.67) 
151 

(50.33) 
74 

(24.67) 
4 

(1.33) 
3 

(1.00) 
3.92 

(มาก) 
มีสถานท่ีใหบ้ริการของ
ตนเองเป็นเอกเทศ 

56 
(18.67) 

163 
(54.33) 

78 
(26.00) 

2 
(0.67) 

1 
(0.33) 

3.90 
(มาก) 

มีสาขาเปิดหลายแห่ง 
67 

(22.33) 
145 

(48.33) 
80 

(26.67) 
5 

(1.67) 
3 

(1.00) 
3.89 

(มาก) 

เดินทางไปร้านไดส้ะดวก 
84 

(28.00) 
157 

(52.33) 
57 

(19.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 

(มาก) 
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.97) 

 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียง ล าดบั
ตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ เดินทางไปร้านไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกล้
ท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.07) ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.95) ร้านอยูใ่นห้างสรรพ สินคา้  (ค่าเฉล่ีย 
3.92) มีสถานท่ีให้บริการของตนเองเป็นเอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีสาขาเปิดหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

93 
(31.00) 

135 
(45.00) 

57 
(19.00) 

11 
(3.67) 

4 
(1.33) 

4.01 
(มาก) 

การโฆษณาทางส่ือวทิยุ 
 

54 
(18.00) 

159 
(53.00) 

68 
(22.67) 

11 
(3.67) 

8 
(2.67) 

3.80 
(มาก) 

การโฆษณาผา่น Fan 
Page (Web site) 

64 
(21.33) 

151 
(50.33) 

72 
(24.00) 

8 
(2.67) 

5 
(1.67) 

3.87 
(มาก) 

การสะสมแตม้เพื่อรับ
ส่วนลดหรือแลกของ
รางวลั 

60 
(20.00) 

148 
(49.33) 

76 
(25.33) 

11 
(3.67) 

5 
(1.67) 

3.82 
(มาก) 

การสะสมแตม้ เพื่อใช้
บริการฟรีในคร้ังท่ี
ก าหนด เช่น ใชบ้ริการ 5 
คร้ังฟรี 1 คร้ัง 

65 
(21.67) 

174 
(58.00) 

46 
(15.33) 

13 
(4.33) 

2 
(0.67) 

3.96 
(มาก) 

มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่
ละช่วงเวลาและเป็น
ประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น 
บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  เป็น
ตน้ 

75 
(25.00) 

148 
(49.33) 

71 
(23.67) 

4 
(1.33) 

2 
(0.67) 

3.97 
(มาก) 

มีการจดัท าบตัรสมาชิก
เพื่อรับสิทธิพิเศษ 

59 
(19.67) 

160 
(53.33) 

72 
(24.00) 

8 
(2.67) 

1 
(0.33) 

3.89 
(มาก) 

มีบริการแจง้รายการ
โปรโมชัน่ประจ าเดือน
แก่ลูกคา้ เช่น SMS  E-
mail , Facebook 

63 
(21.00) 

137 
(45.67) 

85 
(28.33) 

14 
(4.67) 

1 
(0.33) 

3.82 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีคูปองส่วนลด 
 

69 
(23.00) 

150 
(50.00) 

71 
(23.67) 

9 
(3.00) 

1 
(0.33) 

3.92 
(มาก) 

มีของแถม 
 

65 
(21.67) 

140 
(46.67) 

83 
(27.67) 

10 
(3.33) 

2 
(0.67) 

3.85 
(มาก) 

มีการชิงโชค 
 

56 
(18.67) 

152 
(50.67) 

78 
(26.00) 

10 
(3.33) 

4 
(1.33) 

3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.88 

(มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามใน

การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) 

 โดยปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่ การโฆษณา เช่น แผ่นพบั หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น
(ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลงมาคือ มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟ
เฟ่ต์ มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.97 ) การสะสมแตม้ เพื่อใช้บริการฟรีในคร้ังท่ีก าหนด เช่น ใช้
บริการ 5 คร้ังฟรี 1 คร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.96 ) มีคูปองส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.92 ) มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับ
สิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.89) การโฆษณาผ่าน Fan Page (Web site) (ค่าเฉล่ีย 3.87) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 
3.85) การสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั  และ มีบริการแจ้งรายการโปรโมชั่น
ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ เช่น SMS  E-mail , Facebook และ มีการชิงโชค มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.82 ) 
การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านบุคคลากร 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความสุภาพ 

75 
(25.00) 

174 
(58.00) 

50 
(16.67) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00) 

4.07 
(มาก) 

พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้
เป็นอยา่งดี 

68 
(22.67) 

172 
(57.33) 

60 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.03 
(มาก) 

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
อาหารเป็นอยา่งดีสามารถ
ใหค้  าแนะเก่ียวกบั
เมนูอาหารได ้

71 
(23.67) 

162 
(54.00) 

62 
(20.67) 

4 
(1.33) 

1 
(0.33) 

3.99 
(มาก) 

จ านวนพนกังานใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

77 
(25.67) 

160 
(53.33) 

58 
(19.33) 

4 
(1.33) 

1 
(0.33) 

4.03 
(มาก) 

พนกังานมีรอยยิม้ และ
อธัยาศยัดี 

76 
(25.33) 

161 
(53.67) 

61 
(20.33) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

พนกังานใหบ้ริการลูกคา้
ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม 

81 
(27.00) 

161 
(53.67) 

56 
(18.67) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 

(มาก) 
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) 

 โดยปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียไดแ้ก่ พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ และพนกังานให้บริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เท่าเทียม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้ม และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 
4.04) พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี และ จ านวนพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.03) และพนักงานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะเก่ียวกับ
เมนูอาหารได ้(ค่าเฉล่ีย 3.99) 



 

 50 

ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

กระบวนการในการจองคิว
เพื่อรับบริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

89 
(29.67) 

157 
(52.33) 

52 
(17.33) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ระยะเวลาในการรอคอย
อาหาร 

84 
(28.00) 

163 
(54.33) 

52 
(17.33) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

มีการแนะน าส่วนลด
อาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อน
ใหบ้ริการ 

73 
(24.33) 

160 
(53.33) 

65 
(21.67) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

ความรวดเร็วในการรับ
รายการอาหารจากลูกคา้ 

82 
(27.33) 

149 
(49.67) 

64 
(21.33) 

5 
(1.67) 

0 
(0.00) 

4.03 
(มาก) 

ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟ
อาหารตามรายการท่ีสั่งไป 

82 
(27.33) 

154 
(51.33) 

62 
(20.67) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.05 
(มาก) 

มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดี
ตลอดการรับประทาน
อาหารเช่น คอยเก็บจาน 
เติมน ้า น ้าจ้ิม เป็นตน้ 

75 
(25.00) 

146 
(48.67) 

75 
(25.00) 

4 
(1.33) 

0 
(0.00) 

3.97 
(มาก) 

มีการเติมอาหารอยู่
ตลอดเวลาใหเ้พียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 

76 
(25.33) 

160 
(53.33) 

59 
(19.67) 

5 
(1.67) 

0 
(0.00) 

4.02 
(มาก) 

กระบวนการคิดช าระเงิน 
ถูกตอ้งรวดเร็ว 

77 
(25.67) 

159 
(53.00) 

57 
(19.00) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

4.02 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 

(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามใน
การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) 

 โดยปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.11) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.10) ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารตาม
รายการท่ีสั่งไป (ค่าเฉล่ีย 4.05) ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 4.03) มีการ
เติมอาหารอยูต่ลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ และ กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อนให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 4.01) 
มีพนักงานคอยดูแลอย่างดีตลอดการรับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้ าจ้ิม เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการตกแต่งร้านให้
สวยงามบรรยากาศดี  

72 
(24.00) 

169 
(56.33) 

54 
(18.00) 

1 
(0.33) 

4 
(1.33) 

4.01 
(มาก) 

ความสะอาดของสถานท่ี
และอุปกรณ์การใหบ้ริการ
ต่างๆ 

73 
(24.33) 

168 
(56.00) 

53 
(17.67) 

3 
(1.00) 

3 
(1.00) 

4.02 
(มาก) 

สถานท่ีใหบ้ริการมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

74 
(24.67) 

152 
(50.67) 

66 
(22.00) 

3 
(1.00) 

5 
(1.67) 

3.96 
(มาก) 

มีการจดัพื้นท่ีในร้านให้
สามารถสูบบุหร่ีได ้

62 
(20.67) 

152 
(50.67) 

49 
(16.33) 

20 
(6.67) 

17 
(5.67) 

3.74 
(มาก) 

มีส่วนบริการลูกคา้อยู่
กลางแจง้ อากาศถ่ายเท
สะดวก 

64 
(21.33) 

166 
(55.33) 

61 
(20.33) 

8 
(2.67) 

1 
(0.33) 

3.95 
(มาก) 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
เพียงพอ 

77 
(25.67) 

154 
(51.33) 

62 
(20.67) 

5 
(1.67) 

2 
(0.67) 

4.00 
(มาก) 

เกา้อ้ีนัง่สบาย  
 

71 
(23.67) 

162 
(54.00) 

61 
(20.33) 

5 
(1.67) 

1 
(0.33) 

3.99 
(มาก) 

มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกบนโตะ๊อาหารครบ
ครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน 
เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิช
ชู 

69 
(23.00) 

155 
(51.67) 

69 
(23.00) 

5 
(1.67) 

2 
(0.67) 

3.95 
(มาก) 

มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ 

91 
(30.33) 

147 
(49.00) 

56 
(18.67) 

5 
(1.67) 

1 
(0.33) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) 

 โดยปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ ความสะอาด
ของสถานท่ีและอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีการตกแต่งร้านให้สวยงามบรรยากาศดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) เก้าอ้ีนั่งสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
สถานท่ีให้บริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีส่วนบริการลูกคา้อยู่กลางแจง้ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และมีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุง
รส กระดาษทิชชู มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.95) มีการจดัพื้นท่ีในร้านใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.74) ตามล าดบั 

 
4.4  ส่วนที่ 4 ปัญหาท่ีพบในการบริการการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นและขอ้เสนอแนะ/
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

1. ร้านอาหารควรมีท่ีนัง่ท่ีเพียงพอ  2 ราย 
2. ควรก าหนดเวลามากกวา่ 1 ชัว่โมง 1 ราย 
3. ควรมีรายการอาหารท่ีหลากหลาย 3 ราย 
4. อาหารบางชนิด ไม่ควรก าหนด หรือระบุ จ านวนจานท่ีสามารถสั่งได ้3 ราย 
5. การบริการควรมีความรวดเร็ว 1 ราย 
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4.5 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามท าเลทีต่ั้งของร้าน 
 
ตารางที่ 4.35  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีใช้บริการจ าแนกตามท าเลท่ีตั้ง
ของร้าน 

จ านวนร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 แห่ง 6 8.45 11 10.48 12 9.68 
2 แห่ง 21 29.58 37 35.24 36 29.03 
3 แห่ง 26 36.62 27 25.71 26 20.97 
4 แห่ง 8 11.27 10 9.52 22 17.74 
5 แห่งข้ึนไป 10 14.08 20 19.05 28 22.58 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ เคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น 3 แห่ง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 36.62 รองลงมาคือ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.58  5 แห่ง ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.08  4 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.27 และ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ เคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 2 แห่ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
35.24  รองลงมาคือ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.71  5 แห่ง ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 19.05  1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 10.48  และ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ เคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 2 แห่ง มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.03  รองลงมาคือ 5 แห่งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 22.58  3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
20.97  4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.74  และ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.68 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36  แสดงจ านวนและร้อยละของช่ือร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีไปใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดจ าแนก
ตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ช่ือร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร้านกิวจงั 16 22.54 11 10.48 17 13.71 
ร้านเนโกะ 3 4.23 2 1.90 7 5.65 
ร้านยฟูกู ุ 23 32.39 7 6.67 43 34.68 
ร้านโตเกียวยากินิคุ 0 0.00 4 3.81 4 3.23 
ร้านซูซูรัน 11 15.49 7 6.67 6 4.84 
ร้านคาบูกิ 4 5.63 7 6.67 7 5.65 
ร้านมิยาบิ 4 5.63 33 31.43 14 11.29 
ร้านวากายะ 3 4.23 13 12.38 5 4.03 
ร้านมาชิตะ 1 1.41 6 5.71 0 0.00 
ร้านไดโดมอน 0 0.00 12 11.43 7 5.65 
ร้านอ่ืนๆ  6 8.45 3 2.86 14 11.29 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 
หมายเหตุ อ่ืนๆไดแ้ก่  เทนโกก ุยากิ  12 ราย , ล าล ้า 3 ราย , โฮะรุโมง 5 ราย , มตัสึซากะ 3 ราย 

 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ใชบ้ริการ ร้านยฟููกุ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.39 รองลงมาคือ ร้านกิว
จงั คิดเป็นร้อยละ 22.54 ร้านซูซูรัน คิดเป็นร้อย 15.49 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.45 ร้านคาบูกิและร้าน
มิยาบิ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.63 ร้านเนโกะและร้านวากายะ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.23 และ
ร้านมาชิตะ คิดเป็นร้อยละ1.41 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ใชบ้ริการ ร้านมิยาบิ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมาคือ ร้านวากายะ คิดเป็น
ร้อยละ 12.38  ร้านไดโดมอน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ร้านกิวจงั คิดเป็นร้อย 10.48 ร้านยฟููกุ ร้านซูซูรัน
และร้านคาบูกิ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อย 6.67 ร้านมาชิตะ คิดเป็นร้อยละ 5.71 ร้านโตเกียวยากินิคุ คิด
เป็นร้อยละ 3.81 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.86 และ ร้านเนโกะ คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ ใช้บริการ ร้านยฟููกุ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.68 รองลงมา
คือ ร้านกิวจงั คิดเป็นร้อยละ 13.71 ร้านมิยาบิ คิดเป็นร้อยละ 11.29  ร้านเนโกะ ร้านคาบูกิ และร้านได
โดมอน มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.65 ร้านซูซูรัน คิดเป็นร้อยละ 4.84 ร้านวากายะคิดเป็นร้อยละ 
4.03 และร้านโตเกียวยากินิคุ คิดเป็นร้อยละ 3.23ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นมีเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

เหตุผลทีเ่ลอืกร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมนูอาหารหลากหลาย 44 61.97 62 59.05 59 47.58 
อาหารอร่อย 40 56.34 59 56.19 56 45.16 
น ้าจ้ิมรสชาติอร่อย 37 52.11 55 52.38 53 42.74 
น ้าจ้ิมมีใหเ้ลือกหลากหลาย 16 22.54 27 25.71 13 10.48 
อาหารสด สะอาด สีสนัสวยงาม 23 32.39 45 42.86 31 25.00 
กินแลว้คุม้ 23 32.39 32 30.48 45 36.29 
ราคาไม่แพง 22 30.99 25 23.81 30 24.19 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 16 22.54 31 29.52 12 9.68 
เดินทางสะดวก 24 33.80 41 39.05 23 18.55 
ร้านสะอาด น่านัง่ 23 32.39 29 27.62 18 14.52 
มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 14 19.72 26 24.76 12 9.68 
ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 8 11.27 31 29.52 17 13.71 
พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 7 9.86 22 20.95 14 11.29 
บรรยากาศดี 13 18.31 27 25.71 24 19.35 
ร้านมีระบบดูดควนั 10 14.08 17 16.19 11 8.87 
บริการดี 18 25.35 23 21.90 14 11.29 
ไม่จ ากดัเวลา 9 12.68 13 12.38 12 9.68 
โปรโมชัน่น่าสนใจ 12 16.90 14 13.33 15 12.10 
ไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วน
ใหญ่) 

6 8.45 8 7.62 2 1.61 

อ่ืนๆ  0 0.00 5 4.76 2 1.61 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ทดลองร้านใหม่  3 ราย , เป็นร้านมีช่ือเสียง 2 ราย , รู้จกักบัเจา้ของร้าน 2 ราย 
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 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ เมนูอาหารหลากหลาย คิดเป็น   ร้อย
ละ 61.97 รองลงมาคือ อาหารอร่อย น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 52.11 เดินทางสะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 33.80 อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม ,กินแลว้คุม้ และร้านสะอาด น่านัง่มีค่าเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 32.39 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 30.99 บริการดี คิดเป็นร้อยละ 25.35 น ้ าจ้ิมมีให้เลือก
หลากหลาย และอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 22.54 มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน คิด
เป็นร้อยละ 19.72 บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 18.31 โปรโมชัน่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 16.90 ร้านมี
ระบบดูดควนั คิดเป็นร้อยละ 14.08ไม่จ  ากดัเวลา คิดเป็นร้อยละ 12.68 ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั คิด
เป็นร้อยละ 11.27 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 9.86 และไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติ
ของส่วนใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยู่ใน
ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือ เมนูอาหารหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 59.05
รองลงมาคือ อาหารอร่อย คิดเป็นร้อยละ 56.19 น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 52.38 อาหารสด 
สะอาด สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 42.86 เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 39.05 กินแลว้คุม้ คิดเป็น
ร้อยละ 30.48อยู่ใกล้บ้านหรือท่ีท างาน และท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
29.52 ร้านสะอาด น่านัง่ คิดเป็นร้อยละ 27.62 น ้ าจ้ิมมีให้เลือกหลากหลาย และบรรยากาศดี คิดเป็น
ร้อยละ 25.71 มีท่ีนั่งเพียงพอ ไม่ต้องรอคิวนาน คิดเป็นร้อยละ 24.76 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 
23.81 บริการดี คิดเป็นร้อยละ 21.90 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 20.95 ร้านมีระบบ
ดูดควนั คิดเป็นร้อยละ 16.19 โปรโมชัน่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ไม่จ  ากดัเวลา คิดเป็นร้อยละ 
12.38 ไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่)คิดเป็นร้อยละ 7.62 และ อ่ืนๆ คิดเป็น     ร้อยละ 4.76 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือ เมนูอาหารหลากหลาย มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 47.58 รองลงมาคือ อาหารอร่อย คิดเป็นร้อยละ 45.16 น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อย
ละ 42.74 กินแลว้คุม้ คิดเป็นร้อยละ 36.29 อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 25.00 ราคา
ไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 24.19 บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 19.35 เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 18.55 
ร้านสะอาด น่านั่ง คิดเป็นร้อยละ 14.52 ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 13.71 โปรโมชั่น
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 12.10พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและบริการดี คิดเป็นร้อยละ 11.29 น ้าจ้ิมมี
ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 10.48 อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ,มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 
และไม่จ  ากดัเวลา มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 9.68 ร้านมีระบบดูดควนั คิดเป็นร้อยละ 8.87 และไม่ได้
ตดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่)กบัอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็น    ร้อยละ 1.61 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเดินทางจากไหนเพื่อรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

สถานทีเ่ดนิทางไปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มหาวทิยาลยั 9 12.68 13 12.38 9 7.26 
บา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั 29 40.85 48 45.71 68 54.84 
ท่ีท างาน 32 45.07 37 35.24 33 26.61 
จุดนดัหมายอ่ืนๆ 1 1.41 7 6.67 14 11.29 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ เดินทางจากท่ีท างาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.07รองลงมาคือ บา้นท่ี
พกัอาศยั / หอพกั คิดเป็นร้อยละ 40.85มหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 12.68 และจุดนัดหมายอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.41 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ เร่ิมเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาคือ 
ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 35.24 มหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 12.38 และ จุดนดัหมายอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 
6.67 ตามล าดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ ส่วนใหญ่เร่ิมเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั คิดเป็นร้อย
ละ 54.84 รองลงมาคือ ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 26.61จุดนัดหมายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 11.29 และ 
มหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 7.26 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่นเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

รับประทานร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 
เฉลีย่ต่อเดอืน 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 18 25.35 22 20.95 17 13.71 
1 คร้ังต่อเดือน 27 38.03 43 40.95 38 30.65 
มากกวา่  1คร้ังต่อเดือน 26 36.62 40 38.10 68 54.84 
อ่ืนๆ  0 0.00 0 0.00 1 0.81 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ รับประทานเฉล่ียต่อเดือน 1 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.03 
รองลงมาคือ มากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.62 และ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
25.35 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ รับประทานเฉล่ียต่อเดือน 1 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด 40.95 คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ 
มากกว่า  1คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.10 และน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น    ร้อยละ 20.95 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และยา่นธุรกิจ ส่วนใหญ่รับประทานเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า  1คร้ังต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 54.84 รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.65 น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 13.71 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.81ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นวนัท่ีไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

วนัทีไ่ปรับประทานร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) 19 26.76 23 21.90 20 16.13 
วนัหยดุเทศกาล 6 8.45 5 4.76 7 5.65 
วนัหยดุ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 34 47.89 46 43.81 62 50.00 
ไม่แน่นอน 12 16.90 31 29.52 35 28.23 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ จะไปรับประทานในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 47.89 รองลงมาคือ วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 26.76 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อย
ละ 16.90 และ วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ จะไปรับประทานในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.81 
รองลงมาคือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 29.52 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 21.90 
และ วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 4.76 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ จะไปรับประทานในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 28.33 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์)  
คิดเป็นร้อยละ 16.13 และ วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 5.65 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



 

 62 

ตารางที่ 4.41  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ช่วงเวลาทีไ่ปรับประทาน 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) 0 0.00 6 5.71 3 2.42 
ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) 13 18.31 18 17.14 18 14.52 
ม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) 58 81.69 81 77.14 103 83.06 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น.ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 81.69 
และรองลงมาคือ ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 18.31 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 77.14 รองลงมาคือ 
ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 17.14 และ ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 5.71 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อย
ละ 83.06 รองลงมาคือ ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 14.52 และม้ือกลางวนั (11.00-14.00 
น.)  คิดเป็นร้อยละ 2.42 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นผูท่ี้ชกัชวนรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ผู้ทีชั่กชวนไปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 18 25.35 33 31.43 33 27.73 
ลูกคา้ 3 4.23 3 2.86 5 4.20 
เพื่อน 42 59.15 56 53.33 61 51.26 
หวัหนา้ 6 8.45 8 7.62 11 9.24 
ครอบครัว 17 23.94 27 25.71 38 31.93 
แฟน/ คนรัก 10 14.08 16 15.24 19 15.97 
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ n=300 
 

 จากตารางท่ี 4.42 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
แบบร้านท่ีตั้ งอยู่เด่ียวๆ  พบว่า เพื่อน เป็นผูท่ี้ชักชวนรับประทานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.15 
รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 25.35 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23.94 แฟน/ คนรัก คิดเป็น    ร้อย
ละ 14.08 หวัหนา้คิดเป็นร้อยละ 8.45 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ พบว่า เพื่อนเป็นผูท่ี้ชกัชวนรับประทานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 31.43 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25.71 แฟน/ คนรัก คิดเป็น    ร้อยละ 15.24 
หวัหนา้ คิดเป็นร้อยละ 7.62 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ พบวา่ เพื่อนเป็นผูท่ี้ชกัชวนรับประทานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 51.26 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.93 ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.73 แฟน/ คนรัก คิด
เป็นร้อยละ 15.97 หวัหนา้ คิดเป็นร้อยละ 9.24 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 4.20 ตามล าดบั 

 
 



 

 64 

ตารางที่ 4.43  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นผูต้ดัสินใจเลือกรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ผู้ตดัสินใจเลอืกร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 17 23.94 29 27.62 52 41.94 
เพื่อน 33 46.48 40 38.10 33 26.61 
หวัหนา้งาน/เพ่ือนร่วมงาน 1 1.41 1 0.95 2 1.61 
ครอบครัว/ญาติ 14 19.72 23 21.90 28 22.58 
แฟน/ คนรัก 6 8.45 12 11.43 9 7.26 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่าผู ้ตัดสินใจเลือกร้านของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ คือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.48
รองลงมาคือ ตนเองและอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.94 ครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 19.72 
แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 8.45 และ หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามล าดบั 

 ผูต้ดัสินใจเลือกร้านของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์
ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ คือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาคือ ตนเอง
และอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 27.62 ครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 21.90 แฟน/ คนรัก คิดเป็น
ร้อยละ 11.43 และ หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ตามล าดบั 

 ผูต้ดัสินใจเลือกร้านของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ผูต้ดัสินใจเลือกร้านคือ ตนเองและ
อ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.94 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 26.61 ครอบครัว/
ญาติ คิดเป็นร้อยละ 22.58 แฟน/ คนรัก  คิดเป็นร้อยละ 7.26 และ หัวหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็น
ร้อยละ 1.61ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นบุคคลท่ีไปรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

บุคคลทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 3 4.23 1 0.95 16 13.45 
ลูกคา้ 5 7.04 4 3.81 4 3.36 
เพื่อน 41 57.75 70 66.67 65 54.62 
หวัหนา้งาน/เพ่ือนร่วมงาน 5 7.04 9 8.57 9 7.56 
ครอบครัว / ญาติ 34 47.89 44 41.90 56 47.06 
แฟน/ คนรัก 15 21.13 25 23.81 22 18.49 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้ งอยู่เด่ียวๆ มีคนท่ีไปรับประทานด้วยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.75 
รองลงมาคือ ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 47.89 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 21.13 ลูกคา้และ
หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 7.04 และ คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ มีคนท่ีไปรับประทานด้วยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ 
ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 41.90 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 23.81 หวัหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน 
คิดเป็นร้อยละ 8.57 ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 3.81 และคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.95 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และย่านธุรกิจ มีคนท่ีไปรับประทานดว้ยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
54.62 รองลงมาคือ ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 47.06 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 18.49คนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 13.45 หัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อย7.56 และ ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 3.36 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นจ านวนคนท่ีไปในแต่ละคร้ังท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

จ านวนคนทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 0 0.00 1 0.95 2 1.61 
2-3 คน 51 71.83 62 59.05 90 72.58 
4-5 คน 15 21.13 38 36.19 19 15.32 
6 -7 คน 4 5.63 4 3.81 13 10.48 
8 คนข้ึนไป 1 1.41 0 0.00 0 0.00 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 รองลงมาคือ 4-5 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 6 -7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 และ 8 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.41ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 59.05 รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.19 6 -7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 และคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.95ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.58 
รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 6 -7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48 และ คนเดียว คิดเป็น     ร้อย
ละ 1.61 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นระยะเวลาท่ีรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทึใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 11 15.49 13 12.38 13 10.48 
1-2 ชัว่โมง 51 71.83 81 77.14 89 71.77 
2 ชัว่โมงข้ึนไป 9 12.68 11 10.48 21 16.94 
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 1 0.81 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่รับประทาน 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 71.83 รองลงมาคือ ไม่
เกิน 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 15.49 และ 2 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.68 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่รับประทาน 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 77.14 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
คิดเป็นร้อยละ 12.38 และ 2 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.48 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่รับประทาน 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 71.77 
รองลงมาคือ 2 ชั่วโมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.94 และ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 10.48
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น โอกาสท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

โอกาสทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นท่ีนิยมของสงัคม 31 43.66 24 22.86 26 20.97 
เพ่ือการเล้ียงฉลอง/พบปะสงัสรรค/์
ติดต่อธุรกิจ 

28 39.44 36 34.29 32 25.81 

เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ 15 21.13 24 22.86 22 17.74 
เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์

29 40.85 39 37.14 22 17.74 

ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือได้
โบนสั 

7 9.86 13 12.38 20 16.13 

เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก 18 25.35 16 15.24 14 11.29 
บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน 17 23.94 25 23.81 40 32.26 
สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย 8 11.27 19 18.10 14 11.29 
อยากไปบริโภคอาหาร 23 32.39 48 45.71 32 25.81 
ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ 3 4.23 7 6.67 2 1.61 
อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 3 2.42 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่โอกาสท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ คือ เป็นท่ีนิยมของสังคม มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.66รองลงมาคือ เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 40.85 
เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค์/ติดต่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 39.44 อยากไปบริโภคอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 32.39 เป็นวนัส าคัญของครอบครัว/คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 25.35 บุคคลในครอบครัวชอบ
รับประทาน คิดเป็นร้อยละ 23.94 เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆคิดเป็นร้อยละ 21.13 สะดวกสามารถ
หาบริโภคไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 11.27 ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั คิดเป็นร้อยละ 9.86 
และตอ้งการบ ารุงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 
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 โอกาสท่ีไปร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ คือ  อยากไปบริโภคอาหาร มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.71 รองลงมาคือ เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 37.14 เพื่อการ
เล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค/์ติดต่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 34.29 บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน คิด
เป็นร้อยละ 23.81 เป็นท่ีนิยมของสังคม และเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
22.86สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 18.10 เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก คิดเป็น
ร้อยละ 15.24 ได้เงินจากการท างานพิเศษหรือได้โบนัส คิดเป็นร้อยละ 12.38 และ ต้องการบ ารุง
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 

 โอกาสท่ีไปร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ คือ บุคคลใน
ครอบครัวชอบรับประทาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.26 รองลงมาคือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะ
สังสรรค์/ติดต่อธุรกิจและอยากไปบริโภคอาหาร มีค่าเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 25.81 เป็นท่ีนิยมของ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 20.97 เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 17.74 ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั คิดเป็นร้อยละ 16.13 เป็น
วนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก และสะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 11.29 อ่ืน ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 2.42 และ ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ1.61ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น รู้จกัร้านท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ส่ือทีท่ าให้รู้จกัร้าน 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ต 37 52.11 45 42.86 76 61.29 
เพื่อน/คนรู้จกั 32 45.07 60 57.14 64 51.61 
พนกังานของร้าน 8 11.27 18 17.14 14 11.29 
หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ 3 4.23 9 8.57 15 12.10 
แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว 4 5.63 7 6.67 9 7.26 
โทรทศัน ์ 4 5.63 26 24.76 5 4.03 
วทิย ุ 4 5.63 0 0.00 2 1.61 
โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ 7 9.86 14 13.33 3 2.42 
ป้ายโฆษณา 4 5.63 17 16.19 12 9.68 
ป้ายหนา้ร้าน 20 28.17 41 39.05 17 13.71 
หนงัสือพิมพ ์ 2 2.82 1 0.95 0 0.00 
ใบปลิว/แผน่พบั 12 16.90 9 8.57 20 16.13 
อ่ืนๆ 1 1.41 1 0.95 1 0.81 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ครอบครัวพาไป 2 ราย , แฟน  2 ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ ส่วนใหญ่รู้จกัร้านจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 52.11รองลงมาคือ 
เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 45.07 ป้ายหนา้ร้าน คิดเป็นร้อยละ 28.17 ใบปลิว/แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 
16.90 พนักงานของร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.27 โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 9.86 
แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว,โทรทศัน์,วิทยุ และป้ายโฆษณา มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.63 หนงัสือ
แจกฟรีของเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 4.23 หนงัสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 2.82 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.41ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่รู้จกัร้านจากเพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ป้ายหนา้ร้าน คิดเป็นร้อยละ 39.05 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 24.76 พนกังานของ
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 16.19 โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ และใบปลิว/แผ่นพบั คิดเป็น     ร้อยละ 8.57 แนะน าโดย
หนังสือน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ หนังสือพิมพ์และอ่ืนๆ มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.95 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่รู้จกัร้านจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 61.29
รองลงมาคือ เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 51.61 ใบปลิว/แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 16.13 ป้ายหน้าร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 13.71 หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 12.10 พนกังานของร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 11.29 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 9.68 แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 7.26 โทรทศัน์ 
คิดเป็นร้อยละ 4.03 โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 2.42 วิทยุ คิดเป็น   ร้อยละ 1.61 
และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นประเภทอาหารท่ีรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ประเภทอาหารทีรั่บประทานร้านป้ิง
ย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมนูซาซิมิ 21 29.58 34 32.38 49 39.52 
เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ 17 23.94 32 30.48 25 20.16 
เมนูประเภทเสน้ เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง 2 2.82 15 14.29 9 7.26 
เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น 7 9.86 12 11.43 11 8.87 
เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด  
เทมปุระ 

14 19.72 24 22.86 21 16.94 

เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น 5 7.04 18 17.14 5 4.03 
เมนูประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  
ซุปต่างๆ 

17 23.94 12 11.43 11 8.87 

เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  า
ผกัชุบงา 

12 16.90 21 20.00 20 16.13 

ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       52 73.24 90 85.71 82 66.13 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ย่าง ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
73.24 รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ คิดเป็นร้อยละ 29.58 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ และ เมนู
ประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.94 เมนูประเภททอด เช่น หมู
ทอด เทมปุระ คิดเป็นร้อยละ 19.72 เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ 
16.90 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 9.86 เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็น
ร้อยละ 7.04 และเมนูประเภทเส้น เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง คิดเป็นร้อยละ 2.82 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ย่าง  ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 85.71
รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ คิดเป็นร้อยละ 32.38 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
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30.48 เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด เทมปุระ คิดเป็นร้อยละ 30.48 เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย 
กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ 20.00 เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 17.14 เมนูประเภท
เส้น เช่น อุด้ง โซบะ ราเมง คิดเป็นร้อยละ 14.29 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น และเมนู
ประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 11.43 และอ่ืนๆ คิดเป็น      ร้อย
ละ 4.76 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ ส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ  คิด
เป็นร้อยละ 66.13 รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ คิดเป็นร้อยละ 39.52 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ 20.16 เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด เทมปุระคิดเป็นร้อยละ 16.94 เมนูประเภทย  า เช่น 
ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ 16.13 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น และเมนู
ประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.87 เมนูประเภทเส้น เช่น อุดง้ 
โซบะ ราเมง คิดเป็นร้อยละ 7.26 เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 4.03 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 3.23 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 74 

ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเน้ือสัตวท่ี์รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

เนือ้สัตว์ทีรั่บประทานร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หม ู 53 74.65 74 70.48 76 61.29 
เน้ือ 34 47.89 50 47.62 66 53.23 
ไก่ 24 33.80 45 42.86 19 15.32 
ปลา 38 53.52 56 53.33 36 29.03 
ปลาหมึก 28 39.44 61 58.10 29 23.39 
กุง้ 51 71.83 70 66.67 85 68.55 
อ่ืนๆ 1 1.41 0 0.00 1 0.81 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300  
อ่ืนๆไดแ้ก่ ลูกช้ินต่างๆ  2  ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่รับประทาน หมู คิดเป็นร้อยละ 74.65 รองลงมาคือ กุง้ คิดเป็น
ร้อยละ 71.83 ปลา คิดเป็นร้อยละ 53.62 เน้ือ คิดเป็นร้อยละ 47.89 ปลาหมึก คิดเป็น   ร้อยละ 39.44 ไก่ 
คิดเป็นร้อยละ 33.80 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่รับประทานหมู คิดเป็นร้อยละ 70.48 รองลงมาคือ กุง้ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 58.10 ปลา คิดเป็นร้อยละ 53.33 เน้ือ คิดเป็นร้อยละ 47.62 และ ไก่ คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่รับประทานกุง้ คิดเป็นร้อยละ 68.55 รองลงมาคือ 
หมู คิดเป็นร้อยละ 61.29 เน้ือ คิดเป็นร้อยละ 53.23 ปลา คิดเป็นร้อยละ 29.03 ปลาหมึก คิดเป็น   ร้อย
ละ 23.39 ไก่ คิดเป็นร้อยละ 15.32 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดบั 

 
 



 

 75 

ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นรสชาติของน ้ าจ้ิมท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

รสชาตขิองน า้จิม้ร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคม็ 0 0.00 3 2.86 4 3.23 
เผด็ 17 23.94 19 18.10 21 16.94 
หวาน 3 4.23 8 7.62 7 5.65 
เปร้ียว 37 52.11 39 37.14 72 58.06 
มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส 14 19.72 36 34.29 20 16.13 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้ งอยู่เด่ียวๆ ส่วนใหญ่ชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมคือรสเปร้ียว คิดเป็นร้อยละ 52.11 
รองลงมาคือ เผด็ คิดเป็นร้อยละ 23.94 มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 19.72 และหวาน คิด
เป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินคา้ ชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมคือรสเปร้ียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมาคือ มี
รสชาติกลางๆ ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 34.29 เผด็ คิดเป็นร้อยละ 18.10 หวาน คิดเป็นร้อยละ 7.62 
และ เคม็ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่ชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมคือรสเปร้ียว คิดเป็นร้อยละ 
58.06 รองลงมาคือ เผด็ คิดเป็นร้อยละ 16.94 มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 16.13 หวาน 
คิดเป็นร้อยละ 5.65 และ เคม็ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

เคร่ืองดืม่ทีส่ั่งรับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้ 17 23.94 8 7.62 53 42.74 
ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ 9 12.68 24 22.86 9 7.26 
ชาเขียวใส่นม 3 4.23 1 0.95 0 0.00 
น ้าอดัลม 18 25.35 39 37.14 33 26.61 
น ้าเปล่า 13 18.31 14 13.33 18 14.52 
เบียร์ 6 8.45 5 4.76 4 3.23 
เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์ 3 4.23 4 3.81 2 1.61 
ชาหรือกาแฟ 0 0.00 2 1.90 3 2.42 
น ้าผลไม ้ 2 2.82 8 7.62 2 1.61 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ จะสั่งน ้ าอดัลม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.35 รองลงมาคือ ชาเขียวร้อน 
(แบบเติมได)้ คิดเป็นร้อยละ 23.94 น ้าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 18.31 ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ คิดเป็นร้อย
ละ 12.68 เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 8.45 ชาเขียวใส่นม และเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ มีค่าเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 4.23 และน ้าผลไม ้ คิดเป็นร้อยละ 2.82 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ จะสั่งน ้ าอดัลม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมาคือ ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ 
คิดเป็นร้อยละ 22.86 น ้ าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 13.33 ชาเขียวร้อน (แบบเติมได้)  และน ้ าผลไม ้มีค่า
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 7.62 เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 4.76 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 3.81 
ชาหรือกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 1.90 และ ชาเขียวใส่นม คิดเป็นร้อยละ 0.95 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ จะสั่งชาเขียวร้อน (แบบเติมได้) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
42.74 รองลงมาคือ น ้ าอดัลม คิดเป็นร้อยละ26.61 น ้าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 14.52 ชาเขียวเยน็ (แบบเติม
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ได้) คิดเป็นร้อยละ 7.26 เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ชาหรือกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 2.42 และเคร่ืองด่ืม
ผสมแอลกอฮอล ์กบัน ้าผลไม ้มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.61ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นค่าใช้จ่ายเฉล่ียคร้ังท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่คร้ังทีรั่บประทานร้าน
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 300 บาท 10 14.08 15 14.29 20 16.13 
300-349 บาท 16 22.54 11 10.48 20 16.13 
350-399 บาท 24 33.80 42 40.00 35 28.23 
400-449  บาท 8 11.27 22 20.95 15 12.10 
450-499 บาท 8 11.27 6 5.71 29 23.39 
500-549  บาท 2 2.82 2 1.90 2 1.61 
550-599 บาท 2 2.82 1 0.95 1 0.81 
600-649  บาท 0 0.00 0 0.00 1 0.81 
650-699 บาท 1 1.41 3 2.86 1 0.81 
700  บาทข้ึนไป 0 0.00 3 2.86 0 0.00 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ  350-399 บาท มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.80 รองลงมาคือ 300-349 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.54 ต ่ากวา่ 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 
400-449  บาท และ450-499 บาท มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 11.27  500-549  บาท และ550-599 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.82 และ 650-699 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินค้า มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ 350-399 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
40.00รองลงมาคือ 400-449  บาท คิดเป็นร้อยละ 20.95 ต ่ากวา่ 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 300-349 
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 450-499 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 650-699 บาท และ700  บาทข้ึนไป มีค่า
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เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.86 500-549  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 และ  550-599 บาท คิดเป็น     ร้อยละ 
0.95 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และย่านธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ 350-399 บาท มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.23 รองลงมาคือ 450-499 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.39 ต ่ากวา่ 300 บาท และ300-
349 บาท มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.13 400-449  บาท คิดเป็นร้อยละ 12.10 500-549  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.61และ 550-599 บาท , 600-649  บาท และ650-699 บาท มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.81
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นความรู้สึกหลงัรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ความรู้สึกหลงัรับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 40 56.34 55 52.38 43 34.68 
แพงเกินความเป็นจริง 3 4.23 3 2.86 15 12.10 
ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน 19 26.76 19 18.10 46 37.10 
เฉย ๆ 4 5.63 23 21.90 16 12.90 
ไม่ค่อยประทบัใจ 5 7.04 3 2.86 1 0.81 
อ่ืน ๆ  0 0.00 2 1.90 3 2.42 

รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บางคร้ังก็ประทบัใจ บางคร้ังก็ไม่ประทบัใจ 4 ราย , ไม่ระบุเหตุผล 1 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์
ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกหลงัรับประทานอาหาร คือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
คิดเป็นร้อยละ 56.34 รองลงมาคือ ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน คิดเป็นร้อยละ 26.76 ไม่ค่อย
ประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 7.04 และ แพงเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 4.23ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกหลงัรับประทานอาหารคือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป คิดเป็นร้อยละ 
52.38 รองลงมาคือ เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.90 ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้รับประทาน คิดเป็นร้อยละ
18.10 แพงเกินความเป็นจริง และไม่ค่อยประทบัใจ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ2.86 และ อ่ืน ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1.90 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ มีความรู้สึกหลงัรับประทานอาหาร คือ ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้
รับประทาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป คิดเป็นร้อยละ34.68 
เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.90 แพงเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 12.10 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ2.42 และ 
ไม่ค่อยประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นมีการแนะน า บอกต่อใหรั้บประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

การแนะน า บอกต่อให้รับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ี
รู้สึกชอบ และไม่ชอบ) 

14 19.72 24 22.86 8 6.45 

แนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ 42 59.15 36 34.29 78 62.90 
ไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยได้
แนะน า) 

15 21.13 39 37.14 24 19.35 

ไม่แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่
ชอบ) 

0 0.00 6 5.71 13 10.48 

อ่ืน ๆ  0 0.00 0 0.00 1 0.81 
รวม 71 100.00 105 100.00 124 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์

ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีตั้ งอยู่เด่ียวๆ ส่วนใหญ่มีการแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ คิดเป็นร้อยละ 
59.15 รองลงมาคือ ไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) คิดเป็นร้อยละ 21.13 และ แนะน าและ
บอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 19.72ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบ ร้านท่ีอยูใ่น
ห้างสรรพสินค้า มีการไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยได้แนะน า) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.14
รองลงมาคือ แนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ คิดเป็นร้อยละ 34.29 แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง 
(ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 22.86 และ ไม่แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) 
คิดเป็นร้อยละ 5.71 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นแบบร้านท่ีอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่มีการแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ คิดเป็น
ร้อยละ 62.90 รองลงมาคือ ไมค่่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) คิดเป็นร้อยละ 19.35 ไม่แนะน า
เลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 10.48 แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ 
และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 6.45 และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดบั 
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4.6 ส่วนที่ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์
ญี่ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริม จ าแนกตามท าเลทีต่ั้งของร้าน 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 4.11 มาก 4.19 มาก 4.02 มาก 
คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.18 มาก 4.26 มาก 4.16 มาก 
อาหารมีรสชาติอร่อย 4.23 มาก 4.30 มาก 4.09 มาก 
ความหลากหลายของรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

4.13 มาก 4.26 มาก 4.02 มาก 

ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมี
รูปภาพประกอบ 

3.92 มาก 4.06 มาก 4.08 มาก 

มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อยบริการ 4.07 มาก 4.23 มาก 4.06 มาก 
ความสดใหม่ของอาหาร 4.14 มาก 4.37 มาก 4.04 มาก 
บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใชจ่้าย 
เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า เป็นตน้ 

4.11 มาก 4.17 มาก 4.06 มาก 

รวม 4.11 มาก 4.23 มาก 4.06 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.56 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ

ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ 
คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.18) ความสดใหม่ของอาหาร(ค่าเฉล่ีย 4.14)  ความ
หลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.13) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั และบริการ 
เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า เป็นตน้ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีรายการอาหาร
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ใหม่ๆไวค้อยบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07)  และ ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 
3.92)  ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ในห้างสรรพสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลใน
ระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ความสดใหม่ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ อาหารมี
รสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.30) คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม และความหลากหลายของรายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อยบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.19) บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่นร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ อาหารมีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.09) ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม
มีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อยบริการ และ บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่
คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้าชา  น ้าเปล่า เป็นตน้ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.06) ความสดใหม่ของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 
4.04) และช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั กบัความหลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม(ค่าเฉล่ีย 
4.02) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านราคา 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

4.21 มาก 4.34 มาก 4.24 มาก 

มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไวช้ดัเจน 

4.13 มาก 4.19 มาก 4.15 มาก 

สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.75 มาก 3.69 มาก 3.86 มาก 
ราคาไม่แพง 4.06 มาก 4.22 มาก 4.04 มาก 
ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิงยา่ง
สไตลญ่ี์ปุ่นอ่ืนๆ 

4.10 มาก 4.08 มาก 3.90 มาก 

เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกอยา่ง 

4.06 มาก 4.21 มาก 3.97 มาก 

รวม 4.05 มาก 4.12 มาก 4.02 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ

ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.13) ราคา
ใกล้เคียงกบัร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ราคาไม่แพง และเป็นราคาสุทธิรวม
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.06) และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.75) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบั
มากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
รองลงมาคือ ราคาไม่แพง (ค่าเฉล่ีย 4.22) เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอย่าง (ค่าเฉล่ีย 
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4.21) มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.08)และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.15) 
ราคาไม่แพง (ค่าเฉล่ีย 4.04) เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอย่าง (ค่าเฉล่ีย 3.97) ราคา
ใกล้เคียงกบัร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.90)และสามารถช าระด้วยบตัรเครดิตได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านการจดัจ าหน่าย 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน 4.13 มาก 4.04 มาก 4.06 มาก 
ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 3.94 มาก 3.91 มาก 3.99 มาก 
ร้านอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 3.94 มาก 4.04 มาก 3.81 มาก 
มีสถานท่ีใหบ้ริการของตนเองเป็น
เอกเทศ 

3.97 มาก 3.87 มาก 3.90 มาก 

มีสาขาเปิดหลายแห่ง 4.08 มาก 3.86 มาก 3.81 มาก 
เดินทางไปร้านไดส้ะดวก 4.11 มาก 4.17 มาก 4.01 มาก 

รวม 4.02 มาก 3.98 มาก 3.93 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.58 พบว่าปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน(ค่าเฉล่ีย 
4.13) รองลงมาคือ เดินทางไปร้านไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีสาขาเปิดหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 4.08) มี
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สถานท่ีให้บริการของตนเองเป็นเอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และร้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชน กบัร้านอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ มีค่าเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น ร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  เดินทางไปร้านไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ 
ร้านอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน และร้านอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.04) ร้าน
อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีสถานท่ีให้บริการของตนเองเป็นเอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และมี
สาขาเปิดหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ร้านอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั / ใกล้ท่ี
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ เดินทางไปร้านไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
(ค่าเฉ ล่ีย 3.99 ) มีสถาน ท่ีให้บ ริการของตนเองเป็น เอกเทศ (ค่ าเฉ ล่ีย 3.90) และร้านอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ กบั มีสาขาเปิดหลายแห่ง มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์
ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

4.10 มาก 4.00 มาก 3.96 มาก 

การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ 3.85 มาก 3.79 มาก 3.78 มาก 
การโฆษณาผา่น Fan Page (Web site) 4.00 มาก 3.85 มาก 3.81 มาก 
การสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลดหรือแลก
ของรางวลั 

3.90 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 

การสะสมแตม้ เพ่ือใชบ้ริการฟรีในคร้ัง
ท่ีก าหนด เช่น ใชบ้ริการ 5 คร้ังฟรี 1 
คร้ัง 

4.04 มาก 3.99 มาก 
 

3.88 
มาก 

โปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและ
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์
มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ 

3.94 มาก 4.00 มาก 3.95 มาก 

มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
พิเศษ 

3.90 มาก 3.94 มาก 3.85 มาก 

มีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่
ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ เช่น SMS  E-mail 
, Facebook 

3.89 มาก 3.84 มาก 3.77 มาก 

มีคูปองส่วนลด 3.87 มาก 3.99 มาก 3.90 มาก 
มีของแถม 3.89 มาก 3.87 มาก 3.82 มาก 
มีการชิงโชค 3.79 มาก 3.76 มาก 3.89 มาก 

รวม 3.92 มาก 3.89 มาก 3.85 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมา
ใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.92) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์
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ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของ
รางวลั และมีคูปองส่วนลด มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.04) การโฆษณาผา่น Fan Page (Web site) (ค่าเฉล่ีย 
4.00) มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต์ มา 4 จ่าย 3  เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) การสะสมแตม้ เพื่อใช้บริการฟรีในคร้ังท่ีก าหนด เช่น ใช้บริการ 5 คร้ังฟรี 1 คร้ัง 
และมีการจัดท าบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิ เศษ  มีค่าเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีบริการแจ้งรายการ
โปรโมชั่นประจ าเดือนแก่ลูกค้า เช่น SMS  E-mail , Facebook และมีของแถม มีค่าเท่ากัน(ค่าเฉล่ีย 
3.89) มีคูปองส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.87) การโฆษณาทางส่ือวิทยุ  (ค่าเฉล่ีย 3.85) และมีการชิงโชค 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

 ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ในห้างสรรพสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
โดยปัจจัยย่อยท่ี มีผลในระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉ ล่ียได้แก่   การโฆษณา เช่น แผ่นพับ 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ และ มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต์ มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ การสะสมแตม้เพื่อ
รับส่วนลดหรือแลกของรางวลั  และและมีคูปองส่วนลด มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีการจดัท าบตัร
สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.94) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.87) การโฆษณาผา่น Fan Page (Web 
site) (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีบริการแจ้งรายการโปรโมชั่นประจ าเดือนแก่ลูกค้า เช่น SMS  E-mail , 
Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.84)  การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั มีค่าเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.80) 
การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีการชิงโชค (ค่าเฉล่ีย 3.76)ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านการการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  การโฆษณา 
เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ มีโปรโมชัน่พิเศษ
ในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีคูปอง
ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีการชิงโชค (ค่าเฉล่ีย 3.89) มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ มีค่า
เท่ากนั (คา่เฉล่ีย 3.85) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.82) การโฆษณาผา่น Fan Page (Web site) (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.80) การโฆษณาทางส่ือวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 
3.78) และมีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ เช่น SMS  E-mail , Facebook (ค่าเฉล่ีย 
3.77) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านบุคลากร 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ 4.13 มาก 4.11 มาก 4.01 มาก 
พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 3.94 มาก 4.10 มาก 4.02 มาก 
พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็น
อยา่งดีสามารถใหค้  าแนะเก่ียวกบั
เมนูอาหารได ้

4.01 มาก 3.99 มาก 3.98 มาก 

จ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ 

4.07 มาก 4.00 มาก 4.02 มาก 

พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี 4.03 มาก 4.04 มาก 4.04 มาก 
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ย
ความเท่าเทียม 

4.15 มาก 4.10 มาก 4.00 มาก 

รวม 4.05 มาก 4.05 มาก 4.01 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.60 พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.13) จ านวน
พนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ(ค่าเฉล่ีย 4.07) พนักงานมีรอยยิ้ม และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได้(ค่าเฉล่ีย 4.01) 
และพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่น ร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ในระดับมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย4.11) 
รองลงมาคือ พนักงานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี และพนักงานให้บริการลูกคา้ทุกคนด้วยความเท่า
เทียม  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.04) จ  านวนพนักงาน
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ให้บริการอยา่งเพียงพอ กบั มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) และพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอยา่ง
ดีสามารถใหค้  าแนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได ้และ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตล์ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี 
มีค่าเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี และจ านวนพนักงาน
ให้บริการอย่างเพียงพอ  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.02) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.01) พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกคนด้วยความเท่าเทียม  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.00) และพนกังานมี
ความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได้ และพนักงานให้บริการ
ลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับ
บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

4.08 มาก 4.21 มาก 4.04 มาก 

ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร 4.07 มาก 4.20 มาก 4.02 มาก 
มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมก่อนใหบ้ริการ 

4.04 มาก 4.05 มาก 3.97 มาก 

ความรวดเร็วในการรับรายการอาหาร
จากลูกคา้ 

4.07 มาก 4.05 มาก 3.98 มาก 

ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารตาม
รายการท่ีสัง่ไป 

4.14 มาก 4.16 มาก 3.91 มาก 

มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการ
รับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน 
เติมน ้ า น ้ าจ้ิม เป็นตน้ 

3.87 มาก 4.10 มาก 3.93 มาก 

มีการเติมอาหารอยูต่ลอดเวลาให้
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3.99 มาก 4.05 มาก 4.02 มาก 

กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้ง
รวดเร็ว 

3.92 มาก 4.12 มาก 3.99 มาก 

รวม 4.02 มาก 4.11 มาก 3.98 มาก 
 

 จากตารางท่ี  4.61  พบว่าปัจจัยด้านด้านกระบวนการให้บ ริการมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่ ความถูกตอ้งในการ
เสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสั่งไป (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมาคือ กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการ
มีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.08) ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร และความรวดเร็วในการรับ
รายการอาหารจากลูกคา้ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อน
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.04) มีการเติมอาหารอยู่ตลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
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กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ มีพนักงานคอยดูแลอย่างดีตลอดการ
รับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้า น ้าจ้ิม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวก
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.20)  ความถูกตอ้งใน
การเสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสั่งไป  (ค่าเฉล่ีย 4.16) กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.12) มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการรับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้ าจ้ิม เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) และมีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อนให้บริการ , ความรวดเร็วในการรับ
รายการอาหารจากลูกคา้ และมีการเติมอาหารอยู่ตลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  กระบวนการในการจองคิวเพื่อ
รับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอคอยอาหารและมีการ
เติมอาหารอยูต่ลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.02) กระบวนการคิดช าระ
เงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.99) ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) มี
การแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อนให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีพนักงานคอยดูแลอย่างดี
ตลอดการรับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้ าจ้ิม เป็นตน้ และ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
และ ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสั่งไป  (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัย่อยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

ร้านทีใ่ช้บริการ 

ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร และ

ย่านธุรกจิ  

n=71 n=105 n=124 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

มีการตกแต่งร้านใหส้วยงาม 

บรรยากาศดี  
4.07 มาก 4.00 มาก 3.99 มาก 

ความสะอาดของสถานท่ีและอปุกรณ์
การใหบ้ริการต่างๆ 

4.00 มาก 4.08 มาก 3.98 มาก 

สถานท่ีใหบ้ริการมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

3.85 มาก 3.94 มาก 4.03 มาก 

มีการจดัพ้ืนท่ีในร้านใหส้ามารถสูบ
บุหร่ีได ้

3.87 มาก 3.55 มาก 3.82 มาก 

มีส่วนบริการลูกคา้อยูก่ลางแจง้ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

3.97 มาก 3.97 มาก 3.91 มาก 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ 3.93 มาก 4.13 มาก 3.92 มาก 
เกา้อ้ีนัง่สบาย  3.96 มาก 4.05 มาก 3.96 มาก 
มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบน
โตะ๊อาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน 
เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู 

3.90 มาก 4.02 มาก 3.91 มาก 

มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ 4.04 มาก 4.21 มาก 3.98 มาก 
รวม 3.95 มาก 3.99 มาก 3.94 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น แบบร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.95) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  มีการตกแต่งร้านให้สวยงาม
บรรยากาศดี  (ค่าเฉล่ีย 4.07)  รองลงมาคือ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ความสะอาด
ของสถานท่ีและอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีส่วนบริการลูกคา้อยู่กลางแจง้ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.97) เก้าอ้ีนั่งสบาย  (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงรส 
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กระดาษทิชชู มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.90 ) มีการจดัพื้นท่ีในร้านให้สามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.87) 
และสถานท่ีใหบ้ริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ  (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหาร
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลในระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่  มีท่ีนั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์
การให้บริการต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.08) เกา้อ้ีนั่งสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวก
บนโต๊ะอาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีการ
ตกแต่งร้านให้สวยงามบรรยากาศดี (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีส่วนบริการลูกค้าอยู่กลางแจง้ อากาศถ่ายเท
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.97) สถานท่ีให้บริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และมีการจดัพื้นท่ี
ในร้านใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหาร
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น ร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการมีการ
ติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ มีการตกแต่งร้านให้สวยงามบรรยากาศดี (ค่าเฉล่ีย 
3.99) ความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์การใหบ้ริการต่างๆ และมีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวก
บนโตะ๊อาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู และ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ 
มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.98) เกา้อ้ีนัง่สบาย (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.92) มีส่วนบริการลูกคา้อยูก่ลางแจง้ อากาศถ่ายเทสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ มีการจดัพื้นท่ีในร้าน
ใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 
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4.7 ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีใชบ้ริการจ าแนกตามความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 

จ านวนร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน 
มากกว่า  1คร้ัง 

ต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 แห่ง 16 27.59 7 6.48 6 4.48 
2 แห่ง 13 22.41 57 52.78 24 17.91 
3 แห่ง 14 24.14 24 22.22 41 30.60 
4 แห่ง 4 6.90 6 5.56 30 22.39 
5 แห่งข้ึนไป 11 18.97 14 12.96 33 24.63 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน เคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น 1 แห่ง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 27.59 รองลงมาคือ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.14  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.41  5 แห่งข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 18.97 และ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.78  รองลงมาคือ 
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22  5 แห่งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.96  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.48  และ 4 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน  ส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.60  
รองลงมาคือ 5 แห่งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.63  4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.39  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
17.91  และ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของช่ือร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีไปใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดจ าแนก
ตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ช่ือร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร้านกิวจงั 14 24.14 10 9.26 20 14.93 
ร้านเนโกะ 0 0.00 6 5.56 6 4.48 
ร้านยฟูกู ุ 11 18.97 22 20.37 40 29.85 
ร้านโตเกียวยากินิคุ 2 3.45 3 2.78 3 2.24 
ร้านซูซูรัน 4 6.90 12 11.11 8 5.97 
ร้านคาบูกิ 1 1.72 7 6.48 10 7.46 
ร้านมิยาบิ 11 18.97 17 15.74 23 17.16 
ร้านวากายะ 6 10.34 5 4.63 10 7.46 
ร้านมาชิตะ 0 0.00 4 3.70 3 2.24 
ร้านไดโดมอน 3 5.17 13 12.04 3 2.24 
ร้านอ่ืนๆ  6 10.34 9 8.33 8 5.97 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 
หมายเหตุ อ่ืนๆไดแ้ก่  เทนโกก ุยากิ  12 ราย , ล าล ้า 3 ราย , โฮะรุโมง 5 ราย , มตัสึซากะ 3 ราย 

 

 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนใช้บริการ กิวจงั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ ร้านยูฟูกุ 
และร้านมิยาบิ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 18.97 ร้านวากายะ และ ร้านอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ร้านซูซูรัน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ร้านไดโดมอน คิดเป็นร้อยละ5.17 ร้านโตเกียวยากินิคุ คิดเป้น
ร้อยละ 3.45 ร้านคาบูกิ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน ใช้
บริการ ร้านยฟููกุ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.37 รองลงมาคือ ร้านมิยาบิ คิดเป็นร้อยละ 15.74 ร้านได
โดมอน คิดเป็นร้อยละ 12.04 ร้านซูซูรัน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ร้านกิวจงั คิดเป็นร้อยละ 9.26 ร้านอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ร้านคาบูกิ คิดเป็นร้อยละ 6.48 ร้านเนโกะ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ร้านวากายะ คิดเป็น
ร้อยละ 4.63  ร้านมาชิตะ คิดเป็นร้อยละ 3.70 และร้านโตเกียวยากินิคุ คิดเป็นร้อยละ 2.78 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1คร้ังต่อ
เดือน ใชบ้ริการ ร้านยฟููกุ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.85 รองลงมาคือ ร้านมิยาบิ คิดเป็นร้อยละ 17.16  
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ร้านกิวจงั คิดเป็นร้อยละ 14.93 ร้านคาบูกิ และร้านวากายะ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 7.46 ร้านซูซูรัน 
และร้านอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.97 ร้านเนโกะ คิดเป็นร้อยละ 4.48 ร้านโตเกียวยากินิคุ ,ร้าน
มาชิตะ และร้านไดโดมอน มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.24 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นมีเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

เหตุผลทีเ่ลอืกร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมนูอาหารหลากหลาย 35 60.34 52 48.15 78 58.21 
อาหารอร่อย 36 62.07 55 50.93 64 47.76 
น ้าจ้ิมรสชาติอร่อย 31 53.45 56 51.85 58 43.28 
น ้าจ้ิมมีใหเ้ลือกหลากหลาย 14 24.14 17 15.74 25 18.66 
อาหารสด สะอาด สีสนัสวยงาม 24 41.38 35 32.41 40 29.85 
กินแลว้คุม้ 20 34.48 30 27.78 50 37.31 
ราคาไม่แพง 18 31.03 18 16.67 41 30.60 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 17 29.31 22 20.37 20 14.93 
เดินทางสะดวก 26 44.83 33 30.56 29 21.64 
ร้านสะอาด น่านัง่ 19 32.76 28 25.93 23 17.16 
มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 23 39.66 21 19.44 8 5.97 
ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 13 22.41 24 22.22 19 14.18 
พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 12 20.69 15 13.89 16 11.94 
บรรยากาศดี 12 20.69 27 25.00 25 18.66 
ร้านมีระบบดูดควนั 11 18.97 10 9.26 17 12.69 
บริการดี 16 27.59 18 16.67 21 15.67 
ไม่จ ากดัเวลา 11 18.97 12 11.11 11 8.21 
โปรโมชัน่น่าสนใจ 13 22.41 15 13.89 13 9.70 
ไม่ไดต้ดัสินใจเอง 
(เป็นมติของส่วนใหญ่) 

6 10.34 5 4.63 5 3.73 

อ่ืนๆ 1 1.72 2 1.85 4 2.99 
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 จากตารางท่ี 4.65 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ อาหารอร่อย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.07  
รองลงมาคือ เมนูอาหารหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 60.34 น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 53.45 
เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 44.83 อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีท่ีนั่ง
เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน คิดเป็นร้อยละ 39.66 กินแลว้คุม้ คิดเป็นร้อยละ 34.38 ร้านสะอาด น่านั่ง 
คิดเป็นร้อยละ 32.76 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อย31.03 อยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 29.31 
บริการดี คิดเป็นร้อยละ 27.59 น ้ าจ้ิมมีให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 24.14 ท่ีจอดรถสะดวก 
ปลอดภยั และโปรโมชัน่น่าสนใจ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 22.41  พนกังานมีอธัยาศยัดี   เป็นมิตร 
และบรรยากาศดี มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 20.69 ร้านมีระบบดูดควนั และไม่จ  ากดัเวลา คิดเป็น      
ร้อยละ 18.97 และไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน มี
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือ น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ อาหาร
อร่อย คิดเป็นร้อยละ 50.93 เมนูอาหารหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 48.15 อาหารสด สะอาด สีสัน
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 32.41 เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 30.56 กินแลว้คุม้ คิดเป็นร้อยละ 27.78
ร้านสะอาด น่านัง่ คิดเป็นร้อยละ 25.93 บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 
คิดเป็นร้อยละ 22.22  อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 20.37 มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน 
คิดเป็นร้อยละ 19.44 ราคาไม่แพง และบริการดี มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.67 น ้ าจ้ิมมีให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 15.74 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และโปรโมชัน่น่าสนใจ มีค่าเท่ากนั
คิดเป็นร้อยละ 13.89 ไม่จ  ากดัเวลา คิดเป็นร้อยละ 11.11 ร้านมีระบบดูดควนั คิดเป็นร้อยละ 9.26 และ 
ไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่)คิดเป็นร้อยละ 4.63 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน  มีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือ เมนูอาหารหลากหลาย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.21 รองลงมา
คือ อาหารอร่อย คิดเป็นร้อยละ 47.76 น ้ าจ้ิมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 43.28 กินแลว้คุม้ คิดเป็นร้อย
ละ 37.31 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 30.60 อาหารสด สะอาด สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 29.85 
เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 21.64 น ้าจ้ิมมีใหเ้ลือกหลากหลาย และบรรยากาศดี มีค่าเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 18.66 ร้านสะอาด น่านัง่ คิดเป็นร้อยละ 17.16 บริการดี คิดเป็นร้อยละ15.67 อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ี
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 14.93 ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 14.18 ร้านมีระบบดูดควนั     
คิดเป็นร้อยละ 12.69 โปรโมชัน่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 9.70 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและ 11.94 
ไม่จ  ากดัเวลา คิดเป็นร้อยละ 8.21 มีท่ีนั่งเพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และไม่ได้
ตดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่)กบัอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.73 ตามล าดบั 

 



 

 98 

ตารางที ่4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เลือกท าเลของร้านอาหารบุฟ  
 เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ท าเลของร้านบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone) 18 31.03 27 25.00 26 19.40 
ร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 22 37.93 43 39.81 40 29.85 
ร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร 
และยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมาน 
เหมินทร์ 

17 29.31 36 33.33 66 49.25 

อ่ืนๆ  1 1.72 2 1.85 2 1.49 
รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง

สไตล์ญ่ีปุ่น นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน นิยมไปใชบ้ริการร้านท่ีอยู่ในห้างสรรพสินคา้ มีค่ามากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 37.93 รองลงมาคือ ร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ (Stand Alone) คิดเป็นร้อยละ 31.03 ร้านท่ีอยู่ใกล้
แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ คิดเป็นร้อยละ 29.31 และ อ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน
นิยมไปใช้บริการร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ มีค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาคือ ร้านท่ี
อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร้าน
ท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone) คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1คร้ังต่อ
เดือนนิยมไปใช้บริการ ร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ เช่น ถนนนิมมาน            
เหมินทร์ มีค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือ ร้านท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 
29.85 ร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone) คิดเป็นร้อยละ 19.40 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดบั 

 
 
 



 

 99 

ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเดินทางจากไหนเพื่อรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

เดนิทางจากไหนไปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มหาวทิยาลยั 10 17.24 13 12.04 8 5.97 
บา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั 25 43.10 46 42.59 74 55.22 
ท่ีท างาน 21 36.21 36 33.33 45 33.58 
จุดนดัหมายอ่ืนๆ 2 3.45 13 12.04 7 5.22 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน เร่ิมเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.10 
รองลงมาคือ ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 36.21 มหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 17.24 และจุดนดัหมายอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน เร่ิม
เดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.59 รองลงมาคือ ท่ีท างาน คิดเป็น    
ร้อยละ 33.33 มหาวทิยาลยั และ จุดนดัหมายอ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 12.04 ตามล าดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1คร้ังต่อ
เดือน  ส่วนใหญ่เร่ิมเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั คิดเป็นร้อยละ 55.22 รองลงมาคือ ท่ีท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 33.58 มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.97 และจุดนัดหมายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.22 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 100 

ตารางที่ 4.68  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นวนัท่ีไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

วนัทีไ่ปรับประทานร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) 14 24.14 27 25.00 21 15.67 
วนัหยดุเทศกาล 6 10.34 8 7.41 4 2.99 
วนัหยดุ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 25 43.10 38 35.19 79 58.96 
ไม่แน่นอน 13 22.41 35 32.41 30 22.39 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.68 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ไปรับประทานวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
43.10 รองลงมาคือ วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 24.14 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
22.41 และ วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน ไป
รับประทานวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.19  รองลงมาคือ ไม่แน่นอน   
คิดเป็นร้อยละ 32.41 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 25.00 และวนัหยุดเทศกาล         
คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ไปรับประทานวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ คิดเป็นร้อยละ 58.96 รองลงมาคือ ไม่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 22.39 วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์)  คิดเป็นร้อยละ 15.67และ วนัหยุด
เทศกาล คิดเป็นร้อยละ 2.99 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.69  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

จ านวนคร้ังไปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) 2 3.45 2 1.85 5 3.73 
ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) 9 15.52 26 24.07 14 10.45 
ม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) 47 81.03 80 74.07 115 85.82 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.69 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 81.03 
และรองลงมาคือ ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 15.52 และ ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) 
คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 74.07 รองลงมาคือ ช่วงบ่าย (14.01-
17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 24.07 และ ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ไปรับประทานม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 85.82 รองลงมาคือ ช่วงบ่าย 
(14.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 10.45 และม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.)  คิดเป็นร้อยละ 3.73 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.70  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นผูท่ี้ชกัชวนรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ผู้ทีชั่กชวนไปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 14 24.14 38 35.19 32 23.88 
ลูกคา้ 0 0.00 5 4.63 6 4.48 
เพื่อน 38 65.52 50 46.30 71 52.99 
หวัหนา้ 7 12.07 7 6.48 11 8.21 
ครอบครัว 19 32.76 26 24.07 37 27.61 
แฟน/ คนรัก 6 10.34 15 13.89 24 17.91 
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ n=300 
 

 จากตารางท่ี 4.70 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน พบว่า เพื่อน เป็นผูท่ี้ชักชวนรับประทานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.52
รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 32.76 ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 24.14 หวัหนา้คิดเป็นร้อยละ12.07 
และแฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 10.34  ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
พบว่า เพื่อนเป็นผูท่ี้ชกัชวนรับประทานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 35.19 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 24.07  แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 13.89  หัวหน้า คิดเป็น  
ร้อยละ 6.48 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 4.63 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1คร้ังต่อ
เดือน พบวา่ เพื่อนเป็นผูท่ี้ชกัชวนรับประทาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.99 รองลงมาคือ ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 27.61 ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 23.88 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 27.61 หัวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 8.21 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.71  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นผูต้ดัสินใจเลือกรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ผู้ตดัสินใจเลอืกร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 11 18.97 35 32.41 52 38.81 
เพื่อน 28 48.28 41 37.96 37 27.61 
หวัหนา้งาน/เพ่ือนร่วมงาน 1 1.72 2 1.85 1 0.75 
ครอบครัว/ญาติ 14 24.14 22 20.37 29 21.64 
แฟน/ คนรัก 4 6.90 8 7.41 15 11.19 
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.71 พบว่าผู ้ตัดสินใจเลือกร้านของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.28
รองลงมาคือ ครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 24.14 ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 18.97 แฟน/ คนรัก คิดเป็น
ร้อยละ 6.90 และ หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้ดัสินใจเลือกร้านของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์
ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน คือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.96 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
32.41 ครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 20.37 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 7.41 และหัวหนา้งาน/เพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

 ผูต้ดัสินใจเลือกร้านของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์
ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อเดือน ผูต้ดัสินใจเลือกร้านคือ ตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.81 รองลงมา
คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 27.61 ครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 21.64 แฟน/ คนรัก  คิดเป็นร้อยละ 
711.19 และ หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.72  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นบุคคลท่ีไปรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

บุคคลทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 3 5.17 5 4.63 12 8.96 
ลูกคา้ 2 3.45 4 3.70 7 5.22 
เพื่อน 39 67.24 65 60.19 72 53.73 
หวัหนา้งาน/เพ่ือนร่วมงาน 6 10.34 8 7.41 9 6.72 
ครอบครัว / ญาติ 29 50.00 50 46.30 55 41.04 
แฟน/ คนรัก 9 15.52 22 20.37 31 23.13 
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
 

 จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีคนท่ีไปรับประทานด้วยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.24 
รองลงมาคือ ครอบครัว / ญาติ คิดเป็นร้อยละ 50.00 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 15.52 หัวหน้างาน/
เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 10.34 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 5.17 และลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน มี
คนท่ีไปรับประทานด้วยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.19 รองลงมาคือ ครอบครัว / ญาติ       
คิดเป็นร้อยละ 46.30 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 20.37 หัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 
7.41 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 4.63 และลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน  มีคนท่ีไปรับประทานดว้ยคือ เพื่อน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมาคือ ครอบครัว / 
ญาติ คิดเป็นร้อยละ 41.04 แฟน/ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 23.13 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 8.96 หัวหน้า
งาน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 6.72 และ ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 5.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นจ านวนคนท่ีไปในแต่ละคร้ังท่ี
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกความถ่ีในการใชบ้ริการ 

จ านวนคนทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 0 0.00 3 2.78 0 0.00 
2-3 คน 37 63.79 74 68.52 92 68.66 
4-5 คน 18 31.03 24 22.22 30 22.39 
6 -7 คน 3 5.17 6 5.56 12 8.96 
8 คนข้ึนไป 0 0.00 1 0.93 0 0.00 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 63.79 รองลงมาคือ 4-5 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 และ 6 -7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22  6 -7 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 2.78 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ไปรับประทาน 2-3 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.66 รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.39  และ6 -7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.74  แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นระยะเวลาท่ีรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 16 27.59 16 14.81 5 3.73 
1-2 ชัว่โมง 26 44.83 82 75.93 113 84.33 
2 ชัว่โมงข้ึนไป 15 25.86 10 9.26 16 11.94 
อ่ืนๆ 1 1.72 0 0.00 0 0.00 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน รับประทาน 1-2 ชัว่โมง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมาคือ ไม่
เกิน 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27.59 2 ชั่วโมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25.86 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ส่วนใหญ่รับประทาน 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ75.93 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 
14.81 และ 2 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.26 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่รับประทาน 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 84.33 รองลงมาคือ 2 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ 11.94 และ ไม่เกิน 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 3.73 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น โอกาสท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

โอกาสทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เป็นท่ีนิยมของสงัคม 22 37.93 37 34.26 22 16.42 
เพ่ือการเล้ียงฉลอง/พบปะสงัสรรค/์
ติดต่อธุรกิจ 

27 46.55 44 40.74 25 18.66 

เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ 14 24.14 17 15.74 30 22.39 
เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์

25 43.10 40 37.04 25 18.66 

ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือได้
โบนสั 

8 13.79 6 5.56 26 19.40 

เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก 8 13.79 20 18.52 20 14.93 
บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน 17 29.31 23 21.30 42 31.34 
สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย 7 12.07 17 15.74 17 12.69 
อยากไปบริโภคอาหาร 24 41.38 41 37.96 38 28.36 
ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ 3 5.17 4 3.70 5 3.73 
อ่ืน ๆ 0 0.00 1 0.93 2 1.49 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 
 จากตารางท่ี 4.75 พบวา่โอกาสท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะ
สังสรรค์/ติดต่อธุรกิจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.55 รองลงมาคือ เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 43.10 อยากไปบริโภคอาหาร คิดเป็นร้อยละ 41.38 เป็นท่ีนิยมของสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 37.93 บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 29.31 เทศกาลและโอกาส
พิเศษต่างๆคิดเป็นร้อยละ 13.79 ได้เงินจากการท างานพิเศษหรือได้โบนัส และเป็นวนัส าคญัของ
ครอบครัว/คู่รัก  มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.79 สะดวกสามารถหาบริโภคได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 
12.07  และตอ้งการบ ารุงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.17 ตามล าดบั 

 โอกาสท่ีไปร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน คือ  เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค/์ติดต่อธุรกิจ มากท่ีสุด 
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คิดเป็นร้อยละ 40.74  รองลงมาคือ อยากไปบริโภคอาหาร คิดเป็นร้อยละ 37.96 เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์
หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 37.04 เป็นท่ีนิยมของสังคม คิดเป็นร้อยละ 34.26 บุคคลใน
ครอบครัวชอบรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 21.30 เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 
18.25 เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และสะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
15.74  ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ    คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.93  ตามล าดบั 

 โอกาสท่ีไปร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกว่า  1คร้ังต่อเดือน คือ บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือ อยากไปบริโภคอาหาร คิดเป็นร้อยละ 28.36 เทศกาลและโอกาส
พิเศษต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 22.39  ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั คิดเป็นร้อยละ 19.40 เพื่อ
การเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค์/ติดต่อธุรกิจ และเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ มีค่า
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 18.66 เป็นท่ีนิยมของสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.42 เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/
คู่รัก    คิดเป็นร้อยละ 14.93  สะดวกสามารถหาบริโภคได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 12.69 ตอ้งการบ ารุง
สุขภาพ    คิดเป็นร้อยละ 3.73  และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น รู้จกัร้านท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

รู้จกัร้านทีไ่ปร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อินเทอร์เน็ต 24 41.38 43 39.81 91 67.91 
เพื่อน/คนรู้จกั 38 65.52 61 56.48 57 42.54 
พนกังานของร้าน 4 6.90 24 22.22 12 8.96 
หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ 3 5.17 8 7.41 16 11.94 
แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว 2 3.45 9 8.33 9 6.72 
โทรทศัน ์ 7 12.07 14 12.96 14 10.45 
วทิย ุ 3 5.17 2 1.85 1 0.75 
โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ 4 6.90 7 6.48 13 9.70 
ป้ายโฆษณา 5 8.62 15 13.89 13 9.70 
ป้ายหนา้ร้าน 17 29.31 36 33.33 25 18.66 
หนงัสือพิมพ ์ 0 0.00 2 1.85 1 0.75 
ใบปลิว/แผน่พบั 11 18.97 17 15.74 13 9.70 
อ่ืนๆ 3 5.17 1 0.93 0 0.00 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ครอบครัวพาไป 2 ราย , แฟน  2 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.76 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน รู้จกัร้านจากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมาคือ 
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 41.38 ป้ายหนา้ร้าน คิดเป็นร้อยละ 29.31 ใบปลิว/แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 
18.97 โทรทัศน์  คิดเป็นร้อยละ 12.07 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 8.62 พนักงานของร้าน  และ
โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 6.90 หนังสือแจกฟรีของเชียงใหม่,วิทย ุ
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.17 และแนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
รู้จกัร้านจากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.48 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
39.81 ป้ายหน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 พนักงานของร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใบปลิว/แผ่นพบั     
คิดเป็นร้อยละ 15.74 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ13.89 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 12.96 แนะน าโดย
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หนังสือน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 8.33 หนังสือแจกฟรีของเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 7.41 โปสเตอร์ท่ี
ติดตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.48 วิทยุและหนงัสือพิมพ ์ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.85 และ
อ่ืนๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน รู้จกัร้านจากอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.91 รองลงมาคือ เพื่อน/คนรู้จกั คิดเป็นร้อย
ละ 42.54 ป้ายหน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.66 หนังสือแจกฟรีของเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.94 
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 10.45 โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ ,ป้ายโฆษณา และใบปลิว/แผน่พบั มี
ค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.70 พนักงานของร้าน คิดเป็นร้อยละ 8.96 แนะน าโดยหนังสือน าเท่ียว       
คิดเป็นร้อยละ 6.72 และวทิยกุบัหนงัสือพิมพ ์มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นประเภทอาหารท่ีรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ประเภทอาหารทีรั่บประทานร้านป้ิง
ย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมนูซาซิมิ 12 20.69 38 35.19 54 40.30 
เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ 18 31.03 32 29.63 24 17.91 
เมนูประเภทเสน้ เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง 6 10.34 10 9.26 10 7.46 
เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น 7 12.07 9 8.33 14 10.45 
เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด  
เทมปุระ 

17 29.31 19 17.59 23 17.16 

เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น 6 10.34 12 11.11 10 7.46 
เมนูประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  
ซุปต่างๆ 

4 6.90 22 20.37 14 10.45 

เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  า
ผกัชุบงา 

14 24.14 26 24.07 13 9.70 

ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       41 70.69 68 62.96 106 79.10 
อ่ืนๆ 1 1.72 7 6.48 1 0.74 

  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ยา่ง ต่างๆ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
70.69 รองลงมาคือ เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 31.03 เมนูประเภททอด เช่น 
หมูทอด เทมปุระ คิดเป็นร้อยละ 29.31  เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็น     
ร้อยละ 24.14 เมนูซาซิมิ คิดเป็นร้อยละ 20.69 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 
12.07 เมนูประเภทเส้น เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง และ เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น  มีค่าเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 10.34 เมนูประเภทตม้ เช่น หัวปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.90 และ อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ 
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คิดเป็นร้อยละ 35.19 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 29.63 เมนูประเภทย  า เช่น 
ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ 24.07  เมนูประเภทตม้ เช่น หัวปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ     
คิดเป็นร้อยละ 20.37 เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด เทมปุระ คิดเป็นร้อยละ 17.59 เมนูประเภทน่ึง 
เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 11.11 เมนูประเภทเส้น เช่น อุด้ง โซบะ ราเมง คิดเป็นร้อยละ 9.26 เมนู
ประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.48 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ชอบรับประทานอาหารประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.10 รองลงมาคือ เมนู
ซาซิมิ คิดเป็นร้อยละ 40.30 เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 17.91 เมนูประเภท
ทอด เช่น หมูทอด เทมปุระคิดเป็นร้อยละ 17.16 เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น และเมนู
ประเภทตม้ เช่น หัวปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.45 เมนูประเภทย  า เช่น ย  า
สาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา คิดเป็นร้อยละ 9.70 เมนูประเภทเส้น เช่น อุด้ง โซบะ ราเมง กับ เมนู
ประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 7.46 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.74 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเน้ือสัตวท่ี์รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

เนือ้สัตว์ทีรั่บประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หม ู 37 63.79 67 62.04 99 73.88 
เน้ือ 29 50.00 54 50.00 67 50.00 
ไก่ 20 34.48 34 31.48 34 25.37 
ปลา 35 60.34 52 48.15 43 32.09 
ปลาหมึก 23 39.66 39 36.11 56 41.79 
กุง้ 33 56.90 68 62.96 105 78.36 
อ่ืนๆ 2 3.45 0 0.00 0 0.00 

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ลูกช้ินต่างๆ  2  ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.78 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน รับประทาน หมู มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.79 รองลงมาคือ ปลา        
คิดเป็นร้อยละ 60.34  กุ ้ง คิดเป็นร้อยละ 56.90 เน้ือ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 
39.66 ไก่ คิดเป็นร้อยละ 34.48 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
รับประทานกุ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาคือ หมู คิดเป็นร้อยละ 62.04 เน้ือ คิดเป็น    
ร้อยละ 50.00 ปลา คิดเป็นร้อยละ 48.15 ปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 36.11 และไก่ คิดเป็นร้อยละ 31.48 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1คร้ังต่อ
เดือน รับประทานกุ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.36 รองลงมาคือ หมู คิดเป็นร้อยละ 73.88 เน้ือ        
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปลาหมึก คิดเป็นร้อยละ 41.79 ปลา คิดเป็นร้อยละ 32.09 และไก่ คิดเป็นร้อยละ 
25.37 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นรสชาติของน ้ าจ้ิมท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

รสชาติของน า้จิม้ร้านป้ิงย่าง 
สไตล์ญีปุ่่น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคม็ 1 1.72 2 1.85 4 2.99 
เผด็ 16 27.59 23 21.30 18 13.43 
หวาน 4 6.90 6 5.56 8 5.97 
เปร้ียว 25 43.10 52 48.15 71 52.99 
มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส 12 20.69 25 23.15 33 24.63 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.79 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมคือรสเปร้ียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.10 
รองลงมาคือ เผ็ด คิดเป็นร้อยละ 27.59  มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 20.69 หวาน          
คิดเป็นร้อยละ 6.90 และเคม็ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน 
ชอบรสชาติของน ้ าจ้ิมคือรสเปร้ียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมาคือ มีรสชาติกลางๆ ครบ
ทุกรส คิดเป็นร้อยละ 23.15 เผ็ด คิดเป็นร้อยละ 21.30 หวาน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และ เค็ม คิดเป็น     
ร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ชอบรสชาติของน ้าจ้ิมคือรสเปร้ียว คิดเป็นร้อยละ 52.99 รองลงมาคือ มีรสชาติกลางๆ 
ครบทุกรส คิดเป็นร้อยละ 24.63 เผด็ คิดเป็นร้อยละ 13.43 หวาน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และ เคม็ คิดเป็น
ร้อยละ 2.99 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 

 115 

ตารางที ่4.80 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

เคร่ืองดืม่ทีส่ั่งรับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้ 7 12.07 14 12.96 57 42.54 
ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ 15 25.86 19 17.59 8 5.97 
ชาเขียวใส่นม 0 0.00 3 2.78 1 0.75 
น ้าอดัลม 14 24.14 36 33.33 40 29.85 
น ้าเปล่า 13 22.41 17 15.74 15 11.19 
เบียร์ 2 3.45 7 6.48 6 4.48 
เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์ 3 5.17 2 1.85 4 2.99 
ชาหรือกาแฟ 2 3.45 3 2.78 0 0.00 
น ้าผลไม ้ 2 3.45 7 6.48 3 2.24 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.80 พบวา่เคร่ืองด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน สั่งรับประทานคือ ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 25.56 รองลงมาคือ น ้ าอดัลม คิดเป็นร้อยละ 24.14 น ้ าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 22.41 ชาเขียวร้อน 
(แบบเติมได)้ คิดเป็นร้อยละ 12.07 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 5.17 และเบียร์ ,ชาหรือ
กาแฟ และน ้าผลไม ้ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 เคร่ืองด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ัง
ต่อเดือน สั่งรับประทาน น ้ าอดัลม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ชาเขียวเยน็ (แบบเติม
ได้) คิดเป็นร้อยละ 17.59 น ้ าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 15.74 ชาเขียวร้อน (แบบเติมได้) คิดเป็นร้อยละ 
12.96 เบียร์และน ้ าผลไม ้มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 6.48 ชาเขียวใส่นมและชาหรือกาแฟ มีค่าเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 2.78 และ เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์คิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

 เคร่ืองด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  
1คร้ังต่อเดือน สั่งรับประทาน ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.54 รองลงมาคือ 
น ้าอดัลม คิดเป็นร้อยละ 29.85 น ้ าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 11.19 ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ คิดเป็น ร้อยละ 
5.97 เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 4.48 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 2.99 น ้ าผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 
2.24 ชาเขียวใส่นม คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.81 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นค่าใช้จ่ายเฉล่ียคร้ังท่ีรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่คร้ังทีรั่บประทานร้าน
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 300 บาท 13 22.41 25 23.15 7 5.22 
300-349 บาท 13 22.41 22 20.37 12 8.96 
350-399 บาท 19 32.76 37 34.26 45 33.58 
400-449  บาท 5 8.62 12 11.11 28 20.90 
450-499 บาท 3 5.17 9 8.33 31 23.13 
500-549  บาท 5 8.62 0 0.00 1 0.75 
550-599 บาท 0 0.00 1 0.93 3 2.24 
600-649  บาท 0 0.00 1 0.93 0 0.00 
650-699 บาท 0 0.00 1 0.93 4 2.99 
700  บาทข้ึนไป 0 0.00 0 0.00 3 2.24 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.81 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์

ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ  350-399 บาท มากท่ีสุด        
คิดเป็นร้อยละ 32.76 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 300 บาท และ 300-349 บาท มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
22.41 400-449  บาท และ500-549  บาท มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.62 และ450-499 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 5.17 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน มี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ 350-399 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.26 รองลงมาคือ       
ต  ่ากว่า 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.15 300-349 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 400-449  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.11 450-499 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 550-599 บาท ,600-649 บ.และ650-699 บาท มีค่าเท่ากนั     
คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีรับประทาน คือ 350-399 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.58 รองลงมา
คือ 450-499 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.13 400-449  บาท คิดเป็นร้อยละ 20.90 300-349 บาท คิดเป็น  
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ร้อยละ 8.96 ต ่ากว่า 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 650-699 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 550-599 บาท 
และ700  บาทข้ึนไป มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.24 500-549  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.82 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นความรู้สึกหลงัรับประทานอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ความรู้สึกหลงัรับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 25 43.10 54 50.00 59 44.03 
แพงเกินความเป็นจริง 7 12.07 3 2.78 11 8.21 
ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน 11 18.97 24 22.22 49 36.57 
เฉย ๆ 10 17.24 21 19.44 12 8.96 
ไม่ค่อยประทบัใจ 2 3.45 5 4.63 2 1.49 
อ่ืน ๆ  3 5.17 1 0.93 1 0.75 

รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บางคร้ังก็ประทบัใจ บางคร้ังก็ไม่ประทบัใจ 4 ราย , ไม่ระบุเหตุผล 1 ราย 

 
 จากตารางท่ี 4.82 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์

ญ่ีปุ่นนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน มีความรู้สึกหลงัรับประทานอาหาร คือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้รับประทาน คิดเป็นร้อยละ 18.97 เฉยๆ      
คิดเป็นร้อยละ 17.24 แพงเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 12.07 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.17 และไม่
ค่อยประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน มี
ความรู้สึกหลงัรับประทานอาหารคือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา
คือ ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้รับประทาน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.44 ไม่ค่อย
ประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 4.63 แพงเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 2.78 และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
0.93 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน  มีความรู้สึกหลงัรับประทานอาหาร คือ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.03 
รองลงมาคือ ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน คิดเป็นร้อยละ 36.57 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.96 แพง
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เกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 8.21 ไม่ค่อยประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 1.49 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
0.75 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.83 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นมีการแนะน า บอกต่อใหรั้บประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

การแนะน า บอกต่อให้รับประทาน 
ร้านป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 

ความถี่ในการใช้บริการ 

น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดอืน 

1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า  1คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง  
(ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) 

10 17.24 14 12.96 22 16.42 

แนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ 36 62.07 51 47.22 69 51.49 
ไม่ค่อยแนะน า  
(ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) 

6 10.34 35 32.41 37 27.61 

ไม่แนะน าเลย  
(ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) 

6 10.34 8 7.41 5 3.73 

อ่ืน ๆ  0 0.00 0 0.00 1 0.75 
รวม 58 100.00 108 100.00 134 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.83 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์

ญ่ีปุ่นน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่มีการแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ คิดเป็นร้อยละ 
62.07 รองลงมาคือ แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 17.24 
และไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยได้แนะน า)กับไม่แนะน าเลย (ทั้ งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) มีค่า
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน มี
การแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาคือ ไม่ค่อยแนะน า 
(ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) คิดเป็นร้อยละ 32.41 แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และ
ไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 12.96 และไม่แนะน าเลย (ทั้ งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 7.41 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน  ส่วนใหญ่มีการแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ คิดเป็นร้อยละ 51.49 รองลงมาคือ ไม่ค่อย



 

 119 

แนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า) คิดเป็นร้อยละ 27.61 แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึก
ชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ไม่แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ) คิดเป็นร้อยละ 3.73 
และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
 
4.8 ส่วนที่ 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์
ญี่ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที่  4.84 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านผลติภณัฑ์/บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 4.05 มาก 4.12 มาก 4.11 มาก 
คุณภาพของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

4.16 มาก 4.15 มาก 4.26 มาก 

อาหารมีรสชาติอร่อย 4.22 มาก 4.14 มาก 4.22 มาก 
ความหลากหลายของรายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

4.00 มาก 4.10 มาก 4.21 มาก 

ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม
มีรูปภาพประกอบ 

4.14 มาก 3.92 มาก 4.08 มาก 

มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อย
บริการ 

4.12 มาก 4.14 มาก 4.10 มาก 

ความสดใหม่ของอาหาร  4.22 มาก 4.20 มาก 4.14 มาก 
บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิด
ค่าใชจ่้าย เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า 
เป็นตน้ 

4.05 มาก 4.11 มาก 4.13 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 มาก 4.11 มาก 4.16 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.84 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ

ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดย
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ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  อาหารมีรสชาติอร่อย และความสดใหม่
ของอาหาร ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.16) ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อย
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกับริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น น ้ าชา  
น ้ าเปล่า เป็นตน้ ค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.05) ความหลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดับมาก
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ความสดใหม่ของอาหาร  เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ คุณภาพ
ของอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.15) อาหารมีรสชาติอร่อย และมีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อย
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จัก  (ค่าเฉล่ีย 4.12) บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิด
ค่าใช้จ่าย เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.11) ความหลากหลายของรายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.10) ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่นมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบั
มากเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่  คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ 
อาหารมีรสชาติอร่อย  (ค่าเฉล่ีย 4.22) ความหลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม(ค่าเฉล่ีย 4.21) 
ความสดใหม่ของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.14) บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น น ้ าชา  น ้ าเปล่า 
เป็นต้น   (ค่าเฉล่ีย 4.13) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั  (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อย
บริการ (ค่าเฉล่ีย  4.10) และในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ  (ค่าเฉล่ีย  4.08) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.85 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านราคา 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

4.24 มาก 4.31 มาก 4.25 มาก 

มีการแสดงราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน 

4.12 มาก 4.19 มาก 4.15 มาก 

สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.66 มาก 3.75 มาก 3.84 มาก 
ราคาไม่แพง 4.07 มาก 4.19 มาก 4.06 มาก 
ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นอ่ืนๆ 

3.88 มาก 4.03 มาก 4.04 มาก 

เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง 

4.14 มาก 4.06 มาก 4.05 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 มาก 4.09 มาก 4.07 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.85 พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 4.14) มี
การแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.12) ราคาไม่แพง (ค่าเฉล่ีย 4.07) ราคา
ใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดับมาก
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.31)รองลงมา
คือ มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน และราคาไม่แพง มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) เป็น
ราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 4.06) ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.03)และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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 ปัจจยัดา้นดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์
ญ่ีปุ่นมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบั
มากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.25)
รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 4.15) ราคาไม่แพง (ค่าเฉล่ีย 
4.06) เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 4.05) และราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหาร
ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.84)ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.86 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านการจดัจ าหน่าย 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้
ท างาน 

4.10 มาก 4.06 มาก 4.05 มาก 

ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 3.91 มาก 3.92 มาก 4.00 มาก 

ร้านอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 3.71 มาก 4.00 มาก 3.96 มาก 

มีสถานท่ีใหบ้ริการของตนเอง
เป็นเอกเทศ 

3.93 มาก 3.90 มาก 3.90 มาก 

มีสาขาเปิดหลายแห่ง 3.69 มาก 3.94 มาก 3.94 มาก 

เดินทางไปร้านไดส้ะดวก 4.14 มาก 4.12 มาก 4.05 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.91 มาก 3.99 มาก 3.98 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.86 พบว่าปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย เดินทางไปร้านได้สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
รองลงมาคือ ร้านอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.10) มีสถานท่ีให้บริการของตนเองเป็น
เอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ร้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชน(ค่าเฉล่ีย 3.91) ร้านอยู่ในห้างสรรพสินคา้(ค่าเฉล่ีย 
3.71) และ มีสาขาเปิดหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบั
มากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  เดินทางไปร้านไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ ร้านอยูใ่กลท่ี้
พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.06) ร้านอยู่ในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีสาขาเปิดหลาย
แห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.94) ร้านอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.92) และมีสถานท่ีให้บริการของตนเองเป็น
เอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิง
ยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน และเดินทางไปร้าน
ไดส้ะดวก มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมาคือ ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.00)  ร้านอยูใ่น
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ห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีสาขาเปิดหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.94) และมีสถานท่ีให้บริการของ
ตนเองเป็นเอกเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.87 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
การโฆษณา เช่น แผน่พบั 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.84 มาก 4.11 มาก 3.99 มาก 

การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ
 

3.53 มาก 3.92 มาก 3.82 มาก 

การโฆษณาผา่น Fan Page 
(Web site) 

3.78 มาก 3.89 มาก 3.90 มาก 

การสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลด
หรือแลกของรางวลั 

3.64 มาก 3.89 มาก 3.85 มาก 

การสะสมแตม้ เพื่อใชบ้ริการฟรี
ในคร้ังท่ีก าหนด เช่น ใชบ้ริการ 
5 คร้ังฟรี 1 คร้ัง 

3.74 มาก 4.02 มาก 4.00 มาก 

มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  
เป็นตน้ 

3.83 มาก 3.94 มาก 4.05 มาก 

มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับ
สิทธิพิเศษ 

3.55 มาก 3.96 มาก 3.99 มาก 

มีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่
ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ เช่น SMS  
E-mail , Facebook 

3.59 มาก 3.91 มาก 3.86 มาก 

มีคูปองส่วนลด 3.64 มาก 3.96 มาก 4.01 มาก 
มีของแถม 3.57 มาก 3.85 มาก 3.98 มาก 
มีการชิงโชค 3.60 มาก 3.82 มาก 3.91 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.66 มาก 3.93 มาก 3.94 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.87 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมา
ใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์
ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็น
ประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) (การโฆษณาผา่น Fan Page (Web 
site) (ค่าเฉล่ีย 3.78) การสะสมแตม้ เพื่อใชบ้ริการฟรีในคร้ังท่ีก าหนด เช่น ใช้บริการ 5 คร้ังฟรี 1 คร้ัง 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั และมีคูปองส่วนลด มีค่าเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) มีการชิงโชค (ค่าเฉล่ีย 3.60) มีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ เช่น 
SMS  E-mail , Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.59) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.57) มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับ
สิทธิพิเศษ(ค่าเฉล่ีย 3.55) และการโฆษณาทางส่ือวทิยุ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

 ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา
ต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั (ค่าเฉล่ีย 
4.02)  มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมีคูปองส่วนลด มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.96)  มี
โปรโมชั่นพิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต์ มา 4 จ่าย 3  เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) การโฆษณาทางส่ือวทิยุ (ค่าเฉล่ีย 3.92) มีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่ประจ าเดือนแก่
ลูกค้า เช่น SMS  E-mail , Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.91) การโฆษณาผ่าน Fan Page (Web site) และการ
สะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั มีค่าเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 3.89) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
และ มีการชิงโชค (ค่าเฉล่ีย 3.82)  ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านการการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและ
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมาคือ มีคูปองส่วนลด 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ และมีการจดัท าบตัร
สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีการชิงโชค (ค่าเฉล่ีย 
3.91) การโฆษณาผ่าน Fan Page (Web site) (ค่าเฉล่ีย 3.90) การสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลดหรือแลก
ของรางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.85 ) และ การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.88 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านบุคคลากร 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความสุภาพ 

4.05 มาก 4.18 มาก 4.00 มาก 

พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็น
อยา่งดี 

3.95 มาก 4.06 มาก 4.04 มาก 

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
อาหารเป็นอยา่งดีสามารถใหค้  า
แนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได ้

3.91 มาก 4.13 มาก 3.92 มาก 

จ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ 

3.88 มาก 4.01 มาก 4.10 มาก 

พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยั
ดี 

3.93 มาก 4.01 มาก 4.10 มาก 

พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคน
ดว้ยความเท่าเทียม 

4.02 มาก 4.13 มาก 4.04 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.96 มาก 4.09 มาก 4.03 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.88 พบว่าปัจจยัด้านบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ

ร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.05) รองลงมาคือ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกคนด้วยความเท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 4.02) พนกังานเอาใจ
ใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.95) พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 3.93) พนกังานมีความรู้
เก่ียวกับอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะเก่ียวกับเมนูอาหารได้(ค่าเฉล่ีย 3.91) และ จ านวน
พนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมาก
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่  พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย4.18) รองลงมาคือ 
พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได้ และพนักงาน
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ใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่ง
ดี (ค่าเฉล่ีย 4.06) และจ านวนพนกังานให้บริการอยา่งเพียงพอ กบัพนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี มี
ค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

 ปัจจยัด้านด้านบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง
สไตล์ญ่ีปุ่นมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลใน
ระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่  จ  านวนพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ และพนักงานมี
รอยยิม้ และอธัยาศยัดี มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี และ
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.04) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
มีความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และพนักงานมีความรู้เก่ียวกับอาหารเป็นอย่างดีสามารถให้ค  าแนะ
เก่ียวกับเมนูอาหารได้ และพนักงานให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.89 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
กระบวนการในการจองคิวเพื่อ
รับบริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.17 มาก 4.13 มาก 4.07 มาก 

ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร 4.07 มาก 4.06 มาก 4.14 มาก 

มีการแนะน าส่วนลดอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืมก่อนใหบ้ริการ 

4.03 มาก 3.98 มาก 4.03 มาก 

ความรวดเร็วในการรับรายการ
อาหารจากลูกคา้ 

4.09 มาก 3.97 มาก 4.04 มาก 

ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟ
อาหารตามรายการท่ีสัง่ไป 

4.14 มาก 3.98 มาก 4.07 มาก 

มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดี
ตลอดการรับประทานอาหาร
เช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้ าจ้ิม 
เป็นตน้ 

3.91 มาก 3.95 มาก 4.01 มาก 

มีการเติมอาหารอยูต่ลอดเวลา
ใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ 

4.07 มาก 4.01 มาก 4.01 มาก 

กระบวนการคิดช าระเงิน 
ถูกตอ้งรวดเร็ว 

4.12 มาก 3.96 มาก 4.02 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 มาก 4.01 มาก 4.05 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.89  พบว่าปัจจัยด้านด้านกระบวนการให้บ ริการ มีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ กระบวนการ
ในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการ
เสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสั่งไป (ค่าเฉล่ีย 4.14) กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.12) ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร 
และมีการเติมอาหารอยู่ตลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีการ
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แนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อนให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และ มีพนักงานคอยดูแลอย่างดี
ตลอดการรับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้า น ้าจ้ิม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลใน
ระดับมากเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้แก่  กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวก
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.06) มีการเติมอาหาร
อยู่ตลอดเวลาให้เพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
ก่อนให้บริการ และ ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสั่งไป  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกต้อง
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการรับประทานอาหารเช่น คอยเก็บจาน 
เติมน ้า น ้าจ้ิม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย3.95) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมา
คือ กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว และ ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟ
อาหารตามรายการท่ีสั่งไป  มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.07) ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อนให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) กระบวนการ
คิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.02) และพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการรับประทานอาหาร
เช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้ าจ้ิม เป็นตน้ และมีการเติมอาหารอยูต่ลอดเวลาใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ   
มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.90 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

ความถี่ในการใช้บริการ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 1 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 1 คร้ังต่อเดอืน 

n=58 n=108 n=134 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
มีการตกแต่งร้านใหส้วยงาม
บรรยากาศดี  

3.88 มาก 4.09 มาก 4.01 มาก 

ความสะอาดของสถานท่ีและ
อุปกรณ์การใหบ้ริการต่างๆ 

3.97 มาก 4.09 มาก 3.98 มาก 

สถานท่ีใหบ้ริการมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

3.88 มาก 4.00 มาก 3.96 มาก 

มีการจดัพ้ืนท่ีในร้านให้
สามารถสูบบุหร่ีได ้

3.52 มาก 3.84 มาก 3.75 มาก 

มีส่วนบริการลูกคา้อยู่
กลางแจง้ อากาศถ่ายเท
สะดวก 

3.76 มาก 3.97 มาก 4.01 มาก 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
เพียงพอ 

3.83 มาก 4.00 มาก 4.07 มาก 

เกา้อ้ีนัง่สบาย  
 

3.97 มาก 4.03 มาก 3.97 มาก 

มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกบนโตะ๊อาหารครบ
ครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุง
รส กระดาษทิชชู 

3.83 มาก 3.97 มาก 3.98 มาก 

มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ 
 

4.03 มาก 4.13 มาก 4.04 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 มาก 4.01 มาก 3.97 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.90 พบว่าปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.85) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ และเก้าอ้ีนั่ง
สบาย มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีการตกแต่งร้านให้สวยงามบรรยากาศดี และสถานท่ีให้บริการมี
การติดเคร่ืองปรับอากาศ  มีค่าเท่ากัน(ค่าเฉล่ีย 3.88) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ  และมี
อุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู มี
ค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.83) มีส่วนบริการลูกคา้อยู่กลางแจง้ อากาศถ่ายเทสะดวก(ค่าเฉล่ีย 3.76) และ มี
การจดัพื้นท่ีในร้านใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหาร
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลใน
ระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่  มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือ มี
การตกแต่งร้านใหส้วยงามบรรยากาศดี และความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) เก้าอ้ีนั่งสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.03) สถานท่ีให้บริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ และมี
สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีส่วนบริการลูกคา้อยูก่ลางแจง้ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และมีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหารครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุง
รส กระดาษทิชชู มีค่าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.97) และมีการจดัพื้นท่ีในร้านใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.84) ตามล าดบั 

 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหาร
ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นมากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลในระดับมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้แก่ มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
รองลงมาคือ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.04) มีการตกแต่งร้านให้สวยงามบรรยากาศดี 
และมีส่วนบริการลูกคา้อยูก่ลางแจง้ อากาศถ่ายเทสะดวก มีค่าเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.01) ความสะอาดของ
สถานท่ีและอุปกรณ์การให้บริการต่างๆ และมีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบ
ครันเช่นไม้จ้ิมฟัน เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู มีค่าเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.98) เก้าอ้ีนั่งสบาย (ค่าเฉล่ีย 
3.97) สถานท่ีใหบ้ริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ ค่าเฉล่ีย 3.96) และ มีการจดัพื้นท่ีในร้านใหส้ามารถ
สูบบุหร่ีได ้(ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีได ้
น ามา วิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถ สรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี อาชีพเป็น
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท   

 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตล์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี อาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้

ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท   
 ผู้บริโภคซ้ืออะไร        
 ผูต้อบแบบสอบถามเคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตล์ญ่ีปุ่นประมาณ 2 แห่ง 

โดยเลือกใช้บริการร้านยูฟูกุ มากท่ีสุด โดยเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
ประเภทป้ิง ยา่ง ต่างๆ รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ เน้ือสัตวท่ี์ช่ืนชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ เน้ือหมูช่ืนชอบ
รสชาติของน ้ าจ้ิมแบบเปร้ียว ในการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะสั่งเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าอดัลม รองลงมาคือ 
ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้   

 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ 
 เหตุผลท่ี เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ ญ่ี ปุ่นเพราะมี เมนูอาหาร

หลากหลาย รองลงมาคือ อาหารอร่อย 
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 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 
 ส่วนใหญ่เพื่อนเป็นทั้ง ผูริ้เร่ิมหรือชกัชวน รวมถึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจและ

เป็นผูร่้วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในแต่ละคร้ัง โดยส่วนมากจะไปรับประทาน
คร้ังละ 2-3 คน   

 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด 
 ผูต้อบแบบสอบถามนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในวนัหยุด (วนัเสาร์-

วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด โดยมกัไปบริโภคม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) โดยโอกาสท่ีไปรับประทานเพราะ 
อยากไปบริโภคอาหาร รองลงมาคือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค/์ติดต่อ 

 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง  สไตล์ญ่ีปุ่น เป็นร้านท่ีอยู่

ใกลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์โดยในการไปรับประทานส่วน
ใหญ่จะเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั  

 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 1คร้ังต่อเดือน และใช้เวลาในการรับประทานต่อคร้ังประมาณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่รู้จกั
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นจากส่ืออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนคือ 350-399 บาท และ
หลงัจากการรับประทานอาหาร ประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแลว้ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกคุม้ค่า
กบัเงินท่ีจ่ายไปโดยส่วนใหญ่จะแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ  
 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่ง
สไตล์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ด้านผลติภัณฑ์/บริการ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง

ยิง่สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ด้านราคา 
 ปัจจยัด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในอนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ  
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 ด้านการจัดจ าหน่าย 
 ดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรกไดแ้ก่ เดินทางไปร้านไดส้ะดวก 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่ การโฆษณา เช่น แผ่นพับ 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่ พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ  และพนักงาน
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรก ไดแ้ก่ กระบวนการในการจอง
คิวเพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว  

 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ  
 
 ส่วนที่  4 ปัญหาที่พบในการบริการการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ป้ิงยิ่งสไตล์ญี่ ปุ่นและ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิม่เติมส าหรับการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิง่สไตล์ญีปุ่่น 

1. ร้านอาหารควรมีท่ีนัง่ท่ีเพียงพอ  2 ราย 
2. ควรก าหนดเวลามากกวา่ 1 ชัว่โมง 1 ราย 
3. ควรมีรายการอาหารท่ีหลากหลาย 3 ราย 
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4. อาหารบางชนิด ไม่ควรก าหนด หรือระบุ จ านวนจานท่ีสามารถสั่งได ้3 ราย 
5. การบริการควรมีความรวดเร็ว 1 ราย 
 

 ส่วนที่ 5 สรุปข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์
ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในอนัดับสูงสุดจ าแนกตามท าเลทีต่ั้งของร้าน 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงสรุปขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในอนัดบัสูงสุดจ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 
 

ประเดน็ 
ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร 
และย่านธุรกจิ  

จ านวนร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 3 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 
ช่ือร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีใชบ้ริการ ร้านยฟูกู ุ ร้านมิยาบิ ร้านยฟูกู ุ
เหตผุลท่ีเลือกร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เมนูอาหาร

หลากหลาย 
เมนูอาหาร
หลากหลาย 

เมนูอาหาร 
หลากหลาย 

สถานท่ีเดินทางไปร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

รับประทานร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 
เฉล่ียต่อเดือน 

1 คร้ังต่อเดือน 1 คร้ังต่อเดือน มากกวา่  1คร้ัง 
ต่อเดือน 

วนัท่ีไปรับประทาน วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

ช่วงเวลาท่ีไปรับประทาน ม้ือเยน็ 
 (17.01 น. ข้ึนไป) 

ม้ือเยน็  
(17.01 น. ข้ึนไป) 

ม้ือเยน็  
(17.01 น. ข้ึนไป) 

ผูท่ี้ชกัชวนไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน เพื่อน 
ผูต้ดัสินใจเลือกร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน ตนเอง 
บุคคลท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน เพื่อน 
จ านวนคนท่ีไปร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

2-3 คน 2-3 คน 2-3 คน 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นร้านป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่น 

1-2 ชัว่โมง 1-2 ชัว่โมง 1-2 ชัว่โมง 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงสรุปขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในอนัดบัสูงสุดจ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 
 

ประเดน็ 
ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร 
และย่านธุรกจิ  

โอกาสท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เป็นท่ีนิยมของสงัคม 
 

อยากไปบริโภค
อาหาร 

บุคคลในครอบครัว
ชอบรับประทาน 

ส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้าน อินเทอร์เน็ต เพื่อน/คนรู้จกั อินเทอร์เน็ต 
ประเภทอาหารท่ีรับประทานร้านป้ิง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       
ประเภทป้ิง  
ยา่ง  ต่างๆ       

ประเภทป้ิง  
ยา่ง  ต่างๆ       

เน้ือสตัวท่ี์รับประทานร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

หม ู หม ู กุง้ 

รสชาติของน ้ าจ้ิมร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

เปร้ียว เปร้ียว เปร้ียว 

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่รับประทาน 
ร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

น ้าอดัลม น ้าอดัลม 
ชาเขียวร้อน  
(แบบเติมได)้ 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียคร้ัง 350-399 บาท 350-399 บาท 350-399 บาท 
ความรู้สึกหลงัรับประทาน 

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
คุม้ค่ากบัเงิน 
ท่ีจ่ายไป 

ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้
รับประทาน 

การแนะน าหรือบอกต่อ 
แนะน าทุกคร้ังเฉพาะ

ร้านท่ีรู้สึกชอบ 

ไม่ค่อยแนะน า 
(ชอบแต่ไม่ค่อยได้

แนะน า) 

แนะน าทุกคร้ังเฉพาะ
ร้านท่ีรู้สึกชอบ 
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 ส่วนที ่6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอันดับสูงสุดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามท าเลทีต่ั้งของร้าน 
 
ตารางที่ 5.2 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอันดับสูงสุดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามท าเลท่ีตั้งของร้าน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ร้านทีต่ั้งอยู่เดีย่วๆ  
(Stand Alone) 

ร้านทีอ่ยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 

ร้านทีอ่ยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ย่านอาหาร 
และย่านธุรกจิ  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ อาหารมีรสชาติอร่อย 
 

ความสดใหม่ของ
อาหาร 

คุณภาพของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ดา้นราคา ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ดา้นการจดัจ าหน่าย ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั 
/ ใกลท่ี้ท างาน 

เดินทางไปร้านได้
สะดวก 

ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั 
/ ใกลท่ี้ท างาน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 
และโปรโมชัน่พิเศษ
ในแต่ละช่วงเวลาและ
เป็นประจ าอยา่ง

ต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์
มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ 

การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

ดา้นบุคลากร พนกังานใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เท่าเทียม 

พนกังานมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีความสุภาพ 
 

พนกังานมีรอยยิม้ และ
อธัยาศยัดี 
 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ความถูกตอ้งในการ
เสิร์ฟอาหารตาม
รายการท่ีสัง่ไป 

กระบวนการในการ
จองคิวเพื่อรับบริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

กระบวนการในการ
จองคิวเพื่อรับบริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีการตกแต่งร้านให้
สวยงามบรรยากาศดี 

 

มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ 

 

สถานท่ีใหบ้ริการมี
การติดคร่ืองปรับ
อากาศ 
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 ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตล์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ 
ตารางที่ 5.3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ประเดน็ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ

เดอืน 
1 คร้ังต่อเดอืน 

มากกว่า 1คร้ัง 
ต่อเดอืน 

จ านวนร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 
ช่ือร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีใชบ้ริการ ร้านกิวจงั ร้านยฟูกู ุ ร้านยฟูกู ุ
เหตผุลท่ีเลือกร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น อาหารอร่อย น ้าจ้ิมรสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย 
สถานท่ีเดินทางไปร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

บา้นท่ีพกัอาศยั / 
หอพกั 

รับประทานร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 
เฉล่ียต่อเดือน 

1 คร้ังต่อเดือน 1 คร้ังต่อเดือน มากกวา่  1คร้ังต่อ
เดือน 

วนัท่ีไปรับประทาน วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

วนัหยดุ  
(วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

ช่วงเวลาท่ีไปรับประทาน ม้ือเยน็  
(17.01 น. ข้ึนไป) 

ม้ือเยน็  
(17.01 น. ข้ึนไป) 

ม้ือเยน็  
(17.01 น. ข้ึนไป) 

ผูท่ี้ชกัชวนไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน เพื่อน 
ผูต้ดัสินใจเลือกร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน ตนเอง 
บุคคลท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพื่อน เพื่อน เพื่อน 
จ านวนคนท่ีไปร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

2-3 คน 2-3 คน 2-3 คน 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นร้านป้ิงยา่งสไตล์
ญ่ีปุ่น 

1-2 ชัว่โมง 1-2 ชัว่โมง 1-2 ชัว่โมง 

โอกาสท่ีไปร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น เพ่ือการเล้ียงฉลอง/
พบปะสงัสรรค/์ติดต่อ

ธุรกิจ 

เพื่อการเล้ียงฉลอง/
พบปะสงัสรรค/์
ติดต่อธุรกิจ 

บุคคลในครอบครัว
ชอบรับประทาน 

 
ส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้าน เพื่อน/คนรู้จกั เพื่อน/คนรู้จกั อินเทอร์เน็ต 
ประเภทอาหารท่ีรับประทานร้านป้ิง
ยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       
ประเภทป้ิง ยา่ง  

ต่างๆ       
ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       

เน้ือสตัวท่ี์รับประทานร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

หม ู กุง้ กุง้ 

รสชาติของน ้ าจ้ิมร้านป้ิงยา่ง 
สไตลญ่ี์ปุ่น 

เปร้ียว เปร้ียว เปร้ียว 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง
สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ประเดน็ 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ

เดอืน 
1 คร้ังต่อเดอืน 

มากกว่า  1คร้ัง 
ต่อเดอืน 

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่รับประทาน 
ร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 

ชาเขียวเยน็  
(แบบเติมได)้ 

น ้าอดัลม ชาเขียวร้อน  
(แบบเติมได)้ 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียคร้ัง 350-399 บาท 350-399 บาท 350-399 บาท 

ความรู้สึกหลงัรับประทาน คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป คุม้ค่ากบัเงิน 
ท่ีจ่ายไป 

คุม้ค่ากบัเงิน 
ท่ีจ่ายไป 

การแนะน าหรือบอกต่อ แนะน าทุกคร้ังเฉพาะ
ร้านท่ีรู้สึกชอบ 
 

แนะน าทุกคร้ัง
เฉพาะร้านท่ีรู้สึก
ชอบ 

แนะน าทุกคร้ังเฉพาะ
ร้านท่ีรู้สึกชอบ 

 
 ส่วนที ่8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่ง
สไตล์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ 
ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่ง
สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ

เดอืน 
1 คร้ัง 
ต่อเดอืน 

มากกว่า 1 คร้ัง 
ต่อเดอืน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ อาหารมีรสชาติอร่อย
และความสดใหม่ของ
อาหาร 

ความสดใหม่ของ
อาหาร 

คุณภาพของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ดา้นราคา ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ดา้นการจดัจ าหน่าย เดินทางไปร้านได้
สะดวก 

เดินทางไปร้านได้
สะดวก 

ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั 
/ ใกลท่ี้ท างาน และ
เดินทางไปร้านได้
สะดวก 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ยิง่สไตลญ่ี์ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ

เดอืน 
1 คร้ัง 
ต่อเดอืน 

มากกว่า 1 คร้ัง 
ต่อเดอืน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

การโฆษณา เช่น แผน่
พบั หนงัสือพิมพ ์ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

มีโปรโมชัน่พิเศษใน
แต่ละช่วงเวลาและ
เป็นประจ าอยา่ง

ต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์
มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ 

ดา้นบุคลากร พนกังานมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีความสุภาพ 
 
 

พนกังานมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีความสุภาพ 
 
 

จ านวนพนกังาน
ใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอและพนกังาน
มีรอยยิม้และอธัยาศยัดี 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กระบวนการในการ
จองคิวเพื่อรับบริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

กระบวนการในการ
จองคิวเพื่อรับบริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ระยะเวลาในการรอ
คอยอาหาร 
 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ 

มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ 

มีสถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวางเพียงพอ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่สามารถอภิปรายผลตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นตามกรอบ 6W’s 1h และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ ตามกรอบแนวคิด 7P’s ไดด้งัต่อไปน้ี 

 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี อาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้

ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท สอดคล้องกบัผลการศึกษาของทรงกลด อศัวมงคลพนัธ์ุ (2549) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท เช่นกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิภา เจิดจ ารัส 
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(2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาทเช่นกนั 

 ผู้บริโภคซ้ืออะไร        
 ผูต้อบแบบสอบถามเคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตล์ญ่ีปุ่นประมาณ 2 แห่ง 

โดยเลือกใช้บริการร้านยูฟูกุ มากท่ีสุด โดยเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
ประเภทป้ิง ยา่ง ต่างๆ รองลงมาคือ เมนูซาซิมิ เน้ือสัตวท่ี์ช่ืนชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ เน้ือหมู ช่ืนชอบ
รสชาติของน ้ าจ้ิมแบบเปร้ียว ในการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะสั่งเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าอดัลม รองลงมาคือ 
ชาเขียวร้อน (แบบเติมได้)  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนันทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบว่า อาหาร
ประเภทเน้ือสัตวท่ี์เลือกรับประทาน 2 อนัดบัแรก คือ หมู และกุง้ เช่นกนั และไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของรุ่งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล (2552) ท่ีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงราย โดยพบวา่ รสชาติน ้ าจ้ิมท่ีชอบ คือ เค็ม เผด็ และเมนูอาหารท่ีเลือกรับประทาน
คือ ขา้วป้ันหนา้ปลาดิบ รองลงมาคือ เมนูแบบยา่งหรือป้ิง     

 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ 
 เหตุผลท่ี เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ ญ่ี ปุ่นเพราะมี เมนูอาหาร

หลากหลาย รองลงมาคือ อาหารอร่อย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของหทยัชนก โนชยั (2552) ท่ีศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
พบว่า เหตุในการเลือกใช้บริการร้านอาหารเพราะมีรสชาติอร่อย เช่นกนัและสอดคลอ้งกบัทรงกลด 
อศัวมงคลพนัธ์ุ (2549) ท่ีพบวา่เหตุผลในการรับประทานคือ ช่ืนชอบในรสชาติอาหาร เช่นกนั 

 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 
 ส่วนใหญ่เพื่อนเป็นทั้ง ผูริ้เร่ิมหรือชกัชวน รวมถึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจและ

เป็นผูร่้วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในแต่ละคร้ัง โดยส่วนมากจะไปรับประทาน     
คร้ังละ 2-3 คน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทรงกลด อศัวมงคลพนัธ์ุ (2549) พบวา่ผูริ้เร่ิมชวนไปทาน
อาหารญ่ีปุ่นคือ เพื่อน โดยไปคร้ังละประมาณ 2-3 คนและยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณธชัพงศ ์
โชติปรีชารัตน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นย่านนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าในการไป
รับประทานนั้นมกัไปกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน โดยไปคร้ังละ 2-3 คน เช่นกนั 

 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด 
 ผูต้อบแบบสอบถามนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในวนัหยุด (วนัเสาร์-

วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด โดยมกัไปบริโภคม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) โดยโอกาสท่ีไปรับประทานเพราะ 
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อยากไปบริโภคอาหาร รองลงมาคือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค์/ติดต่อ ไม่สอคล้องกับ
การศึกษาของนนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีพบว่าในการไปรับประทานนั้นส่วนใหญ่จะไปในวนัศุกร์ 
และแต่สอดคลอ้งในประเด็นเร่ือง โอกาสท่ีไปรับประทานเพราะเพื่อพบปะสังสรรค ์เช่นกนั 

 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่ง  สไตล์ญ่ีปุ่น เป็นร้านท่ีอยู่

ใกลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ โดยในการไปรับประทานส่วน
ใหญ่จะเดินทางจากบา้นท่ีพกัอาศยั / หอพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณธชัพงศ์ โชติปรีชารัตน์ (2552) พบว่า 
เหตุผลในการเลือกร้านรับประทานอาหารนั้นการเดินทางไปยงัร้านตอ้งเดินทางสะดวก ใกล้แหล่ง
ชุมชน 

 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นเฉล่ียต่อเดือน 

มากกว่า 1คร้ังต่อเดือน และใช้เวลาในการรับประทานต่อคร้ังประมาณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่รู้จกั
ร้านอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นจากส่ืออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนคือ 350-399 บาท และ
หลงัจากการรับประทานอาหาร ประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแลว้ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึกคุม้ค่า
กบัเงินท่ีจ่ายไปโดยส่วนใหญ่จะแนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ สอคลอ้งกบัผลการศึกษาของณ
ธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ (2552)  พบว่าในการใช้บริการ 1 คร้ังจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง มี
ค่าใช้จ่ายท่ี 200-400 บาทต่อคร้ังต่อคน เช่นกนั และยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนันทิภา เจิด
จ ารัส (2555) พบวา่ ความถ่ีในการรับประทาน เดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง เช่นกนั 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์/บริการ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิง

ยิง่สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีผลอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพ
และสะอาดถูกสุขลกัษณะ เป็นปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรก และมีผลอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

 ปัจจัยด้านราคา 
 ปัจจยัด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในอนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงมีผลอยูใ่นระดบั
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มาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบว่าปัจจยัย่อยดา้นราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของวตัถุดิบ เป็นปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรก และมีผลอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั  

 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
 ดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่ เดินทางไปร้านได้สะดวก ซ่ึงมีผลอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของหทยัชนก โนชยั (2552) พบวา่การเดินทางสะดวกเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมากเช่นกนั 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่ การโฆษณา เช่น แผ่นพับ 
หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงมีผลอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิ
ภา เจิดจ ารัส (2555) พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมากเช่นกนั 

 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยิ่ง

สไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่ พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ  และพนักงาน
ให้บริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม ซ่ึงมีผลอยู่ในระดบัมาก   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
นนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพเป็นปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมากเช่นกนั
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรก ไดแ้ก่ กระบวนการในการจอง
คิวเพื่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีผลอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิ
ภา เจิดจ ารัส (2555) พบว่าปัจจยัย่อยด้านกระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความสะดวก
รวดเร็ว เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่
ในระดบัมากเช่นกนั 
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 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ได้
เพียงพอ ซ่ึงมีผลอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นมีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมากเช่นกนั 

 
5.3 ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี  

 1. ผูบ้ริโภคร้อยละ 90 ใช้บริการมากกว่า 1 แห่งซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภคไม่มีความภกัดี 
(Brand Loyalty) ซ่ึงหมายถึงหากท าอะไรสักอยา่งให้ลูกคา้ประทบัใจก็จะสามารถแยง่ลูกคา้จากคู่แข่ง 
หรือรักษาลูกคา้ได ้ 

 2. ท าเลในยา่นธุรกิจ นั้นลูกคา้มาใชบ้ริการบ่อยกวา่ท าเลอ่ืนๆ  
 3. เพื่อนมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมาก  
 4. ความรู้สึกหลงัรับประทาน ร้อยละ 46 รู้สึกคุม้ค่า ร้อยละ 28 ประทบัใจทุกคร้ังท่ีได้

รับประทาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ มีโอกาสท่ีจะรักษาลูกคา้ได ้ 
 5. ส าหรับลูกคา้ประจ าท่ีมามากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนส่วนใหญ่มารับประทานเน่ืองจาก

บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน โดยนิยมไปร้านป้ิงยิ่งมากกวา่ 3 ร้านข้ึนไป โดยส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ  

 6. ส าหรับลูกค้าประจ าท่ีมามากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนให้ความส าคัญกับ เมนูอาหาร
หลากหลาย คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเน่ือง ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร  มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ   จ านวนพนักงาน
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและพนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี  

 7. ส าหรับลูกคา้ท่ีมา 1 คร้ังต่อเดือนหรือน้อยกวา่ ส่วนใหญ่มารับประทานเน่ืองจากเป็น
สถานท่ีพบปะสังสรรค์ และความส าคญักบัความสดใหม่ของอาหาร พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
สุภาพ มีการการโฆษณาตามแผ่นพบั หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาต่างๆ มีกระบวนการในการจองคิว
สะดวกรวดเร็ว และมีท่ีนัง่รองรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ 
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 8. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปใชบ้ริการร้านท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ลูกคา้จะ
มาใช้บริการประมาณ 2-3 คนและ 4-5 คนโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 350-449 บาทต่อคน โดยให้
ความส าคญักับความสดใหม่ของอาหาร โปรโมชั่นพิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอย่าง
ต่อเน่ือง มีการโฆษณาผ่านทางแผ่นพบั ใบปลิวพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ และมีท่ีนั่ง
รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ 

 9. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปใช้บริการร้านท่ีตั้งอยู่เด่ียวๆ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ประมาณ 
300-399 บาทต่อคน โดยให้ความส าคญักบัอาหารมีรสชาติอร่อย พนกังานให้บริการลูกคา้ดว้ยความ
เท่าเทียม ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารและการตกแต่งร้านใหส้วยงามบรรยากาศดี 

 10. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไปใช้บริการร้านท่ีตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นร้านท่ี
สมาชิกในครอบครัวชอบไปรับประทาน โดยค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 350-499 บาท ต่อคน โดย
ให้ความส าคญักบัคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี กระบวนการใน
การจองคิวสะดวกรวดเร็ว และสถานท่ีใหบ้ริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีขอ้เสนอแนะโดยจ าแนกตามส่วนประสมการตลาดดงัต่อไปน้ี 

 ด้านผลติภัณฑ์ 
 1. จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น คือ 

เมนูอาหารหลากหลาย และปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นอันดับแรก คือ คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม  ดังนั้ นผู ้ประกอบการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นควรให้ความส าคญักบัการมีเมนูอาหาร ท่ีหลากหลาย ไวค้อย
ใหบ้ริการ และใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยสรรหาคดัเลือก
เมนูอาหารท่ีแปลกใหม่ เพิ่มเขา้มาเป็นประจ า รวมถึงมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพอาหาร โดย
ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบจาก Supplier ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการให้ความส าคญักบัความสะอาด 
การปรุงแต่ง และจดัวางอาหารพร้อมเสิร์ฟ เพื่อให้ลูกคา้สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณภาพของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีน าเสนอ  

 2. จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชอบเน้ือสัตวป์ระเภท กุ้ง และรสชาติของน ้ าจ้ิมแบบ
เปร้ียว ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นควรใหค้วามส าคญักบั “เมนูกุง้” เป็น
เมนูประจ าร้าน ซ่ึงควรเป็นเมนูท่ีสามารถสั่งไดต้ลอดและมีปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึง
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ควรมีน ้ าจ้ิม ท่ีมีหลากหลายรสชาติ ไวค้อยให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รสชาติเปร้ียว ควรท่ีจะมี
ปริมาณเพียงพอไวค้อยใหบ้ริการ  

 3. จากการศึกษาพบว่าเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่งส่วนใหญ่ คือน ้ าอดัลม รองลงมาคือ ชาเขียว
ร้อน (แบบเติมได)้ ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นควรมีน ้ าอดัลมทุกรสชาติ 
ไวค้อยให้บริการ รวมถึง เมนูเคร่ืองด่ืมชาเขียวร้อน – เยน็  ควรมีการคดัเลือกใบชาท่ีมีคุณภาพ หอม 
รสชาติอร่อย ไวร้องรับต่อการบริการ 

 4. จากการศึกษาพบวา่ระยะเวลาท่ีมาใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นต่อคร้ัง 1-2 
ชัว่โมงดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นควรมีการก าหนดระยะเวลาการใช้
บริการในช่วงเวลาท่ีก าหนด ไม่ต ่ากวา่ 1 ชัว่โมง แต่ไม่ควรเกิน 2 ชัว่โมง  

 ด้านราคา 
 จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนท่ีใช้บริการ ร้านอาหารประเภทป้ิงย่าง

สไตล์ญ่ีปุ่นอยูท่ี่  350-399 บาทและปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นอันดับแรก คือ  ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับคุณภาพ  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรก าหนดราคาค่าบริการในช่วง 350-399 บาท และควรให้ความส าคญักบัคุณภาพ
ของอาหาร 

 ด้านการจัดจ าหน่าย 
 จากการศึกษาพบวา่ท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง สไตล์ญ่ีปุ่นควรเป็นร้านท่ีอยูใ่กล้

แหล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ และปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอนัดบัแรก คือ เดินทางไปร้านได้สะดวกโดยส่วนมาก
ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคในวนัหยดุ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ ดงันั้นส าหรับผูป้ระกอบการท่ีก าลงัมองหาท าเล 
ท่ีจะเปิดให้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง สไตล์ญ่ีปุ่นนั้นควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในเร่ือง 
การเดินทางท่ีสะดวกสบาย อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ในยา่นร้านอาหารต่างๆหรือในยา่นธุรกิจ พร้อมทั้งใน
ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์ควรมีการบริหารจดัการในเร่ืองการส ารองท่ีนัง่ เพื่อความเพียงพอต่อการใชบ้ริการ 
หรือ อาจมีโตะ๊ส ารองไว ้เพื่อรองรับการใชบ้ริการในปริมาณมาก เป็นตน้ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 1. จากการศึกษาพบว่าส่วนมากผูบ้ริโภคนิยมบริโภคในวนัหยุด (วนัเสาร์-วนัอาทิตย์) 

ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นควรจดัโปรโมชัน่ ในช่วงวนัธรรมดา เพื่อ
ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการ เช่น มาวนัธรรมดา ลดราคา 10% หรือ รับเมนูสุดพิเศษฟรี 1 จาน  
หรือ จดัเมนูอาหารท่ีท าจากกุ้ง ซ่ึงเป็นเมนูท่ีคดัสรรมาโดยเฉพาะไม่มีในวนัเสาร์-อาทิตยเ์พื่อดึงดูด
ลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการในวนัธรรมดา เป็นตน้  
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 2. จากการศึกษาพบว่าเพื่อนเป็นทั้ง ผูริ้เร่ิมหรือชกัชวน รวมถึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
ตดัสินใจและเป็นผูร่้วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นในแต่ละคร้ังโดยไปคร้ังละ 2-3 
คน โดยเหตุผลท่ีไปรับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นนอกจาก อยากไปบริโภคอาหารแลว้ อนัดบั
ต่อมาคือ เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค์/ติดต่อ ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่นอาจจดัโปรโมชัน่มา 4 จ่าย 3 เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ รวมถึงใชว้ิธีการส่ือสารวา่
เป็นจุดศูนยร์วม การพบปะสังสรรค ์ระหวา่งเพื่อน  

 3. จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น จาก
ส่ืออินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด และปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอนัดบัแรก คือ การโฆษณา เช่น แผ่นพบั หนังสือพิมพ์ ป้าย
โฆษณาต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้ นผู ้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่น ควรเน้นส่ือ
อินเทอร์เน็ต มากกว่าส่ืออ่ืนๆในการท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้จกัร้าน เช่น การโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์
ต่างๆ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ แต่ส าหรับส่ือท่ีจะกระตุน้ให้ลูกคา้สนใจและตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ควรเนน้ท่ี
ส่ือ แผ่นพบั ใบปลิว หรือ ป้ายโฆษณาต่างๆ ควรมีการออกแบบท่ีสวยงาม น่าดึงดูด ใช้โทนสีสันท่ี
สดใส หรือ ใชก้ารกระตุน้ดว้ย การส่งเสริมการขายเขา้มาร่วมดว้ย เช่น มา 4 จ่าย 3 หรือ การโฆษณา
ถึงเมนู กุง้  พิเศษ กุง้ตวัโตๆ พร้อมเสิร์ฟใหก้บัทุกคน 

 4. จากการศึกษาพบว่าความรู้สึกหลังรับประทาน ร้อยละ 46 รู้สึกคุ้มค่า ร้อยละ 28 
ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ มีโอกาสท่ีจะรักษาลูกคา้ได ้ดงันั้นจึงควรท าการ
สะสมแตม้เพื่อเป็นการดึงดูดใหลู้กคา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เช่น มา 10 คร้ังฟรี 1 

 ด้านบุคลากร  
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอันดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ และพนักงาน
ให้บริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น
ควรอบรมพนกังานในเร่ืองมารยาทในการบริการ รวมถึงบุคลิกภาพและการให้ความส าคญัของลูกคา้
ทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นการย  ้าเตือนอยูบ่่อยๆ  

 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการในการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่นอนัดับแรก คือ กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับ
บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น ควรมีการ
จดัระบบการจองคิวท่ีดี พร้อมทั้งมีขอ้ก าหนด หากมาไม่ถึงก าหนดเวลาท่ีจองภายใน 10 นาที ทางร้าน
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ควรท าการเรียกคิวอ่ืนข้ึนมาแทน อาจมีระบบการโทรสอบถามหรือแจง้เตือนก่อนเวลานดัหมาย 30 
นาที เป็นตน้ 

 ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นอันดับแรก คือ  มี ท่ีนั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น ควรจดัหาท่ีนัง่เพื่อรองรับลูกคา้ใหมี้ความเพียงพอ
หรืออาจท าโซนดา้นนอกร้าน เพื่อเป็นท่ีนัง่ส ารองไวใ้นกรณีลูกคา้มารับบริการในปริมาณท่ีมาก 

 
 ส าหรับกลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่มมีดังต่อไปนี ้
 จ าแนกตามพืน้ที ่(Area) 

1) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่นทีต่ั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า  
ควรมีการออกแบบท่ีนัง่ให้สามารถรองรับการใช้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ

โดยมีท่ีนั่งท่ีสามารถรองรับบริการได ้2-4 ท่ีนัง่ หรือ มีโต๊ะเสริมอีก 1 เพื่อสามารถรองรับบริการใน
กรณีท่ีมามากถึง 5 คน เป็นตน้ ซ่ึงในการก าหนดราคานั้นควรอยูใ่นช่วง 350-449 บาทต่อคน และเน้น
การน าเสนอจุดขายดา้นความสดใหม่ของอาหาร โดยอาจจดัท าแคมเปญ กลา้ทา้พิสูจน์ความสดใหม่
ของอาหาร โดยท าการรับประกนัหากอาหารไม่สด ยินดีคืนเงิน 10 เท่าพร้อมอาหารม้ือนั้นกินฟรี !!!  
ทั้งน้ีควรมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เนน้การโฆษณาทาง
แผน่พบั ใบปลิว มีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ  

2) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่นทีต่ั้งอยู่เดี่ยวๆ (Stand Alone)  
ควรเน้นการออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงาม บรรยากาศดี และมีความเป็นเอกลักษณ์

แตกต่างจากร้านอ่ืนๆ โดยก าหนดราคาอยู่ท่ี 300-399 บาทต่อคน และควรให้ความส าคญักบัรสชาติ
อาหารท่ีอร่อยถูกปาก โดยการพฒันาฝีมือของเชฟ หรือ พ่อครัว โดยการอบรม หรือ การทดสอบจาก
ลูกคา้เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีควรเนน้การบริการลูกคา้ท่ีเท่าเทียมโดยการอบรมพนกังานใหรู้้ถึง
ความส าคญัของลูกคา้ทุกคน ทั้งน้ีในระบบการสั่งอาหารให้ควรมีการทวนเมนูอาหารทุกคร้ังก่อนสั่ง
อาหารและทวนเมนูทุกคร้ังก่อนเสร์ิฟเพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  

3) ส าหรับร้านทีต่ั้งอยู่ในย่านธุรกจิ  
 ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายหลกั (Target Market) เป็นกลุ่มครอบครัวโดยเป็นร้านท่ีมีระบบ
เคร่ืองปรับอาหารเยน็สบาย มีการก าหนดราคาอยูท่ี่ 350-499 บาท ต่อคน ทั้งน้ีควรให้ความส าคญักบั
คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยการใส่ใจในทุกกระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ 
รวมถึงจดัวางอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน โดยเน้นถึงการน าเสนอความประณีตเพื่อเป็นการ
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สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพอาหารใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ และนอกจากใหค้วามส าคญักบัอาหารมีรสชาติอร่อย
แลว้ ควรอบรมพนกังานให้มีใจในการบริการ การแสดงรอยยิม้ และการมีอธัยาศยัท่ีดี การบริหารการ
จองคิวท่ีสะดวกรวดเร็ว มีพนกังานรับผดิชอบโดยตรง และควรมีการโทรแจง้ลูกคา้ท่ีท าการจองให้มา 
Stand by ล่วงหนา้ก่อน 30 นาที หากเกินเวลาจองไป 15นาที ถือวา่ยกเลิก คิว   

 จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ 
1) กลยุทธ์ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการเป็นประจ า (Clients)การท่ีจะดึงดูด หรือ 

สร้างความสนใจให้ลูกคา้มาใชบ้ริการบ่อยคร้ังข้ึน ควรเนน้การส่ือสารไปยงักลุ่มครอบครัว โดยทาง
ร้านควรจัดกิจกรรมของครอบครัวเป็นหลัก และท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เน่ืองจากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมามากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนส่วนใหญ่มา
รับประทานเน่ืองจากบุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน และควรเนน้จุดขายในเร่ืองการมีเมนูอาหาร
ท่ีหลากหลาย มีเมนูใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ มีการจดัโปรโมชั่นพิเศษเป็นประจ า และท่ีส าคญัควรมี
สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการโดยอาจท าการเช่าท่ีจอดรถในบริเวณใกลเ้คียงไวร้องรับการ
ใชบ้ริการ มีจ  านวนพนกังานให้บริการอยา่งเพียงพอ โดยผูป้ระกอบการควรท าการคดัเลือกพนกังานท่ี
มีใจรักในบริการ และมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี  

2) ส าหรับร้านอาหารบุบเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีเน้นให้บริการกลุ่มลูกคา้ขาจร ทัว่ไป 
ท่ีมาใช้บริการ 1 คร้ังต่อเดือนหรือน้อยกว่า อาจท าการวางต าแหน่ง (Positioning) ของร้านให้เป็น
สถานท่ีพบปะสังสรรค์ระหวา่งเพื่อนโดยรูปแบบร้านควรเอ้ืออ านวยต่อจ านวนลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ 
ตอ้งกวา้งขวาง และมีท่ีนั่งรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ มีห้องรวม ห้องเด่ียว หรือห้องพิเศษไวค้อย
ให้บริการ โดยอาจท าป้ายโฆษณาหน้าร้านเพื่อส่ือสารให้รับรู้ว่า เป็นสถานท่ีนัดพบ เป็นตน้ และท่ี
ส าคัญควรเน้นการน าเสนอในด้านความสดใหม่ของอาหาร ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
หนงัสือพิมพ ์รวมถึงป้ายโฆษณา และควรมีบริการจองคิว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส ารองท่ีนัง่เป็น
ตน้ 
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แบบสอบถาม 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
แบบสอบถามน้ีท าข้ึนเพื่อการศึกษาขอ้มูลการคน้ควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ

ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ขอ้มูล
ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด และขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม             

ท่านเคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญีปุ่่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่หรือไม่ 
[ ] 1. เคย    [     ] 2. ไม่เคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   
1. เพศ 

[ ] 1. ชาย    [     ] 2. หญิง 
2. อาย ุ

[ ] 1. ไม่เกิน 20 ปี   [     ] 2. 21 – 30 ปี   
[     ] 3. 31 – 40 ปี   [     ] 4. 41 – 50 ปี    
[     ] 5. 51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาของท่าน 
[ ] 1. ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
[     ] 2.  ระดบัปริญญาตรี  
[      ] 3. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
[ ] 1.ไม่เกิน 5,000 บาท  [     ] 2. 5,001 – 10,000 บาท 
[ ] 3. 10,001 – 15,000 บาท  [     ] 4. 15,001 – 20,000 บาท  
[ ] 5. 20,001 – 25,000 บาท  [     ] 6. 25,001 – 30,000 บาท  
[ ] 7. 30,001 – 35,000 บาท  [     ] 8. 35,001 – 40,000 บาท  
[ ] 9. 45,001 – 50,000 บาท  [     ] 10. 55,001 – 60,000 บาท  
[ ] 11. 60,001 – 65,000 บาท [     ] 12. 65,001 – 70,000 บาท 
[      ] 13. มากกวา่ 70,000 บาท 
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5. อาชีพของท่าน 
[ ] 1.นกัเรียน/นกัศึกษา   
[     ] 2. รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ / พนกังานของรัฐ 
[     ] 3. ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
[ ] 4. พอ่บา้น/แม่บา้น   
[     ] 5. ธุรกิจส่วนตวั    
[      ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตส์ญีปุ่่นใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
6 .ท่านเคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่มาแลว้ก่ีแห่ง 

[     ] 1. 1 แห่ง     [     ] 2.  2 แห่ง 
[     ] 3. 3 แห่ง     [     ] 4.  4 แห่ง  [     ] 5. 5 แห่งข้ึนไป 

7. ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีท่านเลือกรับประทานบ่อยท่ีสุด คือ  
[     ] 1. ร้านกิวจงั    [     ] 2. ร้านเนโกะ  
[     ] 3. ร้านยฟููกุ    [     ] 4. ร้านโตเกียวยากินิคุ  
[     ] 5. ร้านซูซูรัน    [     ] 6. ร้านคาบูกิ  
[     ] 7. ร้านมิยาบิ   [     ] 8. ร้านวากายะ     
[     ] 9. ร้านมาชิตะ    [     ] 10. ร้านไดโดมอน     
[     ] 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

8. เหตุผลท่ีท่านเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นจากร้านในขอ้ 7 เพราะเหตุใด (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

[     ] 1. เมนูอาหารหลากหลาย  [     ] 2. อาหารอร่อย    
[     ] 3. น ้าจ้ิมรสชาติอร่อย   [     ] 4. น ้าจ้ิมมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

 [     ] 5. อาหารสด สะอาด  สีสันสวยงาม [     ] 6. กินแลว้คุม้ 
[     ] 7.ราคาไม่แพง    [     ] 8. อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน   
[     ] 9. เดินทางสะดวก   [     ] 10. ร้านสะอาด น่านัง่   
[     ] 11. มีท่ีนัง่เพียงพอ ไม่ตอ้งรอคิวนาน [     ] 12. ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 
[     ] 13. พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร  [     ] 14. บรรยากาศดี  
[     ] 15. ร้านมีระบบดูดควนั  [     ] 16. บริการดี 
[     ] 17. ไม่จ  ากดัเวลา    
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8. (ต่อ) เหตุผลท่ีท่านเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นจากร้านในขอ้ 7 เพราะเหตุใด 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

[     ] 18. ไม่ไดต้ดัสินใจเอง (เป็นมติของส่วนใหญ่) 
[     ] 19.อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

9.ท าเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตส์ญ่ีปุ่นท่ีท่านนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด  
[     ] 1. ร้านท่ีตั้งอยูเ่ด่ียวๆ (Stand Alone)  
[     ] 2. ร้านท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 
[     ] 3. ร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ยา่นอาหาร และยา่นธุรกิจ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ 
[     ] 4.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

10.ในการไปร้านท่านออกเดินทางจากท่ีไหน  
[     ] 1.มหาวทิยาลยั   [     ] 2. บา้นท่ีพกัอาศยั/หอพกั 
[     ] 3. ท่ีท างาน    [     ] 4. จุดนดัหมายอ่ืนๆ 
[     ] 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

11. โดยเฉล่ียต่อเดือน ท่านบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นบ่อยแค่ไหน 
[     ] 1. นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน  [     ] 2. 1 คร้ังต่อเดือน 
[     ] 3. มากกวา่  1 คร้ังต่อเดือน  [     ] 4. มากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 
[     ] 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .........................................  

12. ปกติท่านนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในวนัใด 
[     ] 1. วนัธรรมดา (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) [     ] 2. วนัหยดุเทศกาล 
[     ] 3. วนัหยดุ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

13.ปกติท่านนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในช่วงเวลาใด 
[     ] 1.ม้ือกลางวนั (11.00-14.00 น.) 
[     ] 2.ช่วงบ่าย (14.01-17.00 น.) 
[     ] 3.ม้ือเยน็ (17.01 น. ข้ึนไป) 

14.ใครเป็นผูริ้เร่ิมหรือชกัชวนใหท้่านไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นในแต่ละคร้ัง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[     ] 1.ตนเอง    [     ] 2. ลูกคา้ 
[     ] 3.เพื่อน    [     ] 4. หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 
[     ] 5.ครอบครัว / ญาติ   [     ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............... 
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15.ผูมี้บทบาทในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นของท่านมากท่ีสุด 
[     ] 1.ตนเอง    [     ] 2. ลูกคา้ 
[     ] 3.เพื่อน    [     ] 4. หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 
[     ] 5.ครอบครัว / ญาติ   [     ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

16.ส่วนใหญ่ท่านไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นกบัใครบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[     ] 1.รับประทานคนเดียว  [     ] 2. ลูกคา้ 
[     ] 3.เพื่อน    [     ] 4. หวัหนา้งาน/เพื่อนร่วมงาน 
[     ]5. ครอบครัว / ญาติ   [     ] 6. แฟน/ คนรัก 

17.ในการรับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นส่วนใหญ่ท่านไปรับประทานคร้ังละก่ีคน 
    (รวมผูต้อบ) 

[     ] 1. รับประทานคนเดียว  [     ] 2.  2-3 คน 
[     ] 3. 4-5 คน    [     ] 4. 6 -7 คน   
[     ] 5. 8 คนข้ึนไป  

18. ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นต่อคร้ัง (ตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 
[     ] 1. ไม่เกิน 1 ชัว่โมง     [     ] 2   1-2 ชัว่โมง 
[     ] 3. 2 ชัว่โมงข้ึนไป   [     ] 4.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................... 

19. โอกาสในการรับประทานอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[     ] 1. เป็นท่ีนิยมของสังคม   
[     ] 2. เพื่อการเล้ียงฉลอง/พบปะสังสรรค/์ติดต่อธุรกิจ 
[     ] 3. เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ 
[     ] 4. เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
[     ] 5. ไดเ้งินจากการท างานพิเศษหรือไดโ้บนสั 
[     ] 6. เป็นวนัส าคญัของครอบครัว/คู่รัก   
[     ] 7.บุคคลในครอบครัวชอบรับประทาน 
[     ] 8. สะดวกสามารถหาบริโภคไดง่้าย  
[     ] 9. อยากไปบริโภคอาหาร  
[     ] 10. ตอ้งการบ ารุงสุขภาพ    
[     ] 11. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................... 
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20. ท่านรู้จกัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[     ] 1. อินเทอร์เน็ต    [     ] 2. เพื่อน/คนรู้จกั   
[     ] 3.พนกังานของร้าน   [     ] 4. หนงัสือแจกฟรีของเชียงใหม่ 
[     ] 5. แนะน าโดยหนงัสือน าเท่ียว [     ] 6. โทรทศัน์ 
[     ] 7. วทิย ุ    [     ] 8. โปสเตอร์ท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ  
[     ] 9. ป้ายโฆษณา   [     ] 10. ป้ายหนา้ร้าน 
[     ] 11.หนงัสือพิมพ ์   [     ] 12. ใบปลิว/แผน่พบั  
[     ] 13. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

21. อาหารในร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นประเภทใดบา้งท่ีท่านบริโภคเป็นประจ า  
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[     ] 1.เมนูซาซิมิ 
[     ] 2.เมนูขา้วป้ัน หรือ ขา้วห่อสาหร่ายต่างๆ 
[     ] 3. เมนูประเภทเส้น เช่น อุดง้ โซบะ ราเมง 
[     ] 4. เมนูประเภทผดั เช่น หมูผดัซอสญ่ีปุ่น 
[     ] 5. เมนูประเภททอด เช่น หมูทอด เทมปุระ 
[     ] 6.เมนูประเภทน่ึง เช่น ไข่ตุ๋น 
[     ] 7. เมนูประเภทตม้ เช่น หวัปลาตม้ซีอ้ิว  ซุปต่างๆ 
[     ] 8. เมนูประเภทย  า เช่น ย  าสาหร่าย กิมจิ  ย  าผกัชุบงา  
[     ] 9. ประเภทป้ิง ยา่ง  ต่างๆ       
[     ] 10. อ่ืนๆโปรดระบุ.......................................                          

22.  เน้ือสัตวป์ระเภทใดท่ีท่านชอบบริโภค (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[     ] 1. หมู                                                  [     ] 2. เน้ือ 
[     ] 3. ไก่                                                   [     ] 4. ปลา 
[     ] 5. ปลาหมึก                                         [     ] 6. กุง้ 
[     ] 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

23. รสชาติของน ้าจ้ิม ท่ีท่านชอบส าหรับการรับประทานกบัอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นมากท่ีสุด 
             [     ] 1.  เคม็                [     ] 2.  เผด็ 
             [     ] 3.  หวาน                [     ] 4.  เปร้ียว 
             [     ] 4. มีรสชาติกลางๆ ครบทุกรส 
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24. เคร่ืองด่ืมท่ีท่านสั่งเป็นประจ าในร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น 
             [     ] 1.  ชาเขียวร้อน (แบบเติมได)้              [     ] 2.  ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้               
             [     ] 3.  ชาเขียวใส่นม            [     ] 4.  น ้าอดัลม 
             [     ] 5.  น ้าเปล่า               [     ] 6.  เบียร์ 

[     ] 7.  เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ [     ] 8.  ชาหรือกาแฟ 
[     ] 9. น ้าผลไม ้   [     ] 10. อ่ืนๆโปรดระบุ ................ 

25.ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังต่อคนท่ีท่านใชบ้ริการร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นเป็นจ านวนเท่าใด 
[     ] 1. ต ่ากวา่ 300 บาท    [     ] 2. 300-349 บาท 
[     ] 3. 350-399 บาท    [     ] 4. 400-449  บาท 
[     ] 5. 450-499 บาท    [     ] 6. 500-549  บาท 
[     ] 7. 550-599 บาท    [     ] 8. 600-649  บาท 
[     ] 9. 650-699 บาท    [     ] 10. 700  บาทข้ึนไป 

26. หลงัจากการรับประทานอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ท่านรู้สึกอยา่งไร  
[     ] 1. คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป    [     ] 2. แพงเกินความเป็นจริง 
[     ] 3. ประทบัใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บประทาน   [     ] 4. เฉย ๆ 
[     ] 5. ไม่ค่อยประทบัใจ 
[     ] 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 

27. หลงัจากการรับประทานอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตล์ญ่ีปุ่นแลว้ส่วนใหญ่ท่านจะแนะน าหรือบอก
ต่อใหค้นอ่ืนไปรับประทานร้านดงักล่าวหรือไม่ 

[     ] 1. แนะน าและบอกต่อทุกคร้ัง (ทั้งร้านท่ีรู้สึกชอบ และไม่ชอบ)   
 [     ] 2. แนะน าทุกคร้ังเฉพาะร้านท่ีรู้สึกชอบ 

[     ] 3. ไม่ค่อยแนะน า (ชอบแต่ไม่ค่อยไดแ้นะน า)     
[     ] 4. ไม่แนะน าเลย (ทั้งรู้สึกชอบ และไม่ชอบ)  
[     ] 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ….............................................. 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิ่งสไตล์ญี่ปุ่น
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 

     กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 28.ด้านผลติภณัฑ์ (Product)  
1. ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั      
2. คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม      
3. อาหารมีรสชาติอร่อย      
4. ความหลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม      
5. ในรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีรูปภาพประกอบ      
6. มีรายการอาหารใหม่ๆไวค้อยบริการ      
7. ความสดใหม่ของอาหาร       
8. บริการ เคร่ืองด่ืม แบบไม่คิดค่าใชจ่้าย เช่น น ้ าชา  

น ้ าเปล่า เป็นตน้ 
     

29.ด้านราคา (Price) 
1. ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2. มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมไวช้ดัเจน      
3. สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้      
4. ราคาไม่แพง      
5. ราคาใกลเ้คียงกบัร้านอาหารป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่นอ่ืนๆ      
6. เป็นราคาสุทธิรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกอยา่ง      

 30.การจดัจ าหน่าย (Place)   
1. ร้านอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั / ใกลท่ี้ท างาน      
2. ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน      
3. ร้านอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้      

        4.    มีสถานท่ีใหบ้ริการของตนเองเป็นเอกเทศ      
5. มีสาขาเปิดหลายแห่ง      
6. เดินทางไปร้านไดส้ะดวก      

31.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
1. การโฆษณา เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา

ต่างๆ เป็นตน้ 
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ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
2. การโฆษณาทางส่ือวทิย ุ      
3. การโฆษณาผา่น Fan Page (Web site)      
4. การสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลดหรือแลกของรางวลั      
5. การสะสมแตม้ เพ่ือใชบ้ริการฟรีในคร้ังท่ีก าหนด 

เช่น ใชบ้ริการ 5 คร้ังฟรี 1 คร้ัง 
     

6. มีโปรโมชัน่พิเศษในแต่ละช่วงเวลาและเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ืองเช่น บุฟเฟ่ต ์มา 4 จ่าย 3  เป็นตน้ 

     

7. มีการจดัท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ      
8. มีบริการแจง้รายการโปรโมชัน่ประจ าเดือนแก่ลูกคา้ 

เช่น SMS  E-mail , Facebook 
     

9. มีคูปองส่วนลด      
10. มีของแถม      
11. มีการชิงโชค      

  32. ปัจจยัด้านบุคคล (People) 
1. พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ      
2. พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี      
3. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเป็นอยา่งดีสามารถ

ใหค้  าแนะเก่ียวกบัเมนูอาหารได ้
     

4. จ านวนพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ      
5. พนกังานมีรอยยิม้ และอธัยาศยัดี      
6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเท่าเทียม      

  33.กระบวนการให้บริการ (Process)      
1. กระบวนการในการจองคิวเพื่อรับบริการมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
     

2. ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร      
3. มีการแนะน าส่วนลดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมก่อน

ใหบ้ริการ 
     

4. ความรวดเร็วในการรับรายการอาหารจากลูกคา้      
5. ความถูกตอ้งในการเสิร์ฟอาหารตามรายการท่ีสัง่ไป      
6. มีพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการรับประทาน

อาหารเช่น คอยเก็บจาน เติมน ้ า น ้าจ้ิม เป็นตน้ 
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ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
7. กระบวนการคิดช าระเงิน ถูกตอ้งรวดเร็ว      

 34.ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence)   
1. มีการตกแต่งร้านใหส้วยงามบรรยากาศดี       
2. ความสะอาดของสถานท่ีและอปุกรณ์การใหบ้ริการ

ต่างๆ 
     

3. สถานท่ีใหบ้ริการมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ      
4. มีการจดัพ้ืนท่ีในร้านใหส้ามารถสูบบุหร่ีได ้      
5. มีส่วนบริการลูกคา้อยูก่ลางแจง้ อากาศถ่ายเท

สะดวก 
     

6. มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ      
7. เกา้อ้ีนัง่สบาย       
8. มีอุปกรณ์/ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหาร

ครบครันเช่นไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงรส กระดาษทิชชู 
     

9. มีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ      

 
 
ส่วนที ่4 ปัญหาทีพ่บในการบริการ 
การร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงยิง่สไตล์ญี่ปุ่ นและข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิส าหรับการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
ป้ิงยิง่สไตล์ญีปุ่่ น 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 

       ขอบพระคุณอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมอื 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล         นางสาววลิาสินี  พิพฒัน์พลัลภ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ           12 สิงหาคม 2530 
 
ประวตัิการศึกษา        มธัยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่     

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา       

เทคโนโลยกีารบรรจุ) 

ปริญญาโท มหาวทิยาลยัเชียงใหม่(บริหารธุรกิจมหาบณัทิต-การตลาด) 

 

ประวตัิการท างาน 

 ปี 2553 พนกังานฝ่ายการตลาด  

        บริษทัหลุยส์หตักรรมเคร่ืองเงิน จ ากดั 

ปี 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

          บริษทัหลุยส์หตักรรมเคร่ืองเงิน จ ากดั 

        ปี 2556 ผูจ้ดัการร้านอาหารชินโชกุ สาขานิมมานเหมินทร์ 

 


