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

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซ่ึง
ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อส่วนประสม
การตลาดมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
บุคลากรในการให้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ทั้งน้ีปัจจยัดา้นอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลในการให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ แตกต่างกนั ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการให้ระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่นั้นไม่แตกต่างกนัในภาพรวม แต่แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรใน
การใหบ้ริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this independent study was to study marketing mix factors affecting 

consumers on choosing seafood buffet in Mueang Chiang Mai District. The data was collected from 
400 consumers in Mueang Chiang Mai, and was analyzed using descriptive statistics which 
consisted of frequency, percentage and mean.  Inferential statistical analysis namely One-Way 
Analysis of Variance (One-Way ANOVA) was used to analyze the differences interns of age, 
monthly income and average cost per visit.  Also multiple comparisons were used to analyse the 
data. 

The study found that the majority of questionnaire respondents were female, 21-30 years 
old.  They were civil servants or state enterprise employees.  They held Bachelor's degree and had 
an average income per month of 10,001-20,000 baht.  They were single.  For marketing mix factors, 
the respondents gave priority to service process the most and other factors were in the following 
order: product, price, people, physical evidence, place, and promotion.  The respondents with 
different age and monthly income responded to marketing mix factors differently. While the 
respondents with different average cost per visit did not respond differently to the overall marketing 
mix factors, but responded differently to product, people and service process. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

อาหาร นอกจากจะเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ลว้ อาหาร
ยงัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถเลือกบริโภคไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแตกต่างกนัตามความช่ืนชอบของ
แต่ละบุคคล ดงันั้น ธุรกิจร้านอาหารจึงมีการแข่งขนักนัสูงมากในปัจจุบนั เพราะนอกจากผูบ้ริโภคจะ
บริโภคเพื่อการด ารงชีวิตแลว้ ผูบ้ริโภคยงัสามารถเลือกบริโภคอาหารในร้านอาหารท่ีตนเองเลือกตาม
ความตอ้งการและตามโอกาสไดอี้กดว้ย ดงัขอ้มูลจากศูนยส์ านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ปี 2554 พบวา่ จ  านวนสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมี
จ านวนทั้งส้ิน 227,768 ราย และเป็นสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหารของภาคเหนือจ านวน 44,046 
ราย คิดเป็น 19.34% จากสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหารทั้ งหมด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2555: ออนไลน์) โดยจ านวนธุรกิจร้านอาหารมีอตัรา
การขยายตวัเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียท่ี 3.0% ต่อปี และยงัพบว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้นโดย
เฉล่ียต่อเดือนของคนไทยอยูท่ี่ 927 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารนอกบา้นของคน
ไท ยใน ภ าค เห นื อโดย เฉ ล่ี ย ต่ อ เดื อน อยู่ ท่ี  5 55  บ าท ต่ อค รัว เรื อน  (ส ถ าบัน วิ จัยสั งค ม , 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548)  

ในปัจจุบนั ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตเ์ป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เห็นไดจ้ากจ านวนร้านบุฟเฟ่ตท่ี์เพิ่ม
จ านวนมากข้ึน ซ่ึงร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตก์็มีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ทั้งบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ บุฟ
เฟ่ต์หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ตลอดจนบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และราคาก็แตกต่างกนัตามความ
เหมาะสม โดยท่ีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จะมีจุดเด่นท่ีสามารถดึงดูดผู ้บริโภคได้ตรงท่ี  ราคาในการ
รับประทานเป็นราคาเหมาจ่ายเพื่อรับประทานอาหารทุกอยา่งภายในร้านตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดย
ราคาดงักล่าวจะครอบคลุมถึงอาหารทุกอย่างท่ีทางร้านไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ ทั้งพร้อมรับประทานและไม่
พร้อมรับประทานหรืออาหารสดท่ีตอ้งน ามาปรุงต่อเอง ดว้ยจุดเด่นน้ี จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
เป็นท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก และความนิยมดงักล่าวท าให้เกิดการแข่งขนัของร้านอาหารบุฟ
เฟ่ตท่ี์มีมากข้ึน เพราะนอกจากผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการเลือกบริโภคมากข้ึนแลว้ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เอง ก็จ  าเป็นตอ้งทราบความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองให้ตรง
ตามความตอ้งการ และเพื่อการแข่งขนัในตลาดร้านอาหารบุฟเฟ่ตต่์อไป  
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จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่และมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากการ
ส ารวจเม่ือเดือนธันวาคม ปี 2556 พบว่ามีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 1,666,888 คน (ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน, 2557: ออนไลน์) และจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งยงั
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ดังเห็นได้จาก การลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆมากมาย เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และนอกจากน้ีเชียงใหม่ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของภาคเหนือ จากขอ้มูลในการส ารวจจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2554 พบวา่ มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 5,661,673 คน โดยแยกเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยจ านวน 3,622,511 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 2,039,162 คน ซ่ึงมีจ านวนมากข้ึน
เร่ือยๆจากปี 2552 ท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวทั้ งหมดเพียง 4,343,090 คนเท่านั้ น (ส านักงานจังหวดั
เชียงใหม่, 2555) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเป็นจ านวนมากข้ึน
เร่ือยๆ ซ่ึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารมีบทบาทในการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูง เพราะเม่ือมี
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลไปยงัการบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน อนัเป็นเหตุของการแข่งขนัในตลาด
ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ี เจา้ของธุรกิจร้านอาหารจึงจ าเป็นตอ้งสร้างความโดดเด่น
หรือใช้กลยุทธ์เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งขนั ซ่ึงการท าธุรกิจร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์จึงเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในจงัหวดัเชียงใหม่ และเน่ืองจากท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัท่ีไม่ติดทะเล 
ธุรกิจร้านอาหารทะเลจึงเป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก  ดงัเห็นไดจ้าก การเพิ่มข้ึน
ของจ านวนร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลท่ีมีมากข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และจากการส ารวจพบวา่ร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีอยูท่ ั้งส้ินจ านวน 9 แห่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลจะมีหลากหลายระดับและมีระดับราคาท่ีแตกต่างกันตามความ
เหมาะสม 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 
2.เป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล น าไปวางแผนทางการตลาด เพื่อพฒันา

ธุรกิจต่อไปในอนาคต 

1.4 นิยำมศัพท์ 

บุฟเฟ่ต์ หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีการก าหนดราคาค่ารับประทานราคาเดียวต่อหน่ึงคน ซ่ึงจะ
สามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างภายในร้านตามท่ีร้านได้จดัเตรียมไวใ้ห้และไม่จ  ากดัปริมาณ
อาหารท่ีรับประทาน 

ร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล หมายถึง ร้านอาหารท่ีให้บริการอาหารทะเลแบบบุฟเฟ่ต ์โดยมีอาหาร
ประเภท ปู ปลา กุง้ หมึกและหอยต่างๆ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ไม่รวมถึงบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีเปิดใหบ้ริการภายในโรงแรม  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ และผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ช้ทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาใน
บทน้ีประกอบดว้ย 

- ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
- ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 ทฤษฎส่ีวนประสมกำรตลำดบริกำร (The Service Marketing Mix) 

 ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนักการตลาดใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 7 เร่ืองต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549) 

1.ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถน าเสนอให้กบัตลาดหรือลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ โดยส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นตอ้งสร้างคุณค่า และสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้หรือผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงในการวางแผนดา้นผลิตภณัฑ์เพื่อการแข่งขนันั้น จะมี 2 แนวทาง
หลกั คือ 

1.1.ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่าง ซ่ึงจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์อ่ืน และลูกค้าสามารถรับรู้ได้จริง เช่น มีคุณภาพท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือมี
คุณลกัษณะพิเศษท่ีโดดเด่นกวา่ผลิตภณัฑอ่ื์น 

1.2. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาต ่า ซ่ึงจะต้องมีการลดต้นทุนในบางด้านท่ีไม่ส าคัญลงไป 
เพื่อใหเ้กิดตน้ทุนต ่า และสามารถสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีราคาต ่าได ้ 

2.ดา้นราคา (Price) หมายถึง มูลค่าทางการเงินท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดค้รอบครองใน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงราคามีความส าคญัมากในการก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็น
รายได้ท่ีส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและก าไรแล้ว ราคายงัมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของลูกคา้ เพราะการ
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ก าหนดราคาจะตอ้งสร้างความรู้สึกพึงพอใจหรือสร้างความคุม้ค่าใหเ้กิดข้ึนในใจลูกคา้ เพื่อการท าธุรกิจ
ท่ีย ัง่ยนื 

3.ดา้นสถานท่ี (Place) หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือช่องทางท่ีผลิตภณัฑ์ใดๆ จะถูกส่ง
มอบให้กบัลูกคา้ เป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ การก าหนดช่องทาง
หรือสถานท่ีตั้ง มีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งเลือกให้เหมาะสม เพราะตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบาย
ในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายด้วย หากไม่เหมาะสม อาจท าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
บริโภคผลิตภณัฑน์อ้ยลง 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การท ากิจกรรมใดๆเพื่อส่งข้อมูลหรือ
ส่ือสารขอ้มูลไปยงัลูกคา้ และเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ ราคาและสถานท่ี เพื่อกระตุน้ความ
ต้องการซ้ือให้เกิดข้ึนในตวัลูกค้า โดยส่งข้อมูลผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communication Tools) ท่ีมีดว้ยกนัหลายประเภท แต่ท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัมี 5 ประเภท 
คือ 

4.1.การโฆษณา (Advertising) คือ การน าเสนอหรือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ บริการ 
หรือแนวคิด ท่ีไม่ใช่แค่ส่งขอ้มูลในระดบับุคคล และมีการระบุผูอุ้ปถมัภช์ดัเจน  
  

4.2.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การกระตุน้ความตอ้งการซ้ือให้เกิดข้ึน
ในระยะสั้น เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์

4.3.การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) คือ การน าเสนอความสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีมีต่อ
กลุ่มคนสาธารณะ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และเพื่อใหอ้งคก์รเป็นท่ีช่ืนชอบหรือช่ืนชม 

4.4.การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) คือ การน าเสนอผลิตภณัฑ์ผ่านทางผูข้าย 
โดยวธีิการสนทนากบัผูท่ี้คาดวา่จะเป็นผูซ้ื้อ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขายข้ึน 

4.5.การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การน าเสนอผลิตภณัฑ์ทางหน่ึง โดยใช้
ระบบเพื่อการส่ือสารโตต้อบกนัไดใ้นทนัที ระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภครายบุคคลท่ีไดค้ดัสรรค์
มา เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และตอ้งสามารถวดัผลไดจ้ริง 
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5.ด้านบุคคล (People) คือ บุคคลท่ีให้บริการภายในร้านหรือองค์กร ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกลูกคา้โดยตรง โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะตดัสินคุณภาพในการให้บริการจากพนกังาน เพราะเป็น
ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ไดจ้ากการพดูคุยและมองเห็น 

6.ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) คือ ระบบหรือกระบวนการในการส่งมอบผลิตภณัฑ์
ใดๆให้ถึงมือลูกคา้ โดยตอ้งอาศยัความรวดเร็ว แม่นย  าและถูกตอ้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนใน
ตวัลูกคา้ 

7.ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ รูปแบบการตกแต่ง จดัวางผลิตภณัฑ์หรือ
สินคา้ สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ตลอดจนรูป รส กล่ิน เสียง หรือประสาทสัมผสัการรับรู้ทุกดา้นท่ีลูกคา้
สามารถรับรู้ได ้

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาผ่านปัจจยัทางการตลาด 7P เพราะเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่าง
มากในการท าธุรกิจบริการ และเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลตอ้งค านึงถึงและน ามา
แข่งขันกัน โดย ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) หมายถึงว ัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทั้ งอาหารพร้อม
รับประทานท่ีทางร้านไดจ้ดัเตรียมไว ้และอาหารสดท่ีตอ้งน ามาปรุงต่อเอง ตลอดจนความหลากหลาย
และความแตกต่างของรายการอาหาร ดา้นราคา (Price) ท่ีผูป้ระกอบการตั้งข้ึนเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้มา
ใชบ้ริการ ซ่ึงราคาตอ้งมีความเหมาะสมและคุม้ค่าในความรู้สึกของผูบ้ริโภค ดา้นสถานท่ี (Place) ควร
ตั้ งอยู่ในสถานท่ี ท่ี เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ด้านการส่งเส ริมการขาย (Promotion) ท่ี
ผูป้ระกอบการตั้งข้ึนเพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อการแข่งขนั นอกจากปัจจยัทั้ง 4 
ด้านของธุรกิจแล้ว ด้านการบริการก็เป็นส่ิงส าคญัอย่างมากต่อการดึงดูดผูบ้ริโภค เพราะนอกจาก
ผูบ้ริโภคจะมาเพื่อบริโภคอาหารแลว้ ผูบ้ริโภคยงัมาเพื่อพบปะ สังสรรค ์กนัตามโอกาสต่างๆ และดว้ย
ระยะเวลาท่ีสามารถรับประทานไดโ้ดยส่วนมากจะเกิน 1 ชัว่โมง ดงันั้น ดา้นการบริการในร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลจึงมีความส าคญัมากพอกับปัจจยัทั้ง 4 ท่ีกล่าวมาข้างตน้ โดย ด้านบุคคล (People) หรือ
พนกังานท่ีมาให้บริการหรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค มีผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ี
อาจหมายถึงการเลิกใชบ้ริการหรือการสร้างความประทบัใจจนเกิดการใชบ้ริการซ ้ าๆไดใ้นอนาคต ดา้น
กระบวนการให้บริการ (Process) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีระบบแบบแผน อันส่งผลต่อความ
ประทบัใจของผูบ้ริโภค และสุดทา้ย ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ท่ีรวมไปถึง รูป รส 
กล่ิน เสียง หรือประสาทสัมผสัรอบดา้นท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได ้
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

วงศกร ค ำเพิ่ม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามของ
ประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูม้าใช้บริการร้านอาหารเวียดนามใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 120 ราย พบวา่ ร้านอาหารท่ีนิยมใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ ร้านมายเวียดนาม 
เหตุผลท่ีใช้บริการเพราะรสชาติดี ถูกใจ และแหนมเนือง คือ อาหารท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมทานมากท่ีสุด 
และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อคนต่อคร้ังท่ี 201-300 บาท และจากการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบั ความสะอาดของอาหาร มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบั ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักบัความสะอาดภายในร้านมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการทดลองให้ชิมฟรีส าหรับเมนูใหม่มากเป็นอนัดบัหน่ึง 
ปัจจยัดา้นการให้บริการ พบวา่ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และความสุภาพและการมีมารยาทของพนกังาน 
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุด ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของปัจจยัทั้ง 5 ดา้นใน
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
การบริการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 ศิริพงศ์ อู่วำนิชย์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจาก ประชาชนคนไทยผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เน็ต จ านวน 400 ราย โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ
ออนไลน์ ผา่นผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่ไป โดยไม่ก าหนดวา่ผูต้อบแบบสอบถามจะใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ประเภทใด หรือท่ีจงัหวดัใด ซ่ึงในงานศึกษาช้ินน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้
ความส าคญักบัความหลากหลายของอาหารมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญักบั
ราคามีความเหมาะสมมากท่ีสุด ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างได้ให้ความส าคญักับความ
สะอาดของร้านอาหารมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
มีส่วนลดส าหรับสมาชิกมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัทั้ง 
4 ดา้นในระดบัมากกบัทุกปัจจยั โดย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

     นันทิภำ เจิดจ ำรัส (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟตป้ิ์งยา่งในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะขนาดกลาง 
จ านวน 355 ราย พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาดของ
อาหารมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบัราคาอาหารคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
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ร้านอาหารชนิดเดียวกนัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบั
สถานท่ีภายในกวา้งขวาง มีท่ีนัง่เพียงพอมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้
ความส าคญักบัเร่ืองเป็นการแนะน าจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรุ้จกัให้ใช้บริการมากท่ีสุด ปัจจยั
ดา้นการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองจ านวนพนกังานท่ีเพียงพอและมีความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคามากท่ีสุดในระดบัมาก 
และได้ให้ระดับความส าคัญในระดับปานกลางทั้ ง 4 ปัจจัย คือ ปัจจยัด้านการบริการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  และพบวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตห์มูกระทะขนาดกลางของลูกคา้ท่ีบริโภคท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด ดา้นการบริการ
ของพนกังาน และดา้นท่ีตั้ง กบัพฤติกรรมการบริโภค ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้
เขา้มามีบทบาทท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ นอกจากนั้นการส่งเสริมการตลาดก็สามารถ
จะดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีกำรศึกษำ 

 
  การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตเน้ือหา 
2) ขอบเขตประชากร  
3) ขนาดตวัอยา่ง และวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 

3.2 สมมติฐาน 
3.3 วธีิการศึกษา  

1) ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
2) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3) การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
4) ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.4 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตเนือ้หำ 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาจากผูท่ี้มาใชบ้ริการภายในร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ และจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคทั้งท่ีอาศยัอยูใ่น
จงัหวดัเชียงใหม่ และทั้งท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรในการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 
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ขอบเขตประชำกร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล
ท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ และผูบ้ริโภคท่ี
ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

ขนำดตัวอย่ำงและวธีิกำรคัดเลอืกตัวอย่ำง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนระดับท้องถ่ินท่ีไม่จ  าแนกกลุ่มย่อยท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูล 
(Sudman, 1976 , อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์ , 2551 : 187) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบการก าหนดโควตา (Quota Sampling)  

3.2 สมมติฐำน 

สมมติฐำนที่ 1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 

สมมติฐำนที่ 2 : ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 

สมมติฐำนที่ 3 : ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่าง
กนั 

3.3 วธีิกำรศึกษำ 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Source of Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดโ้ดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมี
สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 4 แห่งท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ร้านอนัดามนัซีฟู้ ด, ร้านฟ้าธานีกะทะ ทะเลเผา, ร้านบุฟเฟ่ต์ทะเลเชียงใหม่  ช้างคลาน และร้านก าพู9 
ซีฟู้ ดบุฟเฟ่ต ์ซ่ึงจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถานท่ีละ 100 ชุด 



 
 

11 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลของกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบดว้ย ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า ความถ่ีในการรับประทาน ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และเหตุผลในการเลือกรับประทาน 

ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ เป็นการวดัระดบัความส าคญัโดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) ซ่ึงจ าแนกระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเล โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการ

บรรยายลักษณะของขอ้มูลจริงท่ีได้เก็บรวบรวมมา โดยไม่น าผลท่ีได้ไปอ้างอิงกับข้อมูลกลุ่มอ่ืนๆ 
ประกอบไปด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าสัมประสิทธ์ิ 
Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่ อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการ
วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งส่วนประสมการตลาดกบัอาย ุรายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
ส าหรับค าถามท่ีใชว้ดัระดบัความส าคญัท่ีใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) ทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (กุณฑลี เวชสาร, 2545, อา้งถึงใน สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูล
รุ่ง, 2554 : 13) ซ่ึงวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอา้งอิง ในรูปแบบของค่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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ระดับควำมส ำคัญ   คะแนน 
มากท่ีสุด        5 
มาก         4 
ปานกลาง        3 
นอ้ย         2 
นอ้ยท่ีสุด        1 

จากคะแนนท่ีได้ น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และแปลความหมายของระดบั
คะแนน โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่ำเฉลีย่      แปลผล 
4.50-5.00   มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49   มีความส าคญัในระดบัมาก 
2.50-3.49   มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49   มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
1.00-1.49   มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ควำมเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้มีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใชห้รือแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  1) ความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาให้อาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ขอ้ความ และความเหมาะสมของภาษาหรือค าท่ี
ใช ้เพื่อน าไปพฒันาและแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปเก็บขอ้มูลจริงในขั้นตอนต่อไป 
  2) ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีพฒันาและแกไ้ขแลว้ไปท า
การทดสอบ (Pre-Test) จ  านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอ้งการเก็บในการศึกษา แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าค าถามหรือภาษาท่ีใช้สามารถส่ือ
ความหมายไดต้รงตามความตอ้งการและมีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ มีความยากหรือซับซ้อนต่อ
การเขา้ใจมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีทดลองเก็บมาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 22 ในการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้
สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha และใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ี
เกณฑ์ยอมรับท่ีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 0.800 ส าหรับงานวิจยัพื้นฐาน (Jump, 1978, อา้งถึงใน พวงผกา 
วรรธนะปกรณ์, 2556 : 73 )    
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ตำรำงที ่3.1 ผลกำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ตัวแปร ค่ำควำมเช่ือมั่น 
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

0.944 

 จากตารางท่ี 3.1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.944 ไดผ้ลสรุปวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้

3.4 สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2.ร้านอนัดามนัซีฟู้ ด 
3.ร้านฟ้าธานีกะทะ ทะเลเผา 
4.ร้านบุฟเฟ่ตท์ะเลเชียงใหม่ ชา้งคลาน 
5.ร้านก าพ9ู ซีฟู้ ดบุฟเฟ่ต ์

3.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

  ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 10 เดือน โดยท าการศึกษาตั้ งแต่ เดือน
มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ (ตารางท่ี 4.1-4.6) 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล (ตารางท่ี 4.7-4.13) 
  ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางท่ี 4.14-4.22) 
  ส่วนท่ี 4 การศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตาม
ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยอายุ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
(ตารางท่ี 4.23-4.46) 
  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม  

ตำรำงที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

 ชาย 171 42. 7 
 หญิง 229 57.3 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.3 และเป็นเพศชาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 

ตำรำงที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 

 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.3 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีอาย ุ41-50 ปี จ  านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10 มีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 

 

 

 

 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
  ต  ่ากวา่ 21 ปี 34 8.6 
  21-30 ปี 165 41.3 
  31-40 ปี 134 33.5 
  41-50 ปี 40 10.0 
  51 ปีข้ึนไป 27 6.8 

รวม 400 100.0 
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ตำรำงที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 144 36.0 
  ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 70 17.5 
  พนกังานบริษทัเอกชน 84 21.0 
  นกัเรียน/นกัศึกษา 79 19.7 
  พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 14 3.5 
  อ่ืนๆ 9 2.3 

รวม 400 100.0 
   *หมายเหตุ : อาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลูกจา้งจ านวน 6 คน และลูกจา้งรัฐวสิาหกิจจ านวน 3 คน 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายจ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/วา่งงาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ตำรำงที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  

 

   

 

 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000  บาท จ านวน 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.0  มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมีรายได้
ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7   

 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
  ไม่เกิน 10,000 บาท 91 22.8 
  10,001-20,000 บาท 138 34.5 
  20,001-30,000 บาท 96 24.0 
  30,001 บาทข้ึนไป 75 18.7 

รวม 400 100.0 
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ตำรำงที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 6 4  ค น 
คิดเป็นร้อยละ 16 ระดบัปวช./ปวส. จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ตำรำงที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

 

 

 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด จ านวน 251 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.8 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และสถานภาพหมา้ย/หยา่
ร้าง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 

 

 

 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 64 16.0 
  ปริญญาตรี 255 63.8 
  ปวช./ปวส. 41 10.2 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 40 10.0 

รวม 400 100.0 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
  โสด 251 62.8 
  สมรส 129 32.2 
  หมา้ย/หยา่ร้าง 20 5.0 

รวม 400 100.0 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมกำรบริโภคบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีใช้
บริการบ่อยคร้ังท่ีสุด 

 

 

 

 

 
*หมำยเหตุ : ร้านอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บา้นริมน ้ า ทะเลเผา จ านวน 6 ราย, กา้วย่างทะเลเผา จ านวน 4 ราย , สุคนธา 

จ านวน 2 ราย , ล าฮิมปิง จ านวน 2 ราย , ภูเก็ตซีฟู้ ด จ านวน 2 ราย และร้านอ่ืนๆ จ านวน 16 ราย  

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใชบ้ริการร้านอนัดามนัซีฟู้ ดบ่อยคร้ังท่ีสุด 

จ านวน120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ร้านก าพ9ู ซีฟู้ ดบุฟเฟ่ต ์ จ านวน  93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 ร้านฟ้าธานีกะทะ ทะเลเผา จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ร้านบุฟเฟ่ต์ทะเลเชียงใหม่ 
ชา้งคลาน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และร้านอ่ืนๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

ตำรำงที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาร้านแต่ละ
ร้าน 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลร้าน
ท่ีเก็บขอ้มูลมีจ านวนคร้ังท่ีมาคือ 1-2 คร้ัง จ  านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ 3-5 คร้ัง 

ร้ำน จ ำนวน ร้อยละ 
  ร้านอนัดามนัซีฟู้ ด 120 30.0 
  ร้านฟ้าธานีกะทะ ทะเลเผา 79 19.8 
  ร้านบุฟเฟ่ตท์ะเลเชียงใหม่ ชา้งคลาน 76 19.0 
  ร้านก าพ9ู ซีฟู้ ดบุฟเฟ่ต ์ 93 23.3 
  ร้านอ่ืนๆ 32 8.0 

รวม 400 100.0 

จ ำนวนคร้ังทีม่ำร้ำนแต่ละร้ำน จ ำนวน ร้อยละ 
  คร้ังน้ีคร้ังแรก 67 16.8 
  1-2 คร้ัง 210 52.5 
  3-5 คร้ัง 84 21.0 
  6 คร้ังข้ึนไป 39 9.8 

รวม 400 100.0 
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จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 คร้ังน้ีคร้ังแรก จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ 6 คร้ังข้ึนไป 
จ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ตำรำงที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการรับประทานบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเล 

ควำมถี่ จ ำนวน ร้อยละ 
  3-4 คร้ังต่อเดือน 30 7.5 
  1-2 คร้ังต่อเดือน 137 34.3 
  2 เดือนต่อคร้ัง 90 22.5 
  มากกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง 143 35.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความถ่ีในการรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเลมากกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ความถ่ี 2 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 3-4 คร้ังต่อ
เดือน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ตำรำงที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อการ
รับประทาน 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรับประทานบุฟ

เฟ่ตอ์าหารทะเลหน่ึงคร้ังอยูท่ี่ 301-400 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 201-300 
บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 400 บาทข้ึนไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.3 และต ่ากวา่ 200 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ จ ำนวน ร้อยละ 
  ต  ่ากวา่ 200บาท 12 3.0 
  201-300 บาท 141 35.3 
  301-400 บาท 150 37.5 
  400 บาทข้ึนไป 97 24.3 

รวม 400 100.0 
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ตำรำงที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจจาก

ครอบครัว จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาคือเพื่อน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
ตนเอง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 คนรัก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 คนท่ีไปทานมาแลว้
รีวิวในส่ือสังคมออนไลน์ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 นกัรีวิวมืออาชีพ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.8 และนกัข่าว/ส่ือมวลชน/รายการโทรทศัน์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ0.5 

 

ตำรำงที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพามาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อกำรตัดสินใจ จ ำนวน ร้อยละ 
  ครอบครัว 171 42.8 
  เพื่อน 126 31.5 
  คนรัก 26 6.5 
  ตนเอง 47 11.8 
  นกัรีววิมืออาชีพ 7 1.8 
  นกัข่าว/ส่ือมวลชน/รายการโทรทศัน์ 2 0.5 
  คนท่ีไปทานมาแลว้รีววิในส่ือสังคมออนไลน์ 21 5.3 

รวม 400 100.0 

บุคคลส่วนใหญ่ทีผู้่ตอบแบบสอบถำมพำมำด้วย จ ำนวน ร้อยละ 
  ครอบครัว 193 48.3 
  คนรัก 41 10.3 
  เพื่อน 125 31.3 
  เพื่อนร่วมงาน 34 8.5 
  คนเดียว 7 1.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.12 พบว่าบุคคลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากพามารับประทานด้วย คือ 
ครอบครัว จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ เพื่อน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
คนรัก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 เพื่อนร่วมงาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และไป
รับประทานคนเดียว จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ตำรำงที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลหลกัในการเลือกร้าน
รับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 

 

 

 

 
จากตารางท่ี  4.13 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยกับเหตุผลในการเลือก

รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลดว้ยเหตุผลท่ีว่า รสชาติอาหารถูกปาก จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือเหตุผลวา่ ชอบรับประทานอาหารทะเล จ านวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อพบปะสังสรรค์ จ  านวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และรู้สึกคุม้ค่า จ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลหลกั จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่เห็นด้วย ร้อยละ 
เพื่อพบปะสังสรรค ์ 166 41.5 
รสชาติอาหารถูกปาก 182 45.5 
รู้สึกคุม้ค่า 113 28.3 
ชอบรับประทานอาหารทะเล 167 41.8 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกำรเลือกร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล ใน
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ตำรำงที่ 4.14  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเล ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด

ปัจจยัส่วนประสม
กำรตลำด 

ด้ำนผลติภณัฑ์ 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปล
ผล 

ล ำดบั
ที ่มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
อาหารมีรสชาติอร่อย 186 

(46.5) 
165 
(41.3) 

47 
(11.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.34 มาก 2 

อาหารมีใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด 

186 
(46.5) 

173 
(43.3) 

41 
(10.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.36 มาก 1 

น ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและ
มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

137 
(34.3) 

173 
(43.3) 

85 
(21.3) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.10 มาก 5 

ของหวานมีรสชาติอร่อย
และมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

70 
(17.5) 

147 
(36.8) 

149 
(37.3) 

28 
(7.0) 

6 
(1.5) 

3.62 มาก 9 

มีเคร่ืองด่ืมใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด 

69 
(17.3) 

156 
(39.0) 

150 
(37.5) 

23 
(5.8) 

2 
(0.5) 

3.67 มาก 8 

ความสดใหม่ของอาหาร 174 
(43.5) 

135 
(33.8) 

79 
(19.8) 

10 
(2.5) 

2 
(0.5) 

4.17 มาก 4 

อาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่
ตลอดเวลา 

126 
(31.5) 

157 
(39.3) 

99 
(24.8) 

15 
(3.8) 

2 
(0.5) 

3.98 มาก 6 

ความสะอาดของอาหาร 177 
(44.3) 

127 
(31.8) 

89 
(22.3) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

4.18 มาก 3 

ภาพลกัษณ์และความมี
ช่ือเสียงของร้าน 

81 
(20.3) 

188 
(47.0) 

120 
(30.0) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

3.84 มาก 7 

ภายในร้านมีความปลอดภยั 116 
(29.0) 

171 
(42.8) 

102 
(25.5) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

3.98 มาก 6 

ค่ำเฉลีย่รวม 4.02 มำก  
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ในเร่ืองอาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ อาหารมีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 
4.34) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ความสดใหม่ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.17 ) น ้ าจ้ิมมีรสชาติ
ถูกปากและมีให้เลือกหลากหลาย(ค่าเฉล่ีย 4.10)  ภายในร้านมีความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.98) อาหาร
ทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.98) ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.84)  
มีเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลายชนิด (ค่าเฉล่ีย 3.67) และของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือก
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ตำรำงที่ 4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด 
ด้ำนรำคำ 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปลผล ล ำดบัที่ 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ความคุม้ค่าของราคากบัอาหาร
และบริการท่ีไดรั้บ 

140 
(35.0) 

174 
(43.5) 

82 
(20.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.12 มาก 1 

มี Package ใหเ้ลือกตามความ
ตอ้งการ 

96 
(24.0) 

188 
(47.0) 

102 
(25.5) 

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

3.91 มาก 3 

ป้ายบอกราคามีความชดัเจน 118 
(29.5) 

160 
(40.0) 

112 
(28.0) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

3.96 มาก 2 

ค่ำเฉลีย่รวม 4.00 มำก  

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด    

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจยัดา้นราคาในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดใน
เร่ืองความคุม้ค่าของราคากบัอาหารและบริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือป้ายบอกราคามีความ
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.96) และมี Package ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 

 

 

 

 



 
 

24 
 

ตำรำงที่ 4.16  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 

ด้ำนช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปล
ผล 

ล ำดบั
ที ่มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

116 
(29.0) 

179 
(44.8) 

90 
(22.5) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.99 มาก 2 

ใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน 74 
(185) 

159 
(39.8) 

135 
(33.8) 

28 
(7.0) 

4 
(1.0) 

3.68 มาก 4 

มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 115 
(28.8) 

162 
(40.5) 

111 
(27.8) 

10 
(2.5) 

2 
(0.5) 

3.95 มาก 3 

มี โ ต๊ ะ ร อ ง รั บ ลู ก ค้ า ท่ี
เพียงพอ 

126 
(31.5) 

175 
(43.8) 

88 
(22.0) 

10 
(2.5) 

1 
(0.3) 

4.04 มาก 1 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.91 มำก  

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีโต๊ะรองรับลูกคา้ท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ สะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) 
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ตำรำงที่ 4.17  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปล
ผล 

ล ำดบั
ที ่มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 88 

(22.0) 
137 
(34.3) 

131 
(32.8) 

29 
(7.3) 

15 
(3.8) 

3.64 มาก 1 

มีบตัรสมาชิก 41 
(10.3) 

127 
(31.8) 

151 
(37.8) 

45 
(11.3) 

35 
(8.8) 

3.24 ปาน
กลาง 

4 

มีบตัรส่วนลด 70 
(17.5) 

135 
(33.8) 

123 
(30.8) 

42 
(10.5) 

30 
(7.5) 

3.43 ปาน
กลาง 

3 

มี ก ารโฆ ษณ าผ่ าน วิท ยุ
ทอ้งถ่ิน 

20 
(5.0) 

108 
(27.0) 

158 
(39.5) 

79 
(19.8) 

35 
(8.8) 

3.00 ปาน
กลาง 

6 

มีการโฆษณาผา่นป้ายไวนิล
ตามสถานท่ีต่างๆ 

29 
(7.3) 

132 
(33.0) 

158 
(39.5) 

58 
(14.5) 

23 
(5.8) 

3.21 ปาน
กลาง 

5 

มี ก า ร โฆ ษ ณ าผ่ าน ส่ื อ
ออนไลน์ 

57 
(14.3) 

153 
(38.3) 

138 
(34.5) 

38 
(9.5) 

14 
(3.5) 

3.50 มาก 2 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.33 ปำน
กลำง 

 

หมำยเหต ุ: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง,1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยให้ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่น
ส่ือออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.50) มีบตัรส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.43) มีบตัรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.24)  มีการโฆษณา
ผา่นป้ายไวนิลตามสถานท่ีต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.21) และมีการโฆษณาผา่นวทิยทุอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
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ตำรำงที่ 4.18  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ 
ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 

ด้ำนบุคลำกรในกำร
ให้บริกำร 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปลผล ล ำดบัที ่

มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

พนกังานแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย 

113 
(28.3) 

170 
(42.5) 

102 
(25.5) 

15 
(3.8) 

0 
(0.0) 

3.95 มาก 3 

พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัไมตรี 

131 
(32.8) 

147 
(36.8) 

110 
(27.5) 

11 
(2.8) 

1 
(0.3) 

3.99 มาก 2 

พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้
อยา่งดี  

136 
(34.0) 

163 
(40.8) 

81 
(20.3) 

18 
(4.5) 

2 
(0.5) 

4.03 มาก 1 

พนักงานมีความเข้าใจใน
ประเภทอาหารภายในร้าน 

96 
(24.0) 

157 
(39.3) 

128 
(32.0) 

16 
(4.0) 

3 
(0.8) 

3.82 มาก 4 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.94 มำก  

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด    

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจยัด้านบุคลากรในการให้บริการในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ พนกังาน
ยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี (ค่าเฉล่ีย 3.99) พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ
พนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
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ตำรำงที่ 4.19  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปล
ผล 

ล ำดบั
ที ่มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
มีความรวดเร็วและความ
ถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

134 
(33.5) 

162 
(40.5) 

95 
(23.8) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

4.05 มาก 1 

มีการเติมอาหารอยูเ่สมอ 136 
(34.0) 

149 
(37.3) 

104 
(26.0) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

4.03 มาก 2 

ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมี
รายละเอียดท่ีชดัเจน 

119 
(29.8) 

172 
(43.0) 

101 
(25.3) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.01 มาก 3 

ค่ำเฉลีย่รวม 4.02 มำก  

หมำยเหต ุ: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง,1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมา
คือ มีการเติมอาหารอยู่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.01) 
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ตำรำงที่ 4.20  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

ปัจจยัส่วนประสม
กำรตลำด 

ด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 

ระดบัควำมส ำคญั ค่ำเฉลีย่ แปล
ผล 

ล ำดบั
ที ่มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
บรรยากาศและการตกแต่ง
มีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

81 
(20.3) 

161 
(40.3) 

132 
(33.0) 

19 
(4.8) 

5 
(1.3) 

3.74 มาก 4 

ความสะอาดของอุปกรณ์
ภายในร้าน 

160 
(40.0) 

139 
(34.8) 

88 
(22.0) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

4.11 มาก 1 

ลกัษณะการจดัวางอาหาร 
สะดวกต่อการเลือกหยบิ 

112 
(28.0) 

183 
(45.8) 

95 
(23.8) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

3.99 มาก 2 

ป้ า ย ช่ื อ ร้ า น  ชั ด เจ น 
มองเห็นไดง่้าย 

114 
(28.5) 

160 
(40.0) 

113 
(28.3) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

3.93 มาก 3 

ค่ำเฉลีย่รวม 3.94 มำก  

หมำยเหต ุ: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง,1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด  

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟ
เฟ่ต์อาหารทะเล ในปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ ลกัษณะ
การจดัวางอาหาร สะดวกต่อการเลือกหยิบ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ป้ายช่ือร้าน ชดัเจน มองเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 
3.93) และบรรยากาศและการตกแต่งมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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ตำรำงที ่4.21  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมของปัจจยัยอ่ยสูงสุด 10 ล าดบัแรก ล าดบัจากมากไปนอ้ย 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
(7 P’s) 

ค่ำเฉลีย่ แปลผล ล ำดับ
ที่ 

อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.36 มาก 1 
อาหารมีรสชาติอร่อย ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.34 มาก 2 
ความสะอาดของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.18 มาก 3 
ความสดใหม่ของอาหาร ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.17 มาก 4 
ความคุม้ค่าของราคากบัอาหารและบริการ
ท่ีไดรั้บ 

ดา้นราคา 4.12 มาก 5 

ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

4.11 มาก 6 

น ้ า จ้ิม มี รสชาติ ถูกปากและมี ให้ เลือก
หลากหลาย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.10 มาก 7 

มีความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.05 มาก 8 

มีโตะ๊รองรับลูกคา้ท่ีเพียงพอ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.04 มาก 9 

พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

4.03 มาก 10 

มีการเติมอาหารอยูเ่สมอ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมของปัจจยัยอ่ยสูงสุด 10 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
อาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ อาหารมีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ความสดใหม่ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความคุม้ค่าของราคากบั
อาหารและบริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.11) น ้ าจ้ิมมี
รสชาติถูกปากและมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.10) มีความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
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ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีโต๊ะรองรับลูกคา้ท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.04) พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่ง
ดี (ค่าเฉล่ีย 4.03) และมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

ตำรำงที ่4.22  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมของปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัสุดทา้ย ล าดบัจากนอ้ยไปมาก 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
(7 P’s) 

ค่ำเฉลีย่ แปลผล ล ำดับ
ที่ 

มีการโฆษณาผา่นวทิยทุอ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.00 ปาน
กลาง 

1 

มีการโฆษณาผา่นป้ายไวนิลตามสถานท่ี
ต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.21 ปาน
กลาง 

2 

มีบตัรสมาชิก ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.24 ปาน
กลาง 

3 

มีบตัรส่วนลด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.43 ปาน
กลาง 

4 

มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.50 มาก 5 

ของหวานมีรสชาติถูกปากและมีให้
เลือกหลากหลาย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.62 มาก 6 

มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.64 มาก 7 

มีเคร่ืองด่ืมใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.67 มาก 8 
ใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3.68 มาก 9 

บรรยากาศและการตกแต่งมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

3.74 มาก 10 

หมำยเหตุ : ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก, 2.50-3.49 = ปานกลาง,1.50-2.49 = น้อย,  1.00-1.49 = 
นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมของปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ มี
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การโฆษณาผา่นวทิยุทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.00) รองลงมา คือ มีการโฆษณาผา่นป้ายไวนิลตามสถานท่ีต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.21)  มีบตัรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.24) มีบัตรส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.43)  มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.50)  ของหวานมีรสชาติถูกปากและมีใหเ้ลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.62)  มีการจดั
โปรโมชัน่ลดราคา (ค่าเฉล่ีย 3.64) มีเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลายชนิด (ค่าเฉล่ีย 3.67) ใกลท่ี้พกัหรือท่ี
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.68) และบรรยากาศและการตกแต่งมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
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ส่วนที่  4 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำร
เลอืกใช้บริกำรร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค  

การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ท าการทดสอบและเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยอายุ รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ัง โดยตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐำนที่ 1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 

ในการทดสอบความแตกต่างระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในตารางท่ี 4.23 
ดงัน้ี 

ตำรำงที่ 4.23  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ส่วนประสม

กำรตลำด 

อำยุ 

 
 
 

F-test 

 
 
 

p-
value 

 
 
 

แปลผล 

ต ่ำกว่ำ 21 
ปี 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้
ไป 

n=34 n=165 n=134 n=40 n=27 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.98 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

2.257 0.062 
ไม่

แตกต่าง 
ดา้นราคา 4.00 

(มาก) 
3.97 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

2.309 0.057 
ไม่

แตกต่าง 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.83 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

1.323 0.261 
ไม่

แตกต่าง 
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ตำรำงที่ 4.23 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ 

ส่วนประสมกำรตลำด 

อำยุ  
 
 
 
 
 
F-test 

 
 
 
 
 
 
p-value 

 
 
 
 
 
 
แปลผล 

ต ่ำกว่ำ 
21 ปี 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้
ไป 

n=34 n=165 n=134 n=40 n=27 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.50 
(มาก) 

3.32 
(ปาน
กลาง) 

3.25 
(ปาน
กลาง) 

3.60 
(มาก) 

3.18 
(ปาน
กลาง) 

2.303 0.058 
ไม่

แตกต่าง 

ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

4.01 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.226 0.013* แตกต่าง 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.93 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

1.633 0.165 
ไม่

แตกต่าง 
ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

3.87 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

0.927 0.448 
ไม่

แตกต่าง 
ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มำก) 

3.84 
(มำก) 

3.88 
(มำก) 

4.12 
(มำก) 

3.75 
(มำก) 

2.570 0.038* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกกลุ่มอายมีุความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
ส าหรับส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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เน่ืองจาก พบ ความแตกต่างในด้านบุคลากรในการให้บริการ จึงน าทุกปัจจยัย่อยในด้าน
บุคลากรในการใหบ้ริการมาวเิคราะห์ความแตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 

ตำรำงที่ 4.24  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร
ในกำรให้บริกำร 

อำยุ 

 
 
 

F-test 

 
 
 

p-
value 

 
 
 

แปลผล 

ต ่ำกว่ำ 21 
ปี 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้
ไป 

n=34 n=165 n=134 n=40 n=27 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

พนกังานแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย 

4.15 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

2.320 0.056 
ไม่

แตกต่าง 
พนกังานยิม้แยม้
แจ่มใสมีอธัยาศยั
ไมตรี 

3.94 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.387 0.010* 
 

แตกต่าง 

พนกังานดูแลเอาใจ
ใส่ลูกคา้อยา่งดี 

4.12 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

1.962 0.100 
ไม่

แตกต่าง 
พนกังานมีความ
เขา้ใจในประเภท
อาหารภายในร้าน 

3.85 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

2.902 0.022* 
 

แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.01 
(มำก) 

3.90 
(มำก) 

3.93 
(มำก) 

4.29 
(มำก) 

3.68 
(มำก) 

3.226 0.013* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรใน
การให้บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายแุตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรในการให้บริการ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้นบุคลากรใน
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การใหบ้ริการ แตกต่างกนั ไดแ้ก่  พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี และพนกังานมีความเขา้ใจใน
ประเภทอาหารภายในร้าน ส าหรับปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการให้บริการ 
ได้แก่  พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 โดยได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ี
แตกต่างกนัผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาย ุดงัแสดงในตารางท่ี 4.25-4.26 

ตำรำงที่ 4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการให้บริการ 
เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ  าแนกตามอาย ุ

(I) อำยุ (J) อำยุ Mean Difference (I-J) p-value 

ต ่ากวา่ 21 ปี 21-30 ปี -0.029 1.000 
31-40 ปี -0.029 1.000 
41-50 ปี -0.459 0.253 
51 ปีข้ึนไป 0.275 0.813 

21-30 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี 0.029 1.000 
31-40 ปี 0.000 1.000 
41-50 ปี -0.430 0.084 
51 ปีข้ึนไป 0.303 0.565 

31-40 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี 0.029 1.000 
21-30 ปี 0.000 1.000 
41-50 ปี -0.430 0.097 
51 ปีข้ึนไป 0.303 0.579 

41-50 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี 0.459 0.253 
21-30 ปี 0.430 0.084 
31-40 ปี 0.430 0.097 
51 ปีข้ึนไป 0.733* 0.018* 
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ตำรำงที่ 4.25 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ  าแนกตาม  

 
(I) อำยุ (J) อำยุ Mean Difference (I-J) p-value 

51 ปีข้ึนไป ต ่ากวา่ 21 ปี -0.275 0.813 
21-30 ปี -0.303 0.565 
31-40 ปี -0.303 0.579 
41-50 ปี -0.733* 0.018* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรใน
การให้บริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ  าแนกตามอายุ พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 
คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการ
ให้บริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรีไม่แตกต่างกนั 

ตำรำงที่ 4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการให้บริการ 
เร่ืองพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน จ าแนกตามอายุ 

(I) อำยุ (J) อำยุ Mean Difference (I-J) p-value 

ต ่ากวา่ 21 ปี 21-30 ปี 0.077 0.994 
31-40 ปี 0.047 0.999 
41-50 ปี -0.347 0.561 
51 ปีข้ึนไป 0.334 0.687 
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ตำรำงที่ 4.26 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ เร่ืองพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน จ าแนกตามอายุ  

 
(I) อำยุ (J) อำยุ Mean Difference (I-J) p-value 

21-30 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี -0.077 0.994 
31-40 ปี -0.030 0.999 
41-50 ปี -0.424 0.101 
51 ปีข้ึนไป 0.257 0.723 

31-40 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี -0.047 0.999 
21-30 ปี 0.030 0.999 
41-50 ปี -0.394 0.171 
51 ปีข้ึนไป 0.287 0.644 

41-50 ปี ต ่ากวา่ 21 ปี 0.347 0.561 
21-30 ปี 0.424 0.101 
31-40 ปี 0.394 0.171 
51 ปีข้ึนไป 0.681* 0.041* 

51 ปีข้ึนไป ต ่ากวา่ 21 ปี -0.334 0.687 
21-30 ปี -0.257 0.723 
31-40 ปี -0.287 0.644 
41-50 ปี -0.681* 0.041* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรใน
การให้บริการ เร่ืองพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน จ าแนกตามอายุ พบว่า มีความ
แตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการ
ให้บริการ เร่ืองพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วน
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ประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนักงานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายใน
ร้านไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนที่ 2 : ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 
ในการทดสอบความแตกต่างระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ดงั
ตารางท่ี 4.27  

 
ตำรำงที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ส่วนประสมกำรตลำด 

รำยได้ต่อเดือน 

 
 
 

F-test 

 
 
 

p-
value 

 
 
 

แปลผล 

ไม่เกนิ 
10,000 
บำท 

10,001-
20,000 
บำท 

20,001-
30,000 
บำท 

30,001 
บำทขึน้
ไป 

n=91 n=138 n=96 n=75 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.96  
(มาก) 

3.95  
(มาก) 

4.05  
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

3.816 0.010* แตกต่าง 

ดา้นราคา 3.91 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

1.597 0.190 
ไม่

แตกต่าง 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.83 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

2.239 0.083 
ไม่

แตกต่าง 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.16 
(ปาน
กลาง) 

3.32 
(ปาน
กลาง) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

2.545 0.056 
ไม่

แตกต่าง 

ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

3.89 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

0.909 0.437 
ไม่

แตกต่าง 
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ตำรำงที่ 4.27 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน  
ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.91 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

2.819 0.039* แตกต่าง 

ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

3.84 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

1.827 0.142 
ไม่

แตกต่าง 
ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.79 
(มำก) 

3.83 
(มำก) 

3.94 
(มำก) 

4.01 
(มำก) 

3.178 0.024* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกระดบัรายไดมี้ความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของส่วนประสมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนแตกต่างกันมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์  และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั ส าหรับส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

เน่ืองจาก พบ ความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการ จึงน าทุกปัจจยั
ยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการ มาวิเคราะห์ความแตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 
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ตำรำงที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 

ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 

รำยได้ต่อเดือน 

 
 
 

F-test 

 
 
 

p-
value 

 
 
 

แปลผล 

ไม่เกนิ 
10,000 
บำท 

10,001-
20,000 
บำท 

20,001-
30,000 
บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

n=91 n=138 n=96 n=75 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อาหารมีรสชาติอร่อย 4.15 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

3.170 0.024* แตกต่าง 

อาหารมีให้เลือก
หลากหลายชนิด 

4.29 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

1.198 0.310 
ไม่

แตกต่าง 
น ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปาก
และมีใหเ้ลือก
หลากหลาย 

4.00 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

1.953 0.120 
ไม่

แตกต่าง 

ของหวานมีรสชาติ
อร่อยและมีใหเ้ลือก
หลากหลาย 

3.75 
(มาก) 

3.44 
(ปาน
กลาง) 

3.59 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.619 0.013* 
 

แตกต่าง 

มีเคร่ืองด่ืมใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด 

3.75 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

2.585 0.053 
ไม่

แตกต่าง 
ความสดใหม่ของ
อาหาร 

3.99 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

2.017 0.111 
ไม่

แตกต่าง 
อาหารทะเลมีการแช่เยน็
อยูต่ลอดเวลา 

3.90 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.174 0.024* แตกต่าง 

ความสะอาดของอาหาร 4.08 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

2.018 0.111 
ไม่

แตกต่าง 
ภาพลกัษณ์และความมี
ช่ือเสียงของร้าน 

3.84 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

1.633 0.181 
ไม่

แตกต่าง 
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ตำรำงที่ 4.28  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน  

 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 

 
รำยได้ต่อเดือน  

 
 
 
 

F-test 

 
 
 
 
 
p-value 

 
 
 
 
 
แปลผล 

ไม่เกนิ 
10,000 
บำท 

10,001-
20,000 
บำท 

20,001-
30,000 
บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

n=91 n=138 n=96 n=75 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ภายในร้านมีความ
ปลอดภยั 

3.92 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.907 0.009* 
แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.97 
(มำก) 

3.95 
(มำก) 

4.05 
(มำก) 

4.19 
(มำก) 

3.816 0.010* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในภาพรวมของ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดทางด้าน
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาหารมีรสชาติอร่อย ของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย 
อาหารทะเลมีการแช่เย็นอยู่ตลอดเวลา และภายในร้านมีความปลอดภยั  ส าหรับปัจจยัย่อยของส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด น ้ าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีให้
เลือกหลากหลาย มีเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลายชนิด ความสดใหม่ของอาหาร ความสะอาดของอาหาร 
และภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้าน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 โดยได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัท่ีแตกต่างกนัผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29-4.32 
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ตำรำงที่ 4.29 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารมี
รสชาติอร่อย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

(I) รำยได้ต่อเดอืน (J) รำยได้ต่อเดอืน Mean Difference (I-J) p-value 

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท -0.201 0.205 
20,001-30,000 บาท -0.232 0.160 
30,001 บาทข้ึนไป -0.313* 0.041* 

10,001-20,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.201 0.205 
20,001-30,000 บาท -0.030 0.991 
30,001 บาทข้ึนไป -0.112 0.740 

20,001-30,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.232 0.160 
10,001-20,000 บาท 0.030 0.991 
30,001 บาทข้ึนไป -0.081 0.902 

30,001 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 0.313* 0.041* 
10,001-20,000 บาท 0.112 0.740 
20,001-30,000 บาท 0.081 0.902 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย มากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อยไม่แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.30 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองของหวานมี
รสชาติอร่อยและมีใหเ้ลือกหลากหลาย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

(I) รำยได้ต่อเดือน (J) รำยได้ต่อเดือน Mean Difference (I-J) p-value 

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 0.305 0.097 
20,001-30,000 บาท 0.154 0.712 
30,001 บาทข้ึนไป -0.066 0.974 

10,001-20,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท -0.305 0.097 
20,001-30,000 บาท -0.152 0.654 
30,001 บาทข้ึนไป -0.371* 0.041* 

20,001-30,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท -0.154 0.712 
10,001-20,000 บาท 0.152 0.654 
30,001 บาทข้ึนไป -0.220 0.471 

30,001 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 0.066 0.974 
10,001-20,000 บาท 0.371* 0.041* 
20,001-30,000 บาท 0.220 0.471 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า มีความ
แตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ์ เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย มากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อ 10,001-
20,000 บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีใหเ้ลือก
หลากหลายไม่แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.31 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารทะเลมี
การแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

(I) รำยได้ต่อเดือน (J) รำยได้ต่อเดือน Mean Difference (I-J) p-value 

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 0.025 0.997 
20,001-30,000 บาท -0.088 0.921 
30,001 บาทข้ึนไป -0.339 0.099 

10,001-20,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท -0.025 0.997 
20,001-30,000 บาท -0.114 0.807 
30,001 บาทข้ึนไป -0.364* 0.037* 

20,001-30,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.088 0.921 
10,001-20,000 บาท 0.114 0.807 
30,001 บาทข้ึนไป -0.250 0.319 

30,001 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 0.339 0.099 
10,001-20,000 บาท 0.364* 0.037* 
20,001-30,000 บาท 0.250 0.319 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่ตลอดเวลา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกนั 1 คู่ 
ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา มากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อ 10,001-20,000 บาท ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญั
ของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลาไม่แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.32 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองภายในร้านมี
ความปลอดภยั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

(I) รำยได้ต่อเดือน (J) รำยได้ต่อเดือน Mean Difference (I-J) p-value 

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 0.061 0.959 
20,001-30,000 บาท -0.046 0.986 
30,001 บาทข้ึนไป -0.330 0.083 

10,001-20,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท -0.061 0.959 
20,001-30,000 บาท -0.106 0.810 
30,001 บาทข้ึนไป -0.391* 0.012* 

20,001-30,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.046 0.986 
10,001-20,000 บาท 0.106 0.810 
30,001 บาทข้ึนไป -0.285 0.165 

30,001 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 0.330 0.083 
10,001-20,000 บาท 0.391* 0.012* 
20,001-30,000 บาท 0.285 0.165 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองภายในร้านมีความปลอดภยั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ์ เร่ืองภายในร้านมีความปลอดภยั มากกว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อ 10,001-20,000 บาท ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองภายในร้านมีความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 

เม่ือวเิคราะห์ทุกปัจจยัยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ จึงน าปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ มา
วเิคราะห์ความแตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตำรำงที ่4.33  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร 

รำยได้ต่อเดือน 

 
 
 

F-test 

 
 
 

p-
value 

 
 
 

แปลผล 

ไม่เกนิ 
10,000 
บำท 

10,001-
20,000 
บำท 

20,001-
30,000 
บำท 

30,001 
บำทขึน้ไป 

n=91 n=138 n=96 n=75 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีความรวดเร็วและ
ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ 

3.95 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

1.545 0.202 
ไม่แตกต่าง 

มีการเติมอาหารอยู่
เสมอ 

3.91 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

2.080 0.102 
ไม่แตกต่าง 

ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมี
รายละเอียดท่ีชดัเจน 

3.89 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

2.949 0.033* แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 
(มำก) 

3.95 
(มำก) 

4.13 
(มำก) 

4.16 
(มำก) 

2.819 0.039* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้น
กระบวนการให้บริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ส าหรับปัจจยัยอ่ย
ของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ มีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ และมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 โดยได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ี
แตกต่างกนัผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 
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ตำรำงที่ 4.34 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ือง
ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

(I) รำยได้ต่อเดือน (J) รำยได้ต่อเดือน Mean Difference (I-J) p-value 

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท -0.023 0.997 
20,001-30,000 บาท -0.245 0.213 
30,001 บาทข้ึนไป -0.257 0.228 

10,001-20,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.023 0.997 
20,001-30,000 บาท -0.222 0.214 
30,001 บาทข้ึนไป -0.234 0.236 

20,001-30,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 0.245 0.213 
10,001-20,000 บาท 0.222 0.214 
30,001 บาทข้ึนไป -0.011 1.000 

30,001 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 0.257 0.228 
10,001-20,000 บาท 0.234 0.236 
20,001-30,000 บาท 0.011 1.000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ เร่ืองใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ ไม่พบคู่ใด
ท่ีมีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

สมมติฐำนที่ 3 : ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่าง
กนั 

ในการทดสอบความแตกต่างระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง
กนั ในตารางท่ี 4.35 ดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

 

 

F-test 

 

 

p-value 

 
 
 
 

แปลผล 

ต ำ่กว่ำ 
200บำท 

201-300 
บำท 

301-400 
บำท 

400 บำท
ขึน้ไป 

n=12 n=141 n=150 n=97 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.79 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

2.707 0.045* แตกต่าง 

ดา้นราคา 3.83 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

1.966 0.119 ไม่แตกต่าง 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.95 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

1.855 0.137 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.56 
(มาก) 

3.31 
(ปาน
กลาง) 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

3.26 
(ปาน
กลาง) 

0.821 0.483 ไม่แตกต่าง 

ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ 3.95 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.026 0.029* แตกต่าง 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.72 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.509 0.015* แตกต่าง 

ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 3.77 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

0.767 0.513 ไม่แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มำก) 

3.82 
(มำก) 

3.97 
(มำก) 

3.83 
(มำก) 

2.506 0.059 ไม่แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของส่วนประสมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร
ในการให้บริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั ส าหรับส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา 
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

เน่ืองจาก พบ ความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการ จึงน าทุกปัจจยั
ยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.36 

ตำรำงที่ 4.36  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคร้ัง  

ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

 
 

F-test 

 
 

p-value 

 
 
 
 

แปลผล 

ต ำ่กว่ำ 200
บำท 

201-300 
บำท 

301-400 
บำท 

400 บำท
ขึน้ไป 

n=12 n=141 n=150 n=97 
ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อาหารมีรสชาติอร่อย 3.92 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.308 0.020* แตกต่าง 

อาหารมีให้เลือก
หลากหลายชนิด 

4.00 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

1.649 0.177 ไม่
แตกต่าง 

น ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและ
มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

3.83 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

2.771 0.041* แตกต่าง 

ของหวานมีรสชาติอร่อย
และมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.63 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

0.266 0.850 
 

ไม่
แตกต่าง 

มีเคร่ืองด่ืมใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด 

3.50 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

1.858 0.136 ไม่
แตกต่าง 

ความสดใหม่ของอาหาร 3.75 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.743 0.011* แตกต่าง 

อาหารทะเลมีการแช่เยน็
อยูต่ลอดเวลา 

3.58 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

2.699 0.045* แตกต่าง 
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ตำรำงที่ 4.36 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคร้ัง  

ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

 
 

F-test 

 
 

p-value 

 
 
 
 

แปลผล 

ต ำ่กว่ำ 200
บำท 

201-300 
บำท 

301-400 
บำท 

400 บำท
ขึน้ไป 

n=12 n=141 n=150 n=97 
ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ความสะอาดของอาหาร 4.08 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.925 0.002* แตกต่าง 

ภาพลกัษณ์และความมี
ช่ือเสียงของร้าน 

3.75 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

1.800 0.147 ไม่
แตกต่าง 

ภายในร้านมีความ
ปลอดภยั 

4.08 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

0.732 0.533 ไม่
แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มำก) 

3.82 
(มำก) 

3.97 
(มำก) 

3.83 
(มำก) 

2.707 0.045* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในภาพรวมของ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ทางด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ได้แก่ อาหารมีรสชาติอร่อย น ้ าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีให้เลือก
หลากหลาย ความสดใหม่ของอาหาร อาหารทะเลมีการแช่เย็นอยู่ตลอดเวลา และความสะอาดของ
อาหาร ส าหรับปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ อาหารมีให้เลือกหลากหลาย
ชนิด ของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย มีเคร่ืองด่ืมให้เลือกหลากหลายชนิด 
ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้าน และภายในร้านมีความปลอดภยั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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 โดยได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ี
แตกต่างกนั ในผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.37-4.41 

ตำรำงที่ 4.37 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารมี
รสชาติอร่อย จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง Mean Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท -0.367 0.379 

301-400 บาท -0.537 0.086 
400 บาทข้ึนไป -0.372 0.382 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.367 0.379 
301-400 บาท -0.170 0.228 
400 บาทข้ึนไป -0.005 1.000 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.537 0.086 
201-300 บาท 0.170 0.228 
400 บาทข้ึนไป 0.165 0.347 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.372 0.382 
201-300 บาท 0.005 1.000 
301-400 บาท -0.165 0.347 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ ไม่พบคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ตำรำงที่ 4.38 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองน ้ าจ้ิมมี
รสชาติถูกปากและมีใหเ้ลือกหลากหลาย จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท -0.160 0.923 

301-400 บาท -0.393 0.404 
400 บาทข้ึนไป -0.280 0.700 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.160 0.923 
301-400 บาท -0.234 0.082 
400 บาทข้ึนไป -0.120 0.701 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.393 0.404 
201-300 บาท 0.234 0.082 
400 บาทข้ึนไป 0.113 0.733 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.280 0.700 
201-300 บาท 0.120 0.701 
301-400 บาท -0.113 0.733 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองน ้ าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีให้เลือกหลากหลาย จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ไม่พบคู่
ใดท่ีมีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

ตำรำงที ่4.39 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความสดใหม่
ของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท -0.314 0.686 

301-400 บาท -0.590 0.155 
400 บาทข้ึนไป -0.374 0.567 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.314 0.686 
301-400 บาท -0.276 0.058 
400 บาทข้ึนไป -0.060 0.964 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.590 0.155 
201-300 บาท 0.276 0.058 
400 บาทข้ึนไป 0.216 0.291 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.374 0.567 
201-300 บาท 0.060 0.964 
301-400 บาท -0.216 0.291 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
เร่ืองความสดใหม่ของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ ไม่พบคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

ตำรำงที่ 4.40 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารทะเลมี
การแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท -0.324 0.673 

301-400 บาท -0.537 0.236 
400 บาทข้ึนไป -0.324 0.684 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.324 0.673 
301-400 บาท -0.213 0.226 
400 บาทข้ึนไป 0.000 1.000 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.537 0.236 
201-300 บาท 0.213 0.226 
400 บาทข้ึนไป 0.213 0.316 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.324 0.684 
201-300 บาท 0.000 1.000 
301-400 บาท -0.213 0.316 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ ไม่พบคู่ใดท่ีมีความ
แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ตำรำงที่ 4.41 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความสะอาด
ของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท 0.090 0.988 

301-400 บาท -0.283 0.733 
400 บาทข้ึนไป -0.102 0.984 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท -0.090 0.988 
301-400 บาท -0.374* 0.002* 
400 บาทข้ึนไป -0.193 0.383 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.283 0.733 
201-300 บาท 0.374* 0.002* 
400 บาทข้ึนไป 0.181 0.428 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.102 0.984 
201-300 บาท 0.193 0.383 
301-400 บาท -0.181 0.428 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
เร่ืองความสะอาดของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความสะอาดของอาหาร มากกว่า กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่างกันคู่อ่ืนๆ ให้ระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองความสะอาดของอาหารไม่แตกต่างกนั 

เม่ือวเิคราะห์ทุกปัจจยัยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ จึงน าปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรในการให้บริการ 
มาวเิคราะห์ความแตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.42 

 



 
 

56 
 

ตำรำงที่ 4.42  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง  

ปัจจัยด้ำนบุคลำกรในกำร
ให้บริกำร 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

 
 

F-test 

 
 

p-value 

 
 
 
 

แปลผล 

ต ำ่กว่ำ 
200บำท 

201-300 
บำท 

301-400 
บำท 

400 บำท
ขึน้ไป 

n=12 n=141 n=150 n=97 
ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย 

3.92 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2.348 0.072 ไม่
แตกต่าง 

พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัไมตรี 

3.92 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.326 0.020* แตกต่าง 

พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้
อยา่งดี 

4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

2.477 0.061 ไม่
แตกต่าง 

พนกังานมีความเขา้ใจใน
ประเภทอาหารภายในร้าน 

4.00 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

1.611 0.186 ไม่
แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มำก) 

3.82 
(มำก) 

3.97 
(มำก) 

3.83 
(มำก) 

3.026 0.029* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรใน
การให้บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการให้บริการ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ทางดา้นบุคลากรในการให้บริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี ส าหรับ
ปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการให้บริการ ได้แก่ พนักงานแต่งกายสะอาด
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เรียบร้อย พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดี และพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่าง
กนั ในผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.43 

ตำรำงที่ 4.43 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการให้บริการ 
เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท 0.059 0.997 

301-400 บาท -0.243 0.823 
400 บาทข้ึนไป -0.011 1.000 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท -0.059 0.997 
301-400 บาท -0.302* 0.029* 
400 บาทข้ึนไป -0.070 0.943 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.243 0.823 
201-300 บาท 0.302* 0.029* 
400 บาทข้ึนไป 0.232 0.225 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.011 1.000 
201-300 บาท 0.070 0.943 
301-400 บาท -0.232 0.225 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรใน
การให้บริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ  าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า มี
ความแตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นบุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี มากกว่า กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้าย
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เฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง
ต่างกันคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ เร่ือง
พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรีไม่แตกต่างกนั 

เม่ือวิเคราะห์ทุกปัจจยัยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคลากรในการให้บริการแลว้ จึงน าปัจจยั
ย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ มาวิเคราะห์ความแตกต่างและแสดงผลเพิ่มเติม ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.44 

ตำรำงที ่4.44  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง  

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

 
 

F-test 

 
 

p-value 

 
 
 
 

แปลผล 

ต ำ่กว่ำ 
200บำท 

201-300 
บำท 

301-400 
บำท 

400 บำท
ขึน้ไป 

n=12 n=141 n=150 n=97 
ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่ำเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีความรวดเร็วและความ
ถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

3.75 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.319 0.005* แตกต่าง 

มีการเติมอาหารอยูเ่สมอ 3.50 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

5.735 0.001* แตกต่าง 

ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมี
รายละเอียดท่ีชดัเจน 

3.92 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

0.309 0.819 ไม่
แตกต่าง 

ค่ำเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.80 
(มำก) 

3.82 
(มำก) 

3.97 
(มำก) 

3.83 
(มำก) 

3.509 0.015* แตกต่ำง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกันให้ระดับความส าคัญของส่วนประสม
การตลาดทางด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกนั ได้แก่ มีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการ
ให้บริการ และมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ ส าหรับปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ไดแ้ก่ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 

 โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่าง
กนั ในผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.45-4.46 

ตำรำงที ่4.45 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองมี
ความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200บาท 201-300 บาท -0.193 0.887 

301-400 บาท -0.483 0.261 
400 บาทข้ึนไป -0.219 0.851 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200บาท 0.193 0.887 
301-400 บาท -0.290* 0.025* 
400 บาทข้ึนไป -0.026 0.996 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200บาท 0.483 0.261 
201-300 บาท 0.290* 0.025* 
400 บาทข้ึนไป 0.264 0.097 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200บาท 0.219 0.851 
201-300 บาท 0.026 0.996 
301-400 บาท -0.264 0.097 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ
ให้บริการ เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการ จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
พบวา่ มีความแตกต่างกนั 1 คู่ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการมากกว่า กลุ่มท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคร้ังต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ 
เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

ตำรำงที ่4.46 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองมี
การเติมอาหารอยูเ่สมอ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

(I) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง (J) ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 
Mean 

Difference (I-J) p-value 
ต ่ากวา่ 200 บาท 201-300 บาท -0.479 0.309 

301-400 บาท -0.720* 0.044* 
400 บาทข้ึนไป -0.356 0.589 

201-300 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.479 0.309 
301-400 บาท -0.241 0.113 
400 บาทข้ึนไป 0.123 0.746 

301-400 บาท ต ่ากวา่ 200 บาท 0.720* 0.044* 
201-300 บาท 0.241 0.113 
400 บาทข้ึนไป 0.364* 0.012* 

400 บาทข้ึนไป ต ่ากวา่ 200 บาท 0.356 0.589 
201-300 บาท -0.123 0.746 
301-400 บาท -0.364* 0.012* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ≤  0.05 
**วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ Scheffe เน่ืองจากเม่ือทดสอบความแปรปรวนแลว้พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ เร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ มีความแตกต่างกนั 2 คู่ 
ดงัน้ี 

กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ มากกวา่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังต ่ากวา่ 
200 บาท และกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 400 บาทข้ึนไป ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่างกนัคู่อ่ืนๆ ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ให้
ข้อเสนอแนะดังนี ้
 1) บุฟเฟ่ตเ์คร่ืองด่ืมควรรวมเบียร์ดว้ย 
 2) จดัโปรโมชัน่พิเศษใหเ้ขา้กบัฤดูกาล(เทศกาล)และทอ้งถ่ิน 
 3) ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีดี 
 4) พนกังานมีรูปร่างหนา้ตาดีก็เป็นปัจจยัหน่ึงในการเรียกลูกคา้ 

5) ร้านอาหารทะเล เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่อยูห่่างไกลจากทะเล สินคา้จึงมีราคาสูง ผูบ้ริโภค
ตอ้งการอาหารท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่า 

6) เร่ืองความสะอาดส าคญัมากท่ีสุด ราคาพอเหมาะ รสชาติอร่อย 
7) เปิดสาขาท่ีใกลแ้หล่งชุมชนเพิ่ม 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้าน
บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผล
ต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 36 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.8  
และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.8 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมกำรบริโภคบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล  
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคท่ีร้านอนัดามนัซีฟู้ ดบ่อยคร้ัง

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 และมีความถ่ีในการรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลมากกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 35.8 มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคนในการรับประทาน 1 คร้ังอยูท่ี่ 301-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 

37.5 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42.8 ซ่ึงส่วนใหญ่จะมากบั

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 48.3 และมีเหตุผลในการเลือกรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล คือ รสชาติ

อาหารถูกปาก คิดเป็นร้อยละ 45.5 
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ส่วนที ่3 ส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกำรเลือกร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล ในอ ำเภอ

เมืองเชียงใหม่ 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดเรียงล าดบั

จากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการให้บริการในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ไดใ้ห้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดสามอนัดบัแรก คือ มีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการ 

และมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ และใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัรองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์

ในระดับมาก  โดยปัจจัยย่อยท่ีได้ระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ อาหารมีให้เลือก

หลากหลายชนิด และอาหารมีรสชาติอร่อย และความสะอาดของอาหาร ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัอนัดบัสาม คือ ดา้นราคา

ในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัย่อยท่ีได้ระดบัความส าคญัสูงสุดสามอนัดบัแรก คือ ความคุม้ค่าของราคากบั

อาหารและบริการท่ีไดรั้บ และป้ายบอกราคามีความชดัเจน และมี Package ให้เลือกตามความตอ้งการ 

ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัอนัดบัส่ี คือ ดา้นบุคลากร

ในการให้บริการในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีได้รับระดับความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรก คือ 

พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อย่างดี  พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี และพนักงานแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัอนัดบัหา้ คือ ดา้นหลกัฐาน

ทางกายภาพในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดสามอนัดบัแรก คือ ความสะอาดของ

อุปกรณ์ภายในร้าน   ลักษณะการจดัวางอาหาร สะดวกต่อการเลือกหยิบ และป้ายช่ือร้าน ชัดเจน 

มองเห็นไดง่้าย ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัอนัดบัหก คือ ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดสามอนัดบัแรก คือ มีโต๊ะรองรับ

ลูกคา้ท่ีเพียงพอ  สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ระดบัความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดสามอนัดบั

แรก คือ มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ และมีบตัรส่วนลด ตามล าดบั 
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ส่วนที่  4 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงระดับควำมส ำคัญของส่วนประสมกำรตลำดที่มีผล
ต่อกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้บริโภค จ ำแนกตำมข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยอำยุ รำยได้ต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง  

สมมติฐำนที่ 1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 

เม่ือจ าแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 21 ปี  
21-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป ได้ให้ระดับความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดใน
ภาพรวมแตกต่างกนั และแตกต่างกนัในดา้นบุคลากรในการให้บริการ โดยท่ีส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และด้านหลกัฐานทางกายภาพนั้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบความแตกต่างดงัตารางท่ี 5.1 

ตำรำงที่ 5.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจยัย่อยท่ีมีความแตกต่างกนั 
จ าแนกตามอาย ุ 

ปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำด 

เปรียบเทยีบ
ควำมแตกต่ำง 

ปัจจัยย่อยทีม่ีควำมแตกต่ำง
กนั 

อำยุ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่แตกต่าง - - 
ดา้นราคา ไม่แตกต่าง - - 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

แตกต่าง พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัไมตรี 

41-50 ปี > 51 ปีข้ึน
ไป 

พนกังานมีความเขา้ใจใน
ประเภทอาหารภายในร้าน 

41-50 ปี > 51 ปีข้ึน
ไป 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

ไม่แตกต่าง - - 
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จากตารางท่ี 5.1 พบวา่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ในดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรในการให้บริการ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้นบุคลากรใน
การให้บริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่  พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี และพนกังานมีความเขา้ใจใน
ประเภทอาหารภายในร้าน  

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ พบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดด้าน
บุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี จ  าแนกตามอายุ มีความแตกต่าง
กนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ เร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ พบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดด้าน
บุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนักงานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน จ าแนกตามอายุ มี
ความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้น
บุคลากรในการใหบ้ริการ เร่ืองพนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ
51 ปีข้ึนไป  

สมมติฐำนที่ 2 : ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั 

เม่ือจ าแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป ไดใ้ห้
ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดในภาพรวมแตกต่างกนั และแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นกระบวนการให้บริการ โดยท่ีส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรในการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพนั้นไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบความแตกต่างดงัตารางท่ี 5.2 
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ตำรำงที่ 5.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจยัย่อยท่ีมีความแตกต่างกนั 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำด 

เปรียบเทยีบ
ควำมแตกต่ำง 

ปัจจัยย่อยทีม่ีควำมแตกต่ำง
กนั 

รำยได้ต่อเดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ แตกต่าง อาหารมีรสชาติอร่อย 30,001 บาทข้ึนไป 
> ไม่เกิน 10,000 

บาท 
ของหวานมีรสชาติอร่อยและ
มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

30,001 บาทข้ึนไป 
> 10,001-20,000 

บาท 
อาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่
ตลอดเวลา 

30,001 บาทข้ึนไป 
> 10,001-20,000 

บาท 
ภายในร้านมีความปลอดภยั 30,001 บาทข้ึนไป 

> 10,001-20,000 
บาท 

ดา้นราคา ไม่แตกต่าง - - 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

แตกต่าง ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมี
รายละเอียดท่ีชดัเจน 

ไม่พบคู่ใดท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

ไม่แตกต่าง - - 

จากตารางท่ี  5.2 พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉ ล่ียรายคู่  ในด้านผลิตภัณฑ์  และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
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 ด้ำนผลติภัณฑ์ 
 เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดทางด้าน
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาหารมีรสชาติอร่อย ของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย 
อาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา และภายในร้านมีความปลอดภยั  

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน มีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ี
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย มากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน มี
ความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองของหวานมีรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย มากกวา่ กลุ่ม
ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  มีความแตกต่าง
กนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่ตลอดเวลา มากกว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองภายในร้านมีความปลอดภยั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน มีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ 
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์เร่ืองภายในร้านมีความปลอดภยั มากกวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท 
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ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดทางดา้น
กระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกัน 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
ไม่พบคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนั 

สมมติฐำนที่ 3 : ผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่าง
กนั 

เม่ือจ าแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง ต ่ากว่า 200 บาท 201-300 บาท 301-400 บาท และ 400 บาทข้ึนไป ไดใ้ห้ระดบั
ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
บุคลากรในการให้บริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ โดยท่ีส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านหลกัฐานทางกายภาพนั้นไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบความแตกต่างดงัตารางท่ี 5.3 

ตำรำงที่ 5.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจยัย่อยท่ีมีความแตกต่างกนั 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำด 

เปรียบเทยีบ
ควำมแตกต่ำง 

ปัจจัยย่อยทีม่ีควำมแตกต่ำง
กนั 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อ
คร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ แตกต่าง อาหารมีรสชาติอร่อย ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

น ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมี
ใหเ้ลือกหลากหลาย 

ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

ความสดใหม่ของอาหาร ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

อาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่
ตลอดเวลา 

ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 5.3 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมการตลาดในปัจจยัยอ่ยท่ีมีความแตกต่าง
กนั จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง  

ปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำด 

เปรียบเทยีบ
ควำมแตกต่ำง 

ปัจจัยย่อยทีม่ีควำมแตกต่ำง
กนั 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อ
คร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ แตกต่าง ความสะอาดของอาหาร 301-400 บาท > 
201-300 บาท 

ดา้นราคา ไม่แตกต่าง - - 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ไมแ่ตกต่าง - - 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่แตกต่าง - - 

ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ 

แตกต่าง พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มี
อธัยาศยัไมตรี 

301-400 บาท > 
201-300 บาท 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

แตกต่าง มีความรวดเร็วและความ
ถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

301-400 บาท > 
201-300 บาท 

มีการเติมอาหารอยูเ่สมอ 301-400 บาท > ต ่า
กวา่ 200 บาท และ 
400 บาทข้ึนไป 

ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ 

ไมแ่ตกต่าง - - 

จากตารางท่ี 5.3 พบวา่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

ด้ำนผลติภัณฑ์  
เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนัให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ทางด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ได้แก่ อาหารมีรสชาติอร่อย น ้ าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีให้เลือก
หลากหลาย ความสดใหม่ของอาหาร อาหารทะเลมีการแช่เย็นอยู่ตลอดเวลา และความสะอาดของ
อาหาร  
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จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั  

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองน ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีใหเ้ลือกหลากหลาย จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ัง ไม่พบคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนั 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความสดใหม่ของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่พบคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยู่ตลอดเวลา จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
ไม่พบคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนั 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองความสะอาดของอาหาร จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง มีความแตกต่าง
กนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองความสะอาดของอาหาร มากกวา่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท 

ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร  
เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการให้บริการ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ทางดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการแตกต่างกนั  ไดแ้ก่ พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี  

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มท่ีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดด้านบุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสมีอัธยาศยัไมตรี จ  าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง มีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบั
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ความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากรในการให้บริการ เร่ืองพนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสมี
อธัยาศยัไมตรี มากกวา่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  
เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังต่างกนั ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ทางดา้นกระบวนการให้บริการแตกต่างกนั  ได้แก่ มีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการ 
และมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ  

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการให้บริการ จ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง มีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้ง
ในการใหบ้ริการ มากกวา่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัใน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง มี
ความแตกต่างกนั 2 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ เร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ มากกวา่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคร้ังต ่ากวา่ 200 บาทและกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 400 บาทข้ึนไป 

ส่วนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะทีม่ีต่อร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกบริโภคร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์วา่ บุฟเฟ่ตเ์คร่ืองด่ืมควรรวมเบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีอยูใ่นบุฟเฟ่ต ์
ซ่ึงผูบ้ริโภคบางรายได้เสนอแนะว่า ต้องการอาหารท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่า ในด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย เสนอแนะวา่ ควรเปิดสาขาท่ีใกลแ้หล่งชุมชนเพิ่มเติม ในดา้นการส่งเสริมการตลาด เสนอแนะ
วา่ ควรจดัโปรโมชั่นพิเศษให้เขา้กบัฤดูกาล(เทศกาล)และทอ้งถ่ิน ในด้านบุคลากรในการให้บริการ 
เสนอแนะว่า ผูบ้ริหารต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ในด้านกระบวนการให้บริการเสนอแนะว่า ตอ้งคงความ
สะอาด อร่อยและรวดเร็ว และในดา้นหลกัฐานทางกายภาพ เสนอแนะวา่ พนกังานมีรูปร่างหน้าตาดีมี
ส่วนในการเรียกลูกคา้  
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5.2 อภิปรำยผล 
 ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และไม่
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภค
บุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาของทั้ ง 2 เร่ือง พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชาชนคนไทยผูท่ี้ใช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีการศึกษาน้ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผูเ้คยศึกษาทั้ง 3 เร่ืองโดยสาเหตุของ
ความแตกต่างน่าจะมาจากการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) แต่การศึกษาคร้ัง
ก่อนนั้ นมุ่งเน้นส่วนประสมการตลาด (4Ps) กับส่วนประสมการตลาดบริการ (5Ps) จึงท าให้ผล
การศึกษามีความแตกต่างกนั เพราะปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ เป็นปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ (7Ps) ท่ีการศึกษาคร้ังน้ีน ามาใชเ้พื่อวิเคราะห์ขอ้มูล และความแตกต่างของผลการศึกษาอาจมีอีก
สาเหตุ ซ่ึงน่าจะมาจากสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และการแข่งขนัในตลาด
ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจากอดีต  
  1.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการ
เลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองอาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนคนไทยผูท่ี้ใช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดในเร่ืองความหลากหลายของอาหาร แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมือง
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เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาของทั้ง 2 เร่ือง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของอาหาร 
  ทั้งน้ีการศึกษาน้ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผูเ้คยศึกษาทั้ง 2 เร่ืองโดย
สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากปัจจุบันทางเลือกในการปรุงอาหารหรืออาหารมีรูปแบบท่ี
หลากหลายข้ึน ทั้งยงัเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมอาหารจากชาติอ่ืนท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน
จากเดิม 
  1.2 ด้ำนรำคำ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือก
ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
คะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองความคุม้ค่าของราคากบัอาหารและบริการท่ีไดรั้บ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนคนไทยผูท่ี้ใช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคามีความเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ นนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟตป้ิ์งยา่งใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคาอาหารคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอาหารชนิดเดียวกนั 
  1.3 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่
ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีโตะ๊รองรับลูกคา้
ท่ีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุดในเร่ืองสถานท่ีภายใน
กวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนคนไทยผูท่ี้ใช้อินเตอร์เน็ต ท่ีผลการศึกษาของทั้ง 2 เร่ือง 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุดในเร่ืองความ
สะอาดภายในร้าน 
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  ทั้งน้ีการศึกษาน้ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผูเ้คยศึกษาทั้ง 2 เร่ืองโดย
สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดให้ปัจจยัย่อยเร่ืองความสะอาดภายใน
ร้าน ไปอยูใ่นส่วนประสมการตลาดดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบมุ่งเนน้ส่วนประสม
การตลาดบริการหรือ 7Ps และอาจมาจากอีกสาเหตุหน่ึง นั่นคือ สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีคน
ไทยเร่งรีบกบัการใชชี้วติมากข้ึน ประกอบกบัการแข่งขนัในตลาดร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตท่ี์มีมากข้ึน 
ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน โดยสามารถเลือกร้านท่ีไม่ตอ้งรอคิวนาน 
  1.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น
ระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีการจัด
โปรโมชัน่ลดราคา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในเร่ือง
การทดลองให้ชิมฟรีส าหรับเมนูใหม่ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนคนไทยผูท่ี้ใช้
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนลดส าหรับสมาชิก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทิภา 
เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองเป็นการแนะน าจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรู้จกัใหใ้ชบ้ริการ 

ทั้งน้ีการศึกษาน้ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาท่ีมีผูเ้คยศึกษาทั้ง 3 เร่ืองโดย
สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีค่านิยมในการจดัโปรโมชัน่มากข้ึน
จากเดิม สังเกตุไดจ้ากการใช้ค  าว่า โปรโมชั่นลดราคา ตามส่ือหรือป้ายไวนิลต่างๆตามทอ้งถนน และ
ประกอบกบัร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตแ์บบทอ้งถ่ินไม่ค่อยมีระบบสมาชิก 

1.5 ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ี
มีผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ
อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองพนกังานดูแล
เอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี  

1.6 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการอยู่
ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีความรวดเร็วและ
ความถูกตอ้งในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วงศกร ค าเพิ่ม (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการให้บริการมากท่ีสุดในเร่ืองการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และความสุภาพและการมีมารยาทของพนกังาน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
การใหบ้ริการมากท่ีสุดในเร่ืองจ านวนพนกังานท่ีเพียงพอและมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

1.7 ด้ำนหลักฐำนทำงกำยภำพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพอยูใ่น
ระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองความสะอาดของ
อุปกรณ์ภายในร้าน 
      

2. ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายุ
ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั และแตกต่างกนัในด้านบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ  

  2.1 ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร แตกต่างกนัในเร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยั
ไมตรี และเร่ืองพนักงานมีความเข้าใจในประเภทอาหารภายในร้าน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริโภค
ในช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการไดรั้บการบริการจากพนกังานท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีการท่ี
พนกังานมีความเขา้ใจในประเภทอาหารภายในร้าน ส่งผลต่อขอ้มูลทางโภชนาการ ซ่ึงผูบ้ริโภคในแต่
ละช่วงอายมีุความใส่ใจในดา้นโภชนาการแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากสุขภาพของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วง
อายมีุความแตกต่างกนั 

3. ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
พบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั และแตกต่างกนัในดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

3.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ แตกต่างกนัในเร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย เร่ืองของหวานมีรสชาติ
อร่อยและมีให้เลือกหลากหลาย เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา และเร่ืองภายในร้านมีความ
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ปลอดภยั ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการให้ระดบัความส าคญั
ในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั โดยแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในเร่ืองรสชาติอาหาร  ของหวาน  การแช่เยน็
อาหารทะเลท่ีเก่ียวเน่ืองถึงความสดใหม่และหน้าตาอาหารทะเลสดท่ีดูน่ารับประทาน และในเร่ือง
ภายในร้านมีความปลอดภัย ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันก็มีมุมมองหรือความ
คาดหวงัในความปลอดภยัแตกต่างกนั 

3.2 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร แตกต่างกนัในเร่ืองใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มรายได้ต่อเดือนตอ้งการทราบรายละเอียดค่าอาหารท่ี
ชดัเจน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองถึงการค านวณค่าใชจ่้ายในคร้ังต่อๆไป  

4. ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ัง พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่แตกต่างกนัใน
ภาพรวม แต่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรในการให้บริการ และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ แตกต่างกนัในเร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย  เร่ืองน ้ าจ้ิมมีรสชาติถูก
ปากและมีใหเ้ลือกหลากหลาย  เร่ืองความสดใหม่ของอาหาร เร่ืองอาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา 
และเร่ืองความสะอาดของอาหาร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลนั้นมีการก าหนดราคาท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น อาหารและบริการก็แตกต่างกนัไปดว้ย ในขณะเดียวกนั เม่ือผูบ้ริโภคจ่ายในราคาท่ี
ต่างกนั ท าใหร้ะดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รืออาหารภายในร้านยอ่มมีความแตกต่างกนั  

4.2 ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร แตกต่างกนัในเร่ืองพนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยั
ไมตรี ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเม่ือผูบ้ริโภคมีค่าใช้จ่ายในการรับประทานท่ีแตกต่างกนั ย่อมเกิดความ
คาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคท่ีจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าต้องการบริการท่ีดีกว่าจากพนักงานท่ีมีใจรักบริการ มี
บุคลิกภาพเป็นมิตร และยิ้มแยม้แจ่มใส เน่ืองจากร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ จะมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการพร้อม
กนัในช่วงเยน็เป็นจ านวนมาก อาจท าให้ลูกคา้ไม่ไดรั้บความสะดวกสบายท่ีเพียงพอหรือตามท่ีตอ้งการ 
การบริการดว้ยใบหน้าท่ียิม้แยม้ของพนกังานภายในร้านสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ได ้
และส่งผลไปถึงการใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป 

4.3 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  แตกต่างกนัในเร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งใน
การใหบ้ริการ และเร่ืองมีการเติมอาหารอยูเ่สมอ อาจมีสาเหตุมาจากค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกนัส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายท่ีแตกต่างกนั เพราะเม่ือร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลก าหนดราคาใน
การรับประทานท่ีต่างกนั ผูป้ระกอบการจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึนในใจลูกคา้ 
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ให้ลูกคา้รู้สึกว่าการจ่ายในราคาท่ีสูงกว่านั้นคุม้ค่า ทั้งน้ีการบริการตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
และยงัตอ้งเติมอาหารตลอดเวลา เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และเพื่อเกิดความประทบัใจ 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร

ทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ซ่ึงประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการหรือรัฐวสิาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ
มีสถานภาพโสด 

2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคท่ีร้านอนัดามนัซีฟู้ ดบ่อยคร้ังท่ีสุด และมีความถ่ี
ในการรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลมากกว่า 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคนในการ
รับประทาน 1 คร้ังอยู่ท่ี 301-400 บาท ซ่ึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือ ครอบครัว และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมารับประทานอาหารกบัครอบครัว โดยมีเหตุผลในการเลือกรับประทานบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเล คือ รสชาติอาหารถูกปาก  

3) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ระดบัความส าคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดโดยมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคญัท่ีอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

4) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ เร่ือง
อาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย และเร่ืองความสะอาดของอาหาร 
ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัยอ่ยอยูใ่นส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

5) อายุท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างกนัใน
ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ  

6) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จ าแนกตามอายุแล้ว พบว่า กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปีมี
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ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในภาพรวม และมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในทุกดา้นของ
ส่วนประสมการตลาด ในขณะท่ีกลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในภาพรวม 
และมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรในการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ โดยท่ีอายุท่ีต  ่ากวา่ 
21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

7) การศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายุ โดยท าการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปีได้ให้ระดับความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป ในหลายดา้น 

8) รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างกนัใน
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

9) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแล้ว พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญสูงท่ีสุดในภาพรวม และมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัสูงท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากรในการ
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ โดย กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมี
รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในภาพรวม และมีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัต ่าท่ีสุดในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร
ในการให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ โดยท่ีกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์

10) การศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
โดยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปไดใ้ห้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาทและมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ในหลายดา้น  
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11) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่แตกต่างกนัใน
ภาพรวม แต่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากรในการให้บริการ และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

12) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบว่า กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ให้ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัสูงท่ีสุดในภาพรวม และให้ค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัสูงท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากรในการ
ใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ โดยกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
ต ่ากวา่ 200 บาท ไดใ้หค้่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง ต ่ากว่า 200 บาท ได้ให้ค่าเฉล่ียระดับความส าคัญต ่าท่ีสุดในภาพรวม และมี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
หลกัฐานทางกายภาพ โดยกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท ไดใ้ห้ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ต ่าท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ และกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อ
คร้ัง 400 บาทข้ึนไป ไดใ้หค้่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต ่าท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด  

13) การศึกษาความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ัง โดยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 
บาท ไดใ้ห้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคร้ัง 201-300 บาท ในหลายดา้น และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ยงั
ไดใ้ห้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการเร่ืองมีการเติมอาหารอยู่
เสมอมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง ต ่ากวา่ 200 บาท และ 400 บาทข้ึนไป 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหาร

ทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเล เพื่อการแข่งขนัและเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
การเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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1) ด้ำนผลติภัณฑ์  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญ

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองอาหารมีให้เลือกหลากหลายชนิด 
รองลงมาคือ เร่ืองอาหารมีรสชาติอร่อย เร่ืองความสะอาดของอาหาร และเร่ืองความสดใหม่ของอาหาร 
ตามล าดบั 

ดังนั้ น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นความหลากหลายของ
เมนูอาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัลูกคา้ และเพื่อจูงใจให้ลูกคา้เลือกเขา้มาใช้บริการ โดยตอ้งควบคุม
มาตรฐานทางด้านความอร่อย ความสะอาดและความสดใหม่ของอาหาร เพราะเน่ืองจากจังหวดั
เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีทางออกติดกบัทะเล วตัถุดิบท่ีไดจ้ากทะเลจ าเป็นตอ้งขนส่งมาจากแหล่งอ่ืน 
ซ่ึงบางทีตอ้งใชเ้วลานานหลายชัว่โมงหรือเป็นวนั กวา่ท่ีวตัถุดิบจะเดินทางมาถึง และดว้ยภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ท าใหอ้าหารทะเลสดมีโอกาสเน่าเสียหรือมีเช้ือโรคปะปนอยูสู่งมาก จึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ี
นอกจากผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลจะใส่ใจในเร่ืองความหลากหลายและความอร่อย
แลว้ ความสดและความสะอาดก็เป็นส่ิงส าคญัมากเช่นกนัท่ีจะท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 

2) ด้ำนรำคำ 
จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยให้ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองความคุ้มค่าของราคากบัอาหารและบริการท่ี
ไดรั้บ ในขณะท่ีปัจจยัยอ่ยเร่ืองมี Package ให้เลือกตามความตอ้งการ ไดค้่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั
ต ่าท่ีสุด 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกคุม้ค่า
ให้เกิดข้ึนในใจของลูกคา้ โดยความรู้สึกคุม้ค่าดงักล่าวจ าเป็นตอ้งสร้างให้ดีครบถว้นทุกดา้นของส่วน
ประสมการตลาด แต่ดว้ยความท่ีเป็นธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีลูกคา้สนใจ คือ 
ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวม
ของแต่ละด้านท่ีพบว่า ปัจจัย 2 อันดับแรกท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงในขณะเดียวกัน ผูต้อบแบบสอบถามกลับให้ระดับ
ความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองมี Package ให้เลือกตามความต้องการนั้ นต ่ าท่ี สุด อาจเป็นเพราะ
ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตส่์วนใหญ่จะไม่จดั Package ใหเ้ลือกมากนกั เพราะตอ้งการใชร้าคาเดียว เพื่อ
ง่ายต่อความเขา้ใจ เพื่อสะดวกต่อการจดัการและเพื่อใหลู้กคา้จดจ าไดง่้าย 
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3) ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโต๊ะรองรับลูกคา้ท่ี
เพียงพอ 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ควรมุ่งเน้นระบบการจดัการลูกคา้ ถา้
ในกรณีท่ีร้านไม่สามารถขยบัขยายเพิ่มเติมได ้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัการลูกคา้ท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ เพราะลูกคา้ร้านบุฟเฟ่ต์ส่วนมากจะเลือกเขา้มารับประทานอาหารในช่วงเยน็ ซ่ึงแต่ละ
ร้านก็มีขีดจ ากดัในการรองรับลูกคา้ต่างกนั จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะมีระบบการรับจองโต๊ะ 
หรือการจดัการคิวลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเก่ียวเน่ืองถึงการใชพ้ื้นท่ีภายในร้านและการจดัวาง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในร้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการรองรับลูกคา้ 

4) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้งหมด 
โดยผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

แมปั้จจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจะไดค้่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง และ
เป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนของระดบัความส าคญัท่ีต ่าท่ีสุดก็ตาม แต่การจดัโปรโมชัน่ลดราคาก็เป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถน ามาใช้เพื่อดึงดูดลูกคา้ หรือเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เลือกเขา้มาใช้
บริการมากข้ึน แต่ทั้ งน้ีไม่ควรจดัโปรโมชั่นบ่อย เพราะอาจท าให้ลูกค้าเกิดความเคยชินกับราคา
โปรโมชัน่ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลหรือวนัส าคญั หรือช่วงท่ียอดขายตก
ลงก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแต่ละร้านก าลงัเผชิญ 

5) ด้ำนบุคลำกรในกำรให้บริกำร 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรในการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้อยา่งดี 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงาน
ภายในร้าน  ให้มีใจรักในการบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจให้กับลูกคา้ เพราะถึงแม้ร้านอาหาร
ประเภทบุฟเฟ่ต์จะเน้นการบริการตวัเอง แต่พนกังานเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กบัลูกคา้ได ้ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมพนกังานอยู่เสมอ เพื่อควบคุมมาตรฐานใน
การบริการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้
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6) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงได้ค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในส่วนประสม
การตลาด โดยใหร้ะดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

นอกจากการฝึกอบรมพนักงาน ท่ีได้เสนอแนะไวใ้นด้านบุคลากรในการให้บริการแล้ว 
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ควรมุ่งเน้นการจดัการระบบการเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืม
และอุปกรณ์ภาชนะท่ีลูกคา้ตอ้งใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีการจดัการพนักงานให้
สามารถส่ือสารหรือเขา้ใจในระบบการจดัการอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งก็เป็นส่ิงส าคญั เพราะอาหารเป็นส่ิง
ท่ีลูกคา้รับประทานเขา้ไปในร่างกาย ซ่ึงร่างกายของลูกคา้บางคนอาจมีการแพอ้าหารบางชนิด ดงันั้น 
การวางอาหารหรือการหยิบอาหารให้ลูกคา้อยา่งถูกตอ้งจึงส าคญัอยา่งมาก เพราะอาการแพอ้าหารบาง
ชนิดของบางคนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ้และอาหารบางประเภทควรวางแยกออกจากกนัให้ชดัเจน 
เพื่อป้องกนัการสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

7) ด้ำนหลกัฐำนทำงกำยภำพ 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยด้านหลักฐานทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้

ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์
ภายในร้าน 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ควรใส่ใจถึงความสะอาด เพราะธุรกิจ
ร้านอาหาร ความสะอาดมกัส าคญัมาก เพราะถ้าหากลูกคา้ท่ีมารับประทานและพบเจอภาชนะหรือ
อุปกรณ์ท่ีไม่สะอาด อาจท าให้ลูกคา้ไม่ประทบัใจได ้ซ่ึงความสะอาดเก่ียวเน่ืองไปถึงสุขภาพของลูกคา้
ดว้ย ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งใชน้ ้ ายาหรือวิธีการฆ่าเช้ือโรคตามอุปกรณ์ภาชนะต่างๆ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

8) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักลุ่มลูกค้ำทีม่ีอำยุ 41-50 ปี 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 

จ าแนกตามอาย ุพบวา่ หากตอ้งการจบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ 41-50 ปี ตอ้งใส่ใจในดา้นบุคลากรเพิ่มมากข้ึน 
พนกังานตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใสและตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเมนูอาหารภายในร้าน เม่ือ
ลูกคา้สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลอาหาร จะตอ้งสามารถตอบค าถามและอธิบายได ้

ดังนั้ น ผู ้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจเก่ียวกับบุคลากรท่ีน ามาให้บริการ ต้องมี
ความสามารถในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีกดดนัได ้สามารถรับมือกบัอารมณ์ของลูกคา้ไดดี้ เน่ืองจาก
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ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลจะมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการในช่วงเวลาใกล้ๆ กนัจ านวนมาก ซ่ึงอาจมีลูกคา้บาง
คนเกิดอารมณ์ไม่พอใจไดง่้าย และเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของพนกังานท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี และตอ้งสามารถจดัการกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้ 

9) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักลุ่มลูกค้ำทีม่ีรำยได้ต่อเดือน 30,001 บำทขึน้ไป 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า หากต้องการจบักลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 
ผูป้ระกอบการตอ้งใส่ใจในด้านรสชาติอาหารมากข้ึน ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทั้งน้ีอาจมีการ
สอบถามความคิดเห็นจากลูกคา้วา่อาหารและของหวานมีรสชาติถูกปากหรือไม่ และควรเปิดโอกาสให้
ลูกคา้สามารถแนะน าเมนูอาหารใหม่ได ้ซ่ึงส่ิงท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัอีกนั้น คือ ความสดใหม่ของอาหารทะเล ดงันั้นอาหารทะเลควรมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา
เพื่อคงความสดใหม่ดูน่ารับประทาน และผูป้ระกอบการควรใส่ใจในดา้นความปลอดภยัของอุปกรณ์
ต่างๆภายในร้านอีกดว้ย ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัเป็นประจ า  

10) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทีม่ีค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อคร้ัง 301-400 บำท 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 

จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท ได้
ให้ระดบัความส าคญัมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังระดบัอ่ืนๆในหลายๆดา้น 
ทั้งน้ี แมมี้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 301-400 บาท มีจ านวนมากถึง 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดจากทุกระดบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง แต่กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
คร้ัง 301-400 บาท ก็ยงัไดค้่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดในหลายดา้น ทั้งยงัมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจนกบัตวัเลือกอ่ืน จากการเปรียบเทียบรายคู่ 

ดงันั้น หากผูป้ระกอบการตอ้งการจบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 301-400 
บาทผูป้ระกอบการจะตอ้งมุ่งเน้นดา้นผลิตภณัฑ์ ให้อาหารมีความสด สะอาด ดูน่ารับประทานอยูเ่สมอ 
ทั้งยงัตอ้งใส่ใจในเร่ืองรสชาติของอาหารและน ้ าจ้ิมให้ถูกปากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูป้ระกอบการยงั
ต้องคดัเลือกพนักงานให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยม้แจ่มใส เพื่อรองรับอารมณ์ของ
ผูบ้ริโภค และเพื่อให้การอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริการต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ภายในร้านจ าเป็นตอ้งมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง พนกังานทุกคนจึงตอ้งใส่ใจในการบริการ พร้อมคอย
เติมอาหารอยู่เสมอ เน่ืองจากร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์จะมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการในช่วงเวลาม้ือเย็น
พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดขอ้จ ากดัดา้นการบริการหลายประการ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งคอย
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ควบคุมมาตรฐานและพฒันาทางด้านอาหารและการบริการให้ควบคู่กนัไป เพื่อการแข่งขนัต่อไปใน
อนาคต 

11) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักำรศึกษำคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารทะเล โดยเปรียบเทียบระหวา่งผูบ้ริโภคท่ี
ตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่นั้นไม่มีพื้นท่ีท่ี
ติดกบัทะเล จึงควรน าร้านอาหารทะเลทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ต์มาเปรียบเทียบกนั เพื่อดู
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด หรือควรศึกษาเก่ียวกบัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวในการเลือกร้านอาหารในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะจากการสังเกต 
พบวา่จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเป็นจ านวนมาก ท าให้ธุรกิจร้านอาหาร
เติบโตข้ึนอยา่งมาก และส่วนมากนกัท่องเท่ียวจะมีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารท่ีข้ึนช่ือมาแลว้จาก
ช่องทางหรือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ แต่การเลือกร้านอาหารของนักท่องเท่ียวสะทอ้นถึงมุมมองและ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อวฒันธรรมดา้นอาหารของเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นใดบา้ง
ท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหาร และส่งผลในระดับใด เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยสามารถจบักลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งตรงจุด 

  

5.5 ข้อจ ำกดัในกำรวจัิย 

 1) ร้านสิมิรันทะเลสดได้ประกาศปิดให้บริการในเดือนมีนาคม พศ.2558 ก่อนเร่ิมขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงไม่นาน ซ่ึงร้านสิมิรันทะเลสดเป็นหน่ึงในร้านท่ีมีแผนวา่จะเก็บรวบรวมขอ้มุล 
เน่ืองจากร้านสิมิรันทะเลสดเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงตรงตาม
เง่ือนไขและเป็นหน่ึงในร้านท่ีอยูใ่นการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งแกแ้บบสอบถาม และเพิ่มจ านวน
ชุดท่ีตอ้งเก็บรวบรวมในแต่ละสถานท่ี เพิ่มมากข้ึนจากเดิม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบ 400 ชุด 

 2) เน่ืองจากระยะเวลาของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าเป็นต้องเก็บช่วงท่ีร้านเปิด
ให้บริการ และเป็นช่วงเยน็จนถึงค ่า จึงท าให้พบปัญหาของการท่ีไม่มีแสงไฟท่ีเพียงพอ และประกอบ
กบัเป็นช่วงม้ือเยน็ จึงพบผูบ้ริโภคท่ีไม่สะดวกหรือไม่เตม็ใจในการใหข้อ้มูล 

 3) ผูต้อบแบบสอบถามบางคนให้ความหมาย ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ไม่ตรงตามความหมายท่ี
ให้ไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยเขา้ใจวา่ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตท่ี์มีกุง้ ปลาและหมึกก็เป็นร้านบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเลเช่นกนั เห็นไดจ้ากการระบุช่ือร้านท่ีไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลลงไปในแบบสอบถามขอ้
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ท่ี 2.1 ทั้งน้ีขณะเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูเ้ก็บขอ้มูลก็ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัความหมายของค าว่าร้านบุฟ
เฟ่ตอ์าหารทะเลแลว้ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
กบัจ านวนผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอต่อการอธิบาย ท าให้มีผูต้อบแบบสอบถามบางคนเขา้ใจไม่
ชดัเจนในค าถามขอ้ดงักล่าว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

86 
 

 
บรรณานุกรม 

 
กุณฑลี ร่ืนรมย.์ 2551. การวจัิยการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 6 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา. 2549. การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยทุธ์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นนัทิภา เจิดจ ารัส. 2555. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ป้ิงย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดั

เชียงใหม่. เชียงใหม่: สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
พวงผกา วรรธนะปกรณ์. 2556. ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจในบริการของกองนโยบายและ

แผน. ขอนแก่น: คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน. 
ระบบสถิติทางการทะเบียน. 2557. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา:  

http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat56.html (20 พฤศจิกายน 2557) 
วงศกร ค าเพิ่ม. 2553. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชนอ าเภอเมือง 

จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่: แบบฝึกหดัการวิจยัวชิา 751409 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศิริพงศ ์อู่วานิชย.์ 2554. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์. เชียงใหม่: แบบฝึกหดัการวจิยัวชิา 
751409 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สถาบนัวจิยัสังคม. 2548. รายงานหลกัมูลค่าเพิม่ในประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวดั
เชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

สุพรรณิการ์ ลิขิตตระกลูรุ่ง. 2554. พฤติกรรมผู้บริโภคน า้พริกส าเร็จรูปพร้อมรับประทานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่. เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่. 2555. บรรยายสรุปจังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่: ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 2555. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 

http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm (20 
พฤศจิกายน 2557) 

 
 



 
 

87 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

89 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภค
ใน   การเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจจะถูก
น าไปใชใ้นการด าเนินงานวจิยัเชิงวชิาการและขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั 

  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีท่านไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลและกรุณาสละเวลา
อนัมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี  

 นางสาวฐิติลกัษณ์ คูหา 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีจ านวน 5 หนา้ แบ่งค าถามเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล  
ตอนท่ี 3   ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด กระบวนการใหบ้ริการ บุคคล และหลกัฐานทางกายภาพ 
ตอนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ โดยเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องหรือเติมขอ้ความใน
ช่องวา่งท่ีก าหนดให ้
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
  

1.1 เพศ 
  ชาย    หญิง 
  

1.2 อาย ุ
  ต ่ากวา่ 21 ปี   21 – 30 ปี    

31 – 40 ปี   41 – 50 ปี    
51 ปีข้ึนไป  

 
1.3 อาชีพ 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ    ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
พนกังานบริษทัเอกชน    นกัเรียน/นกัศึกษา 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………….. 

 
1.4 รายไดต่้อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท    30,001 บาทข้ึนไป  

 
1.5 ระดบัการศึกษา 

  ต ่ากวา่ ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
ปวช./ปวส.     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
1.6 สถานภาพ 

  โสด      สมรส 
หมา้ย / หยา่ร้าง 
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ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงหรือกรอกขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้
ไว ้

2.1 ร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า (บ่อยคร้ังท่ีสุด) 
  ร้านอนัดามนัซีฟู้ ด    ร้านฟ้าธานีกะทะ ทะเลเผา 
 ร้านบุฟเฟ่ตท์ะเลเชียงใหม่ ชา้งคลาน  ร้านก าพ9ู ซีฟู้ ดบุฟเฟ่ต ์  

  ร้านอ่ืน โปรดระบุ.................... 
 
2.2 ท่านเคยมาร้านน้ีแลว้ก่ีคร้ัง 
 คร้ังน้ีคร้ังแรก     1-2 คร้ัง 
 3-5 คร้ัง      6 คร้ังข้ึนไป 
 
2.3 ความถ่ีในการรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล โดยทัว่ไป 
 3-4 คร้ังต่อเดือน     1-2 คร้ังต่อเดือน 

2 เดือนต่อคร้ัง     มากกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง 
       
2.4 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อการรับประทาน 1 คร้ัง 
 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 200 บาท   201-300 บาท 
 301-400 บาท     401 บาทข้ึนไป 
 
2.5 แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (กรุณาเลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 

ครอบครัว     เพื่อน 
 คนรัก      ตนเอง 

นกัรีววิมืออาชีพ     นกัข่าว/ส่ือมวลชน/รายการโทรทศัน ์

คนท่ีไปทานมาแลว้รีววิในส่ือสังคมออนไลน์ อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 
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2.6 โดยส่วนใหญ่ ท่านมารับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลกบัใคร (กรุณาเลือกตอบ 
      เพียงขอ้เดียว) 
 ครอบครัว     คนรัก 
 เพื่อน      เพื่อนร่วมงาน 

คนเดียว      อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 
2.7 เหตุผลหลกัในการเลือกร้านรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เพื่อพบปะสังสรรค ์    รสชาติอาหารถูกปาก 
 รู้สึกคุม้ค่า     ชอบรับประทานอาหารทะเล 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 
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ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงหรือกรอกขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้
ไว ้

ท่านมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกร้านบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากน้อยเพียงใด (1=น้อยท่ีสุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4=มาก , 5=มาก
ท่ีสุด) 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
1.1 อาหารมีรสชาติอร่อย      
1.2 อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด      
1.3 น ้าจ้ิมมีรสชาติถูกปากและมีใหเ้ลือกหลากหลาย      
1.4 ของหวานมีรสชาติอร่อยและมีใหเ้ลือกหลากหลาย      
1.5 มีเคร่ืองด่ืมใหเ้ลือกหลากหลายชนิด      
1.6 ความสดใหม่ของอาหาร      
1.7 อาหารทะเลมีการแช่เยน็อยูต่ลอดเวลา      
1.8 ความสะอาดของอาหาร      
1.9 ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้าน      
1.10 ภายในร้านมีความปลอดภยั      
2. ดา้นราคา (Price) 
2.1 ความคุม้ค่าของราคากบัอาหารและบริการท่ีไดรั้บ      
2.2 มี Package ใหเ้ลือกตามความตอ้งการ      
2.3 ป้ายบอกราคามีความชดัเจน      
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
3.1 สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
3.2 ใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน      
3.3 มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ      
3.4 มีโตะ๊รองรับลูกคา้ท่ีเพียงพอ      
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา      
4.2 มีบตัรสมาชิก      
4.3 มีบตัรส่วนลด      
4.4 มีการโฆษณาผา่นวทิยทุอ้งถ่ิน      
4.5 มีการโฆษณาผา่นป้ายไวนิลตามสถานท่ีต่างๆ      
4.6 มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์      
5. ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ (People) 
5.1 พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      
5.2 พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี      
5.3 พนกังานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งดี       
5.4 พนักงานมีความเข้าใจในประเภทอาหารภายใน
ร้าน 

     

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
6.1 มีความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ      
6.2 มีการเติมอาหารอยูเ่สมอ      
6.3 ใบเสร็จเรียกเก็บเงินมีรายละเอียดท่ีชดัเจน      
7. ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7.1 บรรยากาศและการตกแต่งมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั 

     

7.2 ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในร้าน      
7.3 ลกัษณะการจดัวางอาหาร สะดวกต่อการเลือกหยบิ      
7.4 ป้ายช่ือร้าน ชดัเจน มองเห็นไดง่้าย      
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ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………............................… 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือค่ะ 
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ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิม่เติมทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 

 

ล าดับ ชุดที ่ ข้อ รายละเอยีด 
1. 15 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 

4. ขอ้เสนอแนะ บุฟเฟ่ตเ์คร่ืองด่ืมควรรวมเบียร์ดว้ย 
2. 20 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ยฟุูกุ 
3. 24 4. ขอ้เสนอแนะ จดัโปรใหเ้ขา้กบัฤดูกาล(เทศกาล)และทอ้งถ่ิน 
4. 25 4. ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีดี 
5. 41 1.3 อาชีพอ่ืน โปรดระบุ... รับจา้ง 
6. 45 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 
7. 46 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 
8. 47 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 
9. 52 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... แหลมเจริญซีฟู้ ด 

10. 57 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ริชช่ีหมูกะทะ 
11. 60 4.ขอ้เสนอแนะ ควรมีโปรโมชัน่พิเศษ 
12. 61 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... สุคนธา 
13. 64 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... กา้วยา่งทะเลเผา 
14. 71 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... กิวจงั,มิยาบิ 
15. 73 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ไดโดม่อน 
16. 77 1.3 อาชีพอ่ืน โปรดระบุ... ลูกจา้งชัว่คราว 
17. 95 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... โออิชิ 
18. 97 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ล าฮิมปิง 
19. 105 1.3 อาชีพอ่ืน โปรดระบุ... ลูกจา้ง 

20. 107 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ฟ้าใสบุฟเฟ่ต ์
4. ขอ้เสนอแนะ พนกังานมีรูปร่างหน้าตาดีก็เป็นปัจจยัหน่ึงในการ

เรียกลูกคา้ 
21. 122 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ล าฮิมปิง 
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ล าดับ ชุดที ่ ข้อ รายละเอยีด 
22. 125 4. ขอ้เสนอแนะ ร้านอาหารทะเล เน่ืองจากจ.เชียงใหม่อยูห่่างไกล

จากทะเล สินคา้จึงมีราคาสูง ผมเองมี
ความสามารถในการจ่าย แต่ตอ้งการอาหารท่ีมี
คุณภาพและคุม้ค่าการรับประทานอาหารกบั
ครอบครัวเป็นเร่ืองปกติ 

23. 128 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ริมทางซีฟู้ ด 
24. 130 1.3 อาชีพอ่ืน โปรดระบุ... ลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ 
25. 133 4. ขอ้เสนอแนะ เร่ืองความสะอาดส าคญัมากราคาพอสมควร 

รสชาติอร่อย 
26. 134 4. ขอ้เสนอแนะ ตอ้งคงความสะอาดและอร่อยรวดเร็วไวเ้สมอ 
27. 137 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ภูเก็ตซีฟู้ ด 
28. 143 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... สายชลกุง้กะทะ 
29. 144 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั 
30. 149 1.3 อาชีพอ่ืน โปรดระบุ... รับจา้ง 
31. 160 4. ขอ้เสนอแนะ ควรจดัราคาโปรโมชัน่บ่อยๆเพื่อดึงดูดลูกคา้ 

เปิดสาขาท่ีใกลแ้หล่งชุมชนเพิ่ม 
32. 163 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... สุคนธา 
33. 174 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... โรงแรมดุสิต D2 
34. 175 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ฮอลลิเดยอิ์นน์ 
35. 184 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... สามยา่นซีฟู้ ด 
36. 185 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ภูเก็ตซีฟู้ ด 
37. 187 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... กา้วยา่งทะเลเผา 
38. 188 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... กา้วยา่งทะเลเผา 
39. 202 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ลองไปเร่ือยๆ ไม่มีร้านประจ า 
40. 241 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... ฮอลลิเดยอิ์นน์ 
41. 243 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... นิกุยะ 
42. 255 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 
43. 256 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... บา้นริมน ้า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา 
44. 313 2.1 ร้านอ่ืน โปรดระบุ... กา้วยา่งทะเลเผา 
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ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ล าดบั ช่ือร้าน ราคา ทีอ่ยู่ เวลาเปิดปิด 
1. อนัดามนัซีฟู้ ด 249 บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล + กุง้ขาว 100/14 ถ.มหิดล 

ต.ป่าแดด อ.
เมือง, เทศบาล
นครเชียงใหม่ 

50000 

ทุกวนั 
10:00 - 23:45 399 249 +บุฟเฟตอ์าหารฝร่ัง + กุง้แม่น ้ า + 

หอยเชลล+์หอยหลอด+หอยนางรม 
499 399 + กั้ง +ปูมา้ 
599 499 + ปูน่ิม 
699 599 + ปูมา้ (ไซส์ใหญ่ 2-3 ตวั ต่อกก.) 
799 699 + แซลมอน 
899 799 + กุง้ลายเสือ(10-12 ตวัโล) 
999 899 +กุง้มงักร (100-200g/ตวั) 
1,499 999 + กุง้มงักร (200-300g/ตวั) 
1,999 1,499 + กุง้มงักร (400g/ตวั) +ปูอ

ลาสกา้+ปูด า(ตวัละโลข้ึนไป) 
2. ฟ้าธานีกะทะ 

ทะเลเผา 
209 ทะเลไซส์เลก็  

รวมเคร่ืองด่ืม 
ถ. มหิดล ต.ป่า
แดด อ.เมือง จ.
เชียงใหม่, 
เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 50100 

ทุกวนั 
17.00-23.00 

279 ทะเลไซส์ใหญ่  
รวมเคร่ืองด่ืม 

3. บุฟเฟ่ตท์ะเล
เชียงใหม่ ชา้ง
คลาน 

339 ซอยชา้งคลาน 
24 ชา้งคลาน อ.

เมือง จ.
เชียงใหม่ 50100 

ทุกวนั 
17.00-22.00 

4. ก าพู9 ซีฟู้ ดบุฟ
เฟ่ต ์

159 ทะเลไซส์เลก็ 1 เตายา่ง รวมเคร่ืองด่ืม 36 ถนนวงัสิงห์
ค า ต าบลชา้ง

ม่อย อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
จงัหวดั

เชียงใหม่ 50300 

ทุกวนั 
18.00-23.30 219 ทะเลไซส์ใหญ่ 1 เตายา่ง, 1 เตาเผา  รวม

เคร่ืองด่ืม 
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ประวตัิผู้เขยีน 

ช่ือ – สกุล   นางสาวฐิติลกัษณ์  คูหา 

วนั เดือน ปี เกดิ   18 กนัยายน 2531 

ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนตป์อล
คอนแวนต ์จ.ชลบุรี ปีการศึกษา 2548 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากคณะสังคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 

ประวตัิการท างาน  ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 
 


