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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม โดยเก็บขอ้มูลจากผูอ้ยูอ่าศยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ท่ีเคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 385 ราย และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต ่ากวา่ 21 ปี 21 - 30 ปี 
31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท มีบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประจ า คือ เพื่อน ประเภทของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ คือ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ เหตุผลในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ เพื่อน ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ม้ือเยน็ วนัท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ 
วนัเสาร์ โอกาสวนัท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ไม่เจาะจง
โอกาส โรงแรมท่ีเคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ ความถ่ีในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ มากกวา่ 3 เดือนต่อ
คร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อม้ือต่อท่านในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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 คือ 351 – 450 บาท แหล่งขอ้มูลท่ีรับทราบเก่ียวกบับริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ คือ มีบุคคลแนะน า 
 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคาตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์หรือบริการ คือ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม  
 ดา้นราคา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ  
 ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า  
 ดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน  
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการรับประทาน 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในหอ้งอาหารโรงแรม  
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to examine marketing mix affecting consumers in Muang Chiang Mai 
district towards using hotel buffet services. Data were collected from 385 customers using hotel 
buffet services within a year ago and residing in Mueang Chiang Mai district. Data obtained were, 
then, analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean. Hereafter 
were shown the summary for the studied results. 
 The findings presented that most respondents were female in the age ranges of under 21 
years old, 21-30 years old, 31-40 years old, and 41-50 years old. They were single and carried 
bachelor’s degree as the highest educational background. The worked as private company employee 
whose gross monthly income was less than 10,000 Baht. Person joining them to use the hotel buffet 
services was friend. Type of buffet that they used was the international buffet. Reason in using 
buffet services at the hotel in Mueang Chiang Mai district was the confidence in its taste. Person 
influencing their selection of hotel buffet was friend. They usually took dinner buffet mostly on 
Saturday at an uncertain chance. They mostly used the buffet services at Holiday Inn hotel with the 
frequency of once in over 3 months and spent 351-450 Baht per person per time or the buffet. 
Source of information where they learned about the hotel buffet service was the recommendation 
from others.  
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 Regarding the study on marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai district 
towards using hotel buffet services, the results revealed that people factor was rated at the highest 
level; while factors namely service process, product or service, physical evidence and presentation, 
place, and price were rated at high level respectively. Promotion factor was, however, rated at 
moderate level.  
 Hereafter were shown sub-factors that were rated at the highest level. 
 The product or service factor was the freshness and the cleanliness of food. 
 The price factor was the reasonable price of the buffet service comparing to its quality and 
services. 
 The place factor was the large and sufficient parking space. 
 The promotion factor was the cash discount for regular customers. 
 The people factor was the honesty of staff to customers such as to inform customers who 
did over payment immediately.  
 The service process factor was the well preparedness of food which was continually added 
for all customers.  
 The physical evidence and presentation factor was the cleanliness of toilets available in the 
restaurant area.    
 
 
 

 
 


