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เมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ คือ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ เหตุผลในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน
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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.    
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 ตารางท่ี  4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ี 16 
  ร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประจ า 
 ตารางท่ี  4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท 17 
  ของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ 
 ตารางท่ี  4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผล  18 
  ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมี 19 
  ผลในการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตารางท่ี  4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ี 19 
  นิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีนิยม 20 
  ใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตารางท่ี  4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสวนัท่ี 21 
  นิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโรงแรมท่ี 22 
  เคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน 23 
  การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

                      หน้า 
ตารางท่ี  4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้าย 24 
  ต่อม้ือต่อท่านในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง 
  เชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล 25 
  ท่ีรับทราบเก่ียวกบับริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี  4.18  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 26 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 ตารางท่ี 4.19  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 28 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
ตารางท่ี  4.20  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 29 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ตารางท่ี  4.21  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 30 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี  4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 32 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
 ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 34 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ตารางท่ี  4.24  แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม 36 
  ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ตารางท่ี  4.25  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ  38 
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
ตารางท่ี 4.26  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 39 
  ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 40 
  ราคา จ าแนกตามเพศ  
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                                               หน้า 
ตารางท่ี 4.28  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 41 
  สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 42 
  การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 44 
  บุคลากร จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 45 
  กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 46 
  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.33   แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้  48
  บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์ 

จ าแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 49 
  ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.35  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 52 
  ราคา จ าแนกตามอายุ  
ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 54 
  สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 56 
  การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายุ   
ตารางท่ี 4.38  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 59 
  บุคลากร จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 62
  กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอายุ 
 



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

                                               หน้า 
ตารางท่ี 4.40  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 64 
  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ  67 
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์ 

จ าแนกตามอาย ุ  
ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 70 
  ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.43  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 72 
  ราคาจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 74
  สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 75 
  การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ตารางท่ี 4.46  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 78 
  บุคลากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 80
  กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.48  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 82 
  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ  84 
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตาม 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       
ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 86 
  ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

                                               หน้า 
ตารางท่ี 4.51  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 88 
  ราคา จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ 
  เมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 90
  สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการ 
  อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 92 
  การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.54  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 94 
  บุคลากร จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน 
  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 97
  กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.56  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 99 
  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใช ้
  บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ  102 
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนก 

ตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 105 
  ผลิตภณัฑห์รือบริการ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 4.59  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 106 
  ราคา จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน 
  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 108
  สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใช ้
  บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 110 
  การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.62  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 111 
  บุคลากร จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน 
  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 112
  กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์
  โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.64  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 113 
  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใช ้
  บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.65 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ   115 
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์ 

จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ 

ตารางท่ี 5.1  แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม 146 
  การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหาร 
  บุฟเฟ่ตโ์รงแรม  
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บทที ่1 
บทน ำ 

   
1.1  หลกักำรและเหตุผล  
   
  อาหารบุฟเฟ่ตน์บัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของหอ้งอาหารในโรงแรมขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรายได้ท่ีส าคญัของโรงแรมรองจากรายได้จากการขายห้องพกั โดยแหล่งรายได้ของธุรกิจ
โรงแรมประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายหอ้งพกั รายไดจ้ากหอ้งอาหาร รายไดจ้ากการจดัประชุม และ
รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ จากการส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2555 พบว่ารายรับรวมของโรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
10,027,955.5 พนับาท ประกอบด้วยรายรับจากการขายห้องพกั คิดเป็นร้อยละ 59.52 รองลงมา คือ 
รายรับจากภตัตาคารหรือหอ้งอาหารโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 22.02 รายรับจากสถานบนัเทิงในโรงแรม 
คิดเป็นร้อยละ 8.99 รายรับจากร้านขายของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 0.20 รายรับจากการให้เช่าห้อง
ประชุมหรือสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 0.95 และรายรับอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 8.33 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2555 : ออนไลน์) โรงแรมจึงให้ความส าคญักบัการด าเนินการของห้องอาหารโรงแรม โดยเฉพาะการ
ใหบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตซ่ึ์งไดรั้บนิยมจากลูกคา้ทัว่ไปเป็นอยา่งมาก 
  หอ้งอาหารโรงแรมต่างๆ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่หลายแห่งเปิดให้บริการอาหารบุฟ
เฟ่ต์ ทั้งแก่ลูกคา้ท่ีเขา้พกัภายในโรงแรม และลูกคา้ทัว่ไป รายไดจ้ากการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์จึง
นบัเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในรายไดห้ลกัของโรงแรม การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้มีโรงแรมและภตัตาคารเปิดให้บริการเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก
ในปีท่ีผ่านมา สร้างรายได้ในภาพรวมแก่อุตสาหกรรมบริการของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวน
มหาศาล โดยมีมูลค่าสูงถึง 10,634 ล้านบาทในปี 2555 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555 : ออนไลน์) 
อย่างไรก็ดีการเพิ่มข้ึนของโรงแรมและภัตตาคารได้ส่งผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ
หอ้งอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 
  จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 1,666,888 คน แยกเป็นชาย 811,759 คน 
หญิง 855,129 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556 : ออนไลน์) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อ
เดือนอยูท่ี่ 8,007 บาท และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือนอยูท่ี่ 5,253 บาท (ระบบ
ฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, 2554 : ออนไลน์) จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัด
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ประชุมและธุรกิจท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย มีประชากรมากเป็นอนัดับส่ีของ
ประเทศ จากจ านวนโรงแรมในภาคเหนือทั้งหมด 1,922 แห่ง มีโรงแรมท่ีมีภตัตาคารหรือห้องอาหาร
บริการทั้งส้ิน 1,173 แห่ง ในจ านวนน้ีเป็นโรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน 
597 แห่ง มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการภตัตาคารหรือหอ้งอาหารในโรงแรมเฉล่ีย 16,006 คนต่อวนั (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2556 : ออนไลน์) จงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีตั้งของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดีทู เลอเม
อริเดียน แชงกรีลา ฮอลิเดยอิ์นน์  อิมพีเรียลแม่ปิง ศิริปันนา เป็นต้น ซ่ึงมีบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ มี
ร้านอาหารจ านวนมากท่ีใหบ้ริการแบบบุฟเฟ่ต ์ไดแ้ก่ บุฟเฟ่ตห์มูกระทะชา้งเผือก บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 
299 บาท บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นยามาโต ้ชาบูชิบุฟเฟ่ต ์โออิชิบุฟเฟ่ต ์ขนมจีน   บุฟเฟ่ตบ์า้นเจ็ดยอด เป็น
ตน้ 
  ธุรกิจห้องอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้ งคู่แข่งทางตรงและ
ทางออ้ม การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ทั้งดา้นตน้ทุนท่ีสูงข้ึน และร้านอาหารท่ีให้บริการ
บุฟเฟ่ต์เพิ่มข้ึนจ านวนมาก ท าให้โรงแรมตอ้งหันมาสร้างจุดเด่นเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสู้กบัคู่แข่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารบุฟเฟ่ต์ม้ือกลางวนั ซ่ึงมีช่วงเวลารับประทานจ ากดั ลูกคา้เดินทางมาทาน
อาหารช่วงสั้นๆ ก่อนกลบัไปท างานต่อ โรงแรมจึงตอ้งใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นราคา การจดั
รายการอาหารพิเศษ รวมถึงการโฆษณาตามช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ และ
สามารถสร้างรายไดใ้หคุ้ม้กบัตน้ทุนรายวนัของโรงแรม (ส าราญ ทะบุญ, 2558 : สัมภาษณ์) 
  ดงันั้นหากโรงแรมต่างๆ จะท าการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดดี้นั้น จ าเป็นตอ้งเขา้
ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ จึงเป็นเหตุผลส าคญัให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 
เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางให้แก่โรงแรมในการเลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 



 

3 
 

2. เป็นข้อมูลส าหรับผูท่ี้สนใจหรือธุรกิจโรงแรม ท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การให้บริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มาก
ยิง่ข้ึน 

 
1.4  นิยำมศัพท์ 

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชส้ าหรับการใหบ้ริการ
ลูกคา้  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

อำหำรบุฟเฟ่ต์โรงแรม  หมายถึง ห้องอาหารในโรงแรมท่ีผูบ้ริโภคตอ้งบริการตวัเอง 
และผูบ้ริโภคสามารถเลือกทานอาหารไดห้ลายชนิดโดยไม่จ  ากดัปริมาณการทาน 

โรงแรมในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายถึง โรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาวข้ึน
ไป  
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงเน้ือหาบทน้ีประกอบดว้ย 

 - แนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 
 - ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 - ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี
  แนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Mix) ของ Philip  Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งไดแ้ละ ผลิตภณัฑท่ี์จบั
ตอ้งไม่ได ้
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ
ตดัสินใจซ้ือ ดังนั้ น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับ รู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 
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  4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การใชบ้ริการ และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
  5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและผู ้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
  6. ด้ านการส ร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
  7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
   Philip Kotler (อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)ได้กล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของ
ผูบ้ริโภคโดยใช้ค  าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
  1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อให้
ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ดา้น คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิต
วเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์  
  2. ผูบ้ริโภคต้องการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อให้
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ (Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Competitive differentiation)  
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  3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ ด้าน
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา 
  4. ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 
  5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  
  6. ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน  (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการ
ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้าน
ขายของช า เป็นตน้  
  7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

  วรรณา ภู่ระหงษ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร” โดยใช้แบบสอบถามใน
การรวบรวมขอ้มูลจากคนวยังานท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัชุมพร ซ่ึงท างานอยูใ่นบริษทั หา้ง
ร้าน และส่วนราชการ ท่ีมีอายใุนช่วง 23-50 ปี จ  านวน 200 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ความ        พึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ต์เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ได้ดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
บริการของบุคลากร ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นการให้บริการลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ ดา้นราคา ดา้น
กระบวนการบริการ ดา้นสถานท่ีและระยะเวลา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  ศิริพงศ์ อู่วานิชย์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์”  
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนไทยผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต จ านวน 400 คน ท าการวเิคราะห์โดย
ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.00  มีช่วงอายุระหวา่ง 
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26 - 30 ปี ร้อยละ 24.50 และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 43.25 รองลงมาคือ มีรายได้
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 25.50 41  
  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 85.50 เคยรับประทานอาหาร     บุฟ
เฟ่ต ์เหตุผลในการเลือกรับประทาน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของอาหาร ร้อยละ 29.43 การรับประทาน
ได้ไม่จ  ากดั ร้อยละ 26.09 ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ เคยรับประทานบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่น ร้อยละ 27.49 รองลงมาเคยรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ร้อยละ 23.22 ความถ่ีในการ
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 64.91 และ 2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 27.78 มีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ 201-300 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 32.75 และ 101-200 บาทต่อคร้ัง 
ร้อยละ 26.02 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจรับประทานอาหาร      บุฟเฟ่ต์ ไดแ้ก่  เพื่อน ร้อยละ 
32.16 รองลงมาคือตนเอง ร้อยละ 31.87 แหล่งในการรับขอ้มูล ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 38.97 และ
การบอกต่อของบุคคลอ่ืน ร้อยละ 22.68  
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ โดยเรียงล าดบัความส าคญัจาก
มากไปน้อยได้ดังน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักบัความหลากหลายของอาหาร
มากท่ีสุด ปัจจยัด้านราคาให้ความส าคญักับราคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ให้ความส าคญักบัความสะอาดของร้านอาหารมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนลดส าหรับสมาชิกมากท่ีสุด 
   จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลจ านวนทั้งส้ิน 400 คน เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และความสัมพนัธ์
ระหว่างการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี รายไดต่้อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ ร้อยละ 51.3 รองลงมา คือ โออิชิ ร้อยละ 30 และ ไจแอนท ์ร้อยละ 10   
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์
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อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้อายุและประสบการณ์ใน
การทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนั 
  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นกระบวนการ
ขาย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ  บุฟเฟ่ต์อาหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจัยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และด้าน
กระบวนการขาย สามารถน ามาค านวณเพื่อท านายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได ้ดงัน้ี หากเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 1 หน่วย จะมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน 0.249 หน่วย และหากเพิ่มดา้นกระบวนการขาย 1 
หน่วย จะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน 0.482 หน่วย เม่ือก าหนดให้ปัจจยั
อ่ืนๆ คงท่ี 
  นอกเหนือจากน้ี ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อสินค้า 
และภาพลกัษณ์สินคา้ ยงัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

  1. ขอบเขตการศึกษา 
   1.1 ขอบเขตเน้ือหา 
   1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

   1.3 ขนาดตวัอยา่ง และวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
  2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 

   2.1 การก าหนดแหล่งขอ้มูล 

   2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
  3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

  4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการอาหาร   บุฟ
เฟ่ต์โรงแรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยน าแนวคิดดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ  
(Service Marketing Mix7 P’s) มาเป็นกรอบในการศึกษา 

  
3.1.2 ประชากร 
ประชากร คือ ผู ้อยู่อาศัยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์

โรงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา  
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3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการ

เลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่ทราบสัดส่วนของประชากร โดยใชสู้ตรการ
ค านวณคอแครน (Cochran, 1977) (อา้งอิงใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) ดงัน้ี  

 

2

2

4e

Z
 n   

 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
  มีค่าเท่ากบั 1.96 
แทนค่า 
 

 2

2

4(0.05)

1.96
 n    = 384.16 ตวัอยา่ง 

 
 
ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาทั้ งส้ิน 385 

ตวัอยา่ง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มสะดวกจากผูอ้ยูอ่าศยัในอ าเภอเมือง
เชียงใหมท่ี่เคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
  3.2.1     การก าหนดแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามจากผูอ้ยูอ่าศยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา โดยผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย นกัเรียน/นกัศึกษา 
ผูรั้บราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย พ่อบา้น/
แม่บา้น/อ่ืนๆ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มละ 77 ชุด รวมทั้งส้ิน 385 ชุด 
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารงานวิจยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.2.2     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ ความถ่ีในการรับประทาน
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ค่าใชจ่้ายในการรับประทานแต่ละคร้ัง 
  ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการอาหาร     บุฟ
เฟ่ต์โรงแรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
  ส่วน ท่ี  4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บ ริการอาหารบุฟ เฟ่ต์โรงแรม                            
  3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 
  โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซ่ึง    
แต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2546: 75) 

 
      ระดับคะแนน                 ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ  

5      มากท่ีสุด   
 4     มาก    
 3     ปานกลาง   

   2     นอ้ย    
   1     นอ้ยท่ีสุด  
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 การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
     ค่าเฉลีย่                         แปลผล 
 4.50  -  5.00     ระดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49     ระดบัท่ีมีผลมาก 
 2.50  -  3.49     ระดบัท่ีมีผลปานกลาง 
 1.50  -  2.49     ระดบัท่ีมีผลนอ้ย 
 1.00  -  1.49     ระดบัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 

 3.3  สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้สถานท่ีในท่ีการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแก่ผูอ้ยูอ่าศยัใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

3.4  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รวบรวมขอ้มูล                                 

สร้างแบบสอบถาม                                 

เก็บรวบรวมขอ้มูล                                 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                                 

จดัท าและน าเสนอรายงาน                                 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจากผูอ้ยูอ่าศยัใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา จ านวน 385 ราย 
ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการ     
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ในดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
  ส่วนท่ี  4 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมจ าแนกตามเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน บุคคลท่ีร่วมใช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่
  ส่วนท่ี  5 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 162 42.08 

หญิง 223 57.92 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.92 และเป็น
เพศชาย ร้อยละ 42.08 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 77 20.00 

21 – 30 ปี 77 20.00 

31 – 40 ปี 77 20.00 

41 – 50 ปี 77 20.00 

51 – 60 ปี 59 15.32 

มากกวา่ 60 ปี 18 4.68 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ต ่ากว่า 21 ปี, 21 - 30 ปี, 31 – 40 
ปี, 41 – 50 ปี ร้อยละ 77 รองลงมาคือ อายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 59 และ อายุ มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 18 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 258 67.01 

สมรส 119 30.91 

อ่ืนๆ 8 2.08 

รวม 385 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ (1 ราย) และไม่ระบุ (7 ราย) 
  
 จากตารางท่ี  4.3 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.01 
รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 30.91 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 2.08 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 126 32.73 

ปริญญาตรี 149 38.70 

ปริญญาโท 101 26.23 

ปริญญาเอก 9 2.34 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อย
ละ 38.70 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 32.73 และ ปริญญาโท 26.23 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 87 22.60 

ขา้ราชการ 32 8.31 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 17 4.42 

พนกังานบริษทัเอกชน 126 32.73 

ธุรกิจส่วนตวั 80 20.78 

พอ่บา้น/แม่บา้น 12 3.12 

เกษียณอาย ุ 10 2.60 

อ่ืนๆ 21 5.45 

รวม 385 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานมหาวทิยาลยั (1 ราย) ผูบ้ริหารระดบัสูงบริษทัเอกชน (1 ราย) มคัคุเทศกอิ์สระ  
(1 ราย) สัตวแพทย ์(1 ราย) ทนายความและผจก.นิติบุคคล (1 ราย) ครูโรงเรียนเอกชน (1 ราย) และไม่
ระบุ (15 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 
32.73 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 22.60 และ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 20.78 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 93 24.16 

10,000 – 20,000 บาท 83 21.56 

20,001 – 30,000 บาท 59 15.32 

30,001 – 40,000 บาท 53 13.77 

40,001 – 50,000 บาท 41 10.65 

มากกวา่ 50,000 บาท 56 14.55 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 
บาท รองลงมา คือ 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 21.56 และ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 15.32 
ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์      
โรงแรม 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประจ า 
บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 131 34.03 

แฟน/คู่สมรส 118 30.65 

สมาชิกในครอบครัว 90 23.38 

เพื่อนร่วมงาน/หวัหนา้งาน 46 11.95 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่บุคคลท่ีร่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นประจ า ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน ร้อยละ 34.03 รองลงมา คือ แฟน/คู่สมรส 
ร้อยละ 30.65 และ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 23.38 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ 
ประเภทของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่

เคยใช้บริการ 
จ านวน ร้อยละ 

บุฟเฟ่ตอ์าหารไทย 125 13.20 

บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 167 17.60 

บุฟเฟ่ตอ์าหารจีน 95 10.00 

บุฟเฟ่ตอ์าหารฝร่ัง 119 12.60 

บุฟเฟ่ตช์าบู 161 17.00 

บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 265 28.00 

อ่ืนๆ 16 1.70 

รวม 948 100.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บุฟเฟ่ตอ์าหารเกาหลี (1 ราย) บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล (1 ราย) บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง (1 ราย) 
และไม่ระบุ (13 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าประเภทของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใช้
บริการ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ ร้อยละ 28 รองลงมา คือ บุฟ
เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ร้อยละ 17.60 และ บุฟเฟ่ตช์าบู ร้อยละ 17 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เหตุผลในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
 

จ านวน ร้อยละ 

เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม 159 41.30 

การตกแต่ง บรรยากาศดี 65 16.88 

เมนูแปลก แตกต่างจากท่ีอ่ืน 19 4.94 

สะดวกต่อการเดินทาง 40 10.39 

ลองชิมอาหารโรงแรม 81 21.04 

อ่ืนๆ  21 5.45 

รวม 385 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไปกบัผูใ้หญ่ (1 ราย) ไม่ชอบแต่ไปเพราะงาน (1 ราย) ความคุม้ค่าเร่ืองราคาและปริมาณ 
(1 ราย) โปรโมชัน่ราคา (1 ราย) คนไม่เยอะเท่าขา้งนอกและสถานท่ีพร้อมเพราะเก่ียวกบังาน (1 ราย) 
สะอาด (1 ราย) มี voucher ลดราคา (1 ราย) ไดคู้ปองส่วนลดมา (1 ราย) และ ไม่ระบุ (13 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่เหตุผลในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม ร้อยละ 41.30 รองลงมา คือ 
ลองชิมอาหารโรงแรม ร้อยละ 21.04 และ การตกแต่ง บรรยากาศดี ร้อยละ 16.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลในการ
เลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
บุคคลทีม่ีผลในการเลอืกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 92 23.90 

แฟน/คู่สมรส 84 21.82 

สมาชิกในครอบครัว 91 23.64 

หวัหนา้งาน/บริษทั/องคก์ร 31 8.05 

ตวัเอง 87 22.60 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน ร้อยละ 23.90 รองลงมา คือ สมาชิกใน
ครอบครัว ร้อยละ 23.64 และ ตวัเอง ร้อยละ 22.60 ตามล าดบั 
 
 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ช่วงเวลาทีนิ่ยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

ม้ือเชา้ 0 0.00 

ม้ือสาย 1 0.26 

ม้ือกลางวนั 140 36.36 

ม้ือเยน็ 244 63.38 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ม้ือเยน็ ร้อยละ 63.38 รองลงมา คือ ม้ือกลางวนั ร้อย
ละ 36.36 และ ม้ือสาย ร้อยละ 0.26 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีนิยมใชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
วนัทีนิ่ยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 8 2.08 

วนัองัคาร 13 3.38 

วนัพุธ 14 3.64 

วนัพฤหสับดี 10 2.60 

วนัศุกร์ 92 23.90 

วนัเสาร์ 107 27.79 

วนัอาทิตย ์ 68 17.66 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 73 18.96 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าวนัท่ีนิยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัเสาร์ ร้อยละ 27.79 รองลงมา คือ วนัศุกร์ ร้อยละ 23.90 และ 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 18.96 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสวนัท่ีนิยมใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โอกาสวนัที่นิยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

วนัเกิด 24 6.23 

เล่ือนต าแหน่ง ไดง้าน 0 0.00 

เทศกาล วนัส าคญั 35 9.09 

ประชุมสัมมนา 31 8.05 

ไม่เจาะจงโอกาส 295 76.62 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า โอกาสวนัท่ีนิยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  คือ ไม่เจาะจงโอกาส ร้อยละ 76.62 รองลงมา คือ 
เทศกาล วนัส าคญั ร้อยละ 9.09 และ ประชุมสัมมนา ร้อยละ 8.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโรงแรมท่ีเคยใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โรงแรมทีเ่คยใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 158 17.50 

โรงแรมดิเอม็เพลส 172 19.00 

โรงแรมแชงกรีลา 109 12.10 

โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ 173 19.10 

โรงแรมเลอเมอริเดียน 71 7.90 

โรงแรมศิริปันนา 85 9.40 

โรงแรมฮอลิเดย ์การ์เดน้ 77 8.50 

อ่ืนๆ 59 6.50 

รวม 904 100.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนดว์ิว (3 ราย) โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (2 ราย) โรงแรมดวง
ตะวนั (5 ราย) โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส (1 ราย) โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล์ (3 ราย) โรงแรมเชียงอินน์ (1 
ราย) โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า (1 ราย) ฮอไรซัน่วิลเลจแอนดรี์สอร์ท(สวนทวชีล) (1 ราย) และไม่ระบุ (42 
ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า โรงแรมท่ีเคยใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ ร้อยละ 19.10 รองลงมา คือ 
โรงแรมดิเอม็เพลส ร้อยละ 19.00 และ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ความถี่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

สัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง 0 0.00 

สัปดาห์ละคร้ัง 5 1.30 

1 – 2 เดือนต่อคร้ัง 170 44.16 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 193 50.13 

อ่ืนๆ 17 4.42 

รวม 385 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แลว้แต่โอกาส (3 ราย) เดือนละคร้ังหรือแลว้แต่โอกาส (1 ราย) นอ้ยกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง  
(1 ราย) ปีละ 2-3 คร้ัง (1 ราย) และไม่ระบุ (11 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความถ่ีในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 50.13 รองลงมา คือ 1 
– 2 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 44.16 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 4.42 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อม้ือต่อท่านใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่ายต่อมือ้ต่อท่านในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 350 บาท 54 14.03 

351 – 450 บาท 104 27.01 

451 – 550 บาท 68 17.66 

551 – 650 บาท 57 14.81 

651 – 750 บาท 36 9.35 

751 – 850 บาท  25 6.49 

851 บาท ข้ึนไป 41 10.65 

รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อม้ือต่อท่านในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 351 – 450 บาท ร้อยละ 27.01 รองลงมา 
คือ 451 – 550 บาท ร้อยละ 17.66 และ 551 – 650 บาท ร้อยละ 14.81 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีรับทราบ
เก่ียวกบับริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แหล่งข้อมูลที่รับทราบเกี่ยวกับบริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 70 7.90 

ส่ือวทิย ุ 13 1.50 

เวบ็ไซตโ์รงแรม 88 9.90 

เวบ็ไซตรี์วิว 174 19.60 

มีบุคคลแนะน า 225 25.40 

รู้ดว้ยตนเอง 100 11.30 

ครอบครัว 59 6.70 

เพื่อน 147 16.60 

อ่ืนๆ 10 1.10 

รวม 886 100.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โซเชียลมีเดีย (2 ราย) หน่วยงาน (1 ราย) เครือข่ายโรงแรม (1 ราย) เฟสบุค๊ (1 ราย) และไม่
ระบุ (5 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า แหล่งข้อมูลท่ีรับทราบเก่ียวกับบริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มีบุคคลแนะน า ร้อยละ 25.40 รองลงมา 
คือ เวบ็ไซตรี์ววิ ร้อยละ 19.60 และ เพื่อน ร้อยละ 16.60 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรม ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 

ปัจจัยด้าน
ผลติภัณฑ์ หรือ 

บริการ (Product or 
Service) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ช่ือเสียง ความ
เป็นท่ีรู้จกัของ
หอ้งอาหารโรงแรม 

1 8 73 173 130 4.10 4 

(0.26) (2.08) (18.96) (44.94) (33.77) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหาร
โรงแรมใหญ่ 
เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

1 1 142 158 83 3.83 6 

(0.26) (0.26) (36.88) (41.04) (21.56) (มาก) 

3. เมนูอาหาร
บุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมี
ความหลากหลาย 

0 0 41 72 272 4.60 3 

(0.00) (0.00) (10.65) (18.70) (70.65) (มาก
ท่ีสุด) 

4. ความสด และ
ความสะอาดของ
อาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม 

4 10 9 53 309 4.70 1 

(1.04) (2.60) (2.34) (13.77) (80.26) (มาก
ท่ีสุด) 

 
 



 

27 
 

ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน
ผลติภัณฑ์ หรือ 

บริการ (Product or 
Service) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

5. ความสะอาดของ
หอ้งอาหารโรงแรม 

0 0 16 101 268 4.65 2 

(0.00) (0.00) (4.16) (26.23) (69.61) (มาก
ท่ีสุด) 

6. หอ้งอาหาร
โรงแรมมีเมนูบุฟ
เฟ่ตท่ี์แตกต่างจาก
โรงแรมอ่ืน 

0 9 92 151 133 4.06 5 

(0.00) (2.34) (23.90) (39.22) (34.55) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.32   

(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
 ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสด และความ
สะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.70) ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
และเมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.60) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.10) ห้องอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ต์ท่ีแตกต่างจากโรงแรม
อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.06) และขนาดห้องอาหารโรงแรมใหญ่ เพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ตามล าดบั 
 
 



 

28 
 

ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ราคา 

ปัจจัยด้านราคา 
(Price) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์
ความเหมาะสมกบั
คุณภาพและบริการ 

0 3 24 139 219 4.49 1 

(0.00) (0.78) (6.23) (36.10) (56.88) (มาก) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์
ราคาถูกเม่ือเทียบ
กบัโรงแรมอ่ืนๆ 

6 22 113 138 106 3.82 3 

(1.56) (5.71) (29.35) (35.84) (27.53) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์
หลายระดบัราคา 

3 21 103 148 110 3.89 2 

(0.78) (5.45) (26.75) (38.44) (28.57) (มาก) 

4. ความสามารถใน
การช าระเงินดว้ย
บตัรเครดิต 

23 47 156 78 81 3.38 4 

(5.97) (12.21) (40.52) (20.26) (21.04) (ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90   

(มาก) 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยด้านราคา มีผลอยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.89) และราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสามารถในการช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.38)  
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านสถานที่ 
หรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ท่ีตั้งของ
หอ้งอาหารโรงแรม 
สะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

3 10 72 136 164 4.16 2 

(0.78) (2.60) (18.70) (35.32) (42.60) (มาก) 

2. หอ้งอาหาร
โรงแรมดูโอ่อ่ากวา้ง
ขวา้ง 

1 10 121 151 102 3.89 4 

(0.26) (2.60) (31.43) (39.22) (26.49) (มาก) 

3. หอ้งอาหาร
โรงแรม มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวางและ
เพียงพอ 

1 4 45 127 208 4.39 1 

(0.26) (1.04) (11.69) (32.99) (54.03) (มาก) 

4. มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มูลบริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

2 31 116 128 103 3.79 5 

(0.53) (8.16) (30.53) (33.68) (27.11) (มาก) 

5. ระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดหอ้งอาหาร
มีความเหมาะสม 

0 5 116 159 105 3.95 3 

(0.00) (1.30) (30.13) (41.30) (27.27) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04   

(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ห้องอาหาร
โรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ท่ีตั้งของหอ้งอาหารโรงแรม สะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.16) ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้องอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
3.95) หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบับุฟ
เฟ่ตโ์รงแรม เช่น 
ราคา บุฟเฟ่ต์
รายการต่างๆ 

21 26 148 106 84 3.54 4 

(5.45) (6.75) (38.44) (27.53) (21.82) (มาก) 

2. การโฆษณาใน
นิตยสารฟรีกอ้ปป้ี 
เช่น คอมพาส ซิต้ี
ไลฟ์ เป็นตน้ 

24 50 184 83 44 3.19 5 

(6.23) (12.99) (47.79) (21.56) (11.43) (ปาน
กลาง) 

3. การโฆษณาตาม
ส่ือวทิย ุเช่น 93 FM 
เป็นตน้ 

44 95 146 69 31 2.86 7 

(11.43) (24.68) (37.92) (17.92) (8.05) (ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

4. การโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ ์เช่น 
เชียงใหม่นิวส์ เป็น
ตน้ 

58 73 136 90 28 2.89 6 

(15.06) (18.96) (35.32) (23.38) (7.27) (ปาน
กลาง) 

5. การ
ประชาสัมพนัธ์
หอ้งอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ 

4 20 96 121 144 3.99 2 

(1.04) (5.19) (24.94) (31.43) (37.40) (มาก) 

6. การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า 

7 15 80 131 152 4.05 1 

(1.82) (3.90) (20.78) (34.03) (39.48) (มาก) 

7. การมีบตัรสมาชิก 
เพื่อสะสมแตม้ หรือ
รับส่วนลด 

15 39 91 112 128 3.78 3 

(3.90) (10.13) (23.64) (29.09) (33.25) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47   

(ปาน
กลาง) 

 



 

32 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
 ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้
ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.05) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.78)  
และ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.54)  
ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  การโฆษณา
ในนิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.19) การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์เช่น 
เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.89) และ การโฆษณาในหนงัสือพิพม์ เช่น เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.86) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. พนกังานมีจ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

0 0 52 193 140 4.23 7 

(0.00) (0.00) (13.51) (50.13) (36.36) (มาก) 

2. พนกังานดูแลเอา
ใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

0 0 32 103 250 4.57 2 

(0.00) (0.00) (8.31) (26.75) (64.94) (มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

3. พนกังานสุภาพ อ่อน
นอ้ม และแต่งกายดี 

0 0 16 157 212 4.51 4 
(0.00) (0.00) (4.16) (40.78) (55.06) (มาก

ท่ีสุด) 

4. พนกังานใหบ้ริการ
อยา่งรวดเร็ว 

0 2 20 137 226 4.52 3 
(0.00) (0.52) (5.19) (35.58) (58.70) (มาก

ท่ีสุด) 

5. พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งอาหาร 
และโปรโมชัน่ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

0 8 38 147 192 4.36 6 
(0.00) (2.08) (9.87) (38.18) (49.87) (มาก) 

6. พนกังานใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

3 0 24 142 216 4.48 5 
(0.78) (0.00) (6.23) (36.88) (56.10) (มาก) 

7. พนกังานมีความ
ซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้
ช าระเงินเกิน 

3 0 21 104 257 4.59 1 
(0.78) (0.00) (5.45) (27.01) (66.75) (มาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.47   
(มาก
ทีสุ่ด) 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลอยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
 ปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
เช่น ทักท้วงทันที เม่ือลูกค้าช าระเงินเกิน (ค่าเฉ ล่ีย 4.59) พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.57) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ 
พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.48) พนกังานสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็น
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.36)  และพนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ

ให้บริการ (Process) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถ
ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ยุง่ยาก 

3 18 33 119 212 4.35 2 

(0.78) (4.68) (8.57) (30.91) (55.06) (มาก) 

2. การทกัทาย
ตอ้นรับลูกคา้ และ
น าลูกคา้ไปยงัโตะ๊
อาหาร 

3 8 39 186 149 4.22 4 

(0.78) (2.08) (10.13) (48.31) (38.70) (มาก) 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ

ให้บริการ (Process) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

3. ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มี
การเติมอยา่ง
ต่อเน่ือง เพียงพอต่อ
การรับประทาน 

3 4 15 126 237 4.53 1 

(0.78) (1.04) (3.90) (32.73) (61.56) (มาก
ท่ีสุด) 

4. การเช็คบิลมีความ
รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

0 0 55 163 167 4.29 3 

(0.00) (0.00) (14.29) (42.34) (43.38) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.35   

(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลอยูใ่น

ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
 ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical 
Evidence) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ป้ายช่ือ
หอ้งอาหารโรงแรม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

9 9 115 157 95 3.83 6 

(2.34) (2.34) (29.87) (40.78) (24.68) (มาก) 

2. ความสะอาดของ
บริเวณอาคาร
สถานท่ีโดยรวม
ของโรงแรม 

0 2 40 122 221 4.46 1 

(0.00) (0.52) (10.39) (31.69) (57.40) (มาก) 

3. บรรยากาศและ
ความสวยงามของ
สถานท่ีโดยรวม
ของโรงแรม 

5 15 63 142 160 4.14 2 

(1.30) (3.90) (16.36) (36.88) (41.56) (มาก) 

4. การตกแต่ง
หอ้งอาหารท่ีดูดี มี
รสนิยม 

0 7 59 197 122 4.13 3 

(0.00) (1.82) (15.32) (51.17) (31.69) (มาก) 

5. ความสะอาดของ
หอ้งน ้าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการภายใน
หอ้งอาหารโรงแรม 

0 0 32 142 211 4.46 1 

(0.00) (0.00) (8.31) (36.88) (54.81) (มาก) 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical 
Evidence) 

ระดับทีม่ีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล า
ดับ
ที่ 

มาก
ทีสุ่ด (5) 

      มาก       
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

     น้อย    
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด (1) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

6. เคร่ืองแบบของ
พนกังานท่ีเรียบร้อย 
ดูดี 

0 8 82 181 114 4.04 4 

(0.00) (2.08) (21.30) (47.01) (29.61) (มาก) 

7. การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั และ
กลอ้งวงจรปิด 

10 1 94 146 134 4.02 5 

(2.60) (0.26) (24.42) (37.92) (34.81) (มาก) 

8. โลโกห้้องอาหาร
โรงแรมมีความ
สวยงาม 

17 48 166 106 48 3.31 7 

(4.42) (12.47) (43.12) (27.53) (12.47) (ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05   

(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากไดแ้ก่  ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายใน (ค่าเฉล่ีย 4.46) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.13) เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี (ค่าเฉล่ีย 
4.04) การมีระบบรักษาความปลอดภยั และกล้องวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 4.02) และป้ายช่ือห้องอาหาร
โรงแรม มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.83)  ตามล าดบั 
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 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ โลโกห้อ้งอาหารโรงแรมมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
 
ตารางที ่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.32 มาก 3 

ปัจจยัดา้นราคา 3.90 มาก 6 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.04 มาก 5 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.47 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.47 มากท่ีสุด 1 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.35 มาก 2 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.05 มาก 4 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้าน
บุคลากร มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47 ) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35)  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการมีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32 ) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 
 



 

39 
 

ส่วนที ่ 4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมจ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ช่วงเวลาทีนิ่ยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
4.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร 
บุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที ่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของหอ้งอาหารโรงแรม 
4.06 4.13 

(มาก) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหารโรงแรมใหญ่ เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
3.87 3.81 

(มาก) (มาก) 

3. เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
4.41 4.74 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4. ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 
4.52 4.82 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) 

5. ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม 
4.56 4.73 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) 

6. หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 
3.87 4.20 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.22 4.40 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟ
เฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และเมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และความ
สะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.82) เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.74) และความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.73) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ 
4.39 4.57 

(มาก) (มากทีสุ่ด) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ 
3.51 4.05 

(มาก) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา 
3.70 4.02 

(มาก) (มาก) 

4. ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
3.12 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 4.05 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.39) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
และราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ
และบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และเมนู
บุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

3.99 4.29 
(มาก) (มาก) 

2. หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 
3.82 3.94 

(มาก) (มาก) 

3. หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 
4.33 4.44 

(มาก) (มาก) 
4. มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม 

3.72 3.84 
(มาก) (มาก) 

5. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม 
3.96 3.94 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.96 4.09 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัด้านสถานท่ี หรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.33) ท่ีตั้ งของ
ห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง  และ
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา 
บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ 

3.33 3.68 
(ปานกลาง) (มาก) 

2. การโฆษณาในนิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็น
ตน้ 

2.92 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การโฆษณาตามส่ือวทิย ุเช่น 93 FM เป็นตน้ 
2.42 3.19 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

4. การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์เช่น เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 
2.59 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5. การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook เป็นตน้ 

3.86 4.09 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

6. การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า 
4.02 4.08 

(มาก) (มาก) 

7. การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด 
3.46 4.01 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.23 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.33) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และการมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ 
หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์
ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.08) และการมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 
4.01) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามเพศ 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 
4.19 4.26 

(มาก) (มาก) 
2. พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.60 4.54 
(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) 

3. พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 
4.56 4.47 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

4. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 
4.49 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
5. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งอาหาร และ
โปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.27 4.43 
(มาก) (มาก) 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 
4.49 4.47 

(มาก) (มาก) 
7. พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้
ช าระเงินเกิน 

4.57 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.45 4.47 

(มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.60) พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
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เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.57) และพนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกค้า เช่น ทักท้วงทันทีเม่ือลูกค้าช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.60) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) และพนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่
ยุง่ยาก 

4.19 4.46 
(มาก) (มาก) 

2. การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร 
4.12 4.29 

(มาก) (มาก) 
3. ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการรับประทาน 

4.50 4.56 

(มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

4. การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
4.23 4.33 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.26 4.41 

(มาก) (มาก) 
  
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน 
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(ค่าเฉล่ีย 4.50) การเช็คบิลมีความรวดเร็ว  และถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.23) และการติดต่อจองบุฟเฟ่ต์
โรงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.56) การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) และการเช็คบิลมีความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ป้ายช่ือหอ้งอาหารโรงแรม มองเห็นไดช้ดัเจน 
3.62 3.99 

(มาก) (มาก) 

2. ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
4.44 4.47 

(มาก) (มาก) 
3. บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม 

4.26 4.04 
(มาก) (มาก) 

4. การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม 
4.05 4.18 

(มาก) (มาก) 
5. ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในห้องอาหาร
โรงแรม 

4.42 4.50 

(มาก) (มากทีสุ่ด) 

6. เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี 
4.05 4.04 

(มาก) (มาก) 

7. การมีระบบรักษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด 
3.85 4.15 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

8. โลโกห้้องอาหารโรงแรมมีความสวยงาม 
3.23 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.99 4.09 

(มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.44) ความ
สะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.42) และบรรยากาศและ
ความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 
ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ความสะอาดของ
บริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.47) และการตกแต่งห้องอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 162 n = 223 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.22 มาก 4.40 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา 3.68 มาก 4.05 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.96 มาก 4.09 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.23 ปานกลาง 3.65 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.45 มาก 4.47 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.26 มาก 4.41 มาก 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

3.99 มาก 4.09 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม จ าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉล่ียท่ีมีผลได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิง สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยู่
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ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
  
4.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟ
เฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที ่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
หรือ บริการ (Product 

or Service) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของหอ้งอาหาร
โรงแรม 

4.03 4.04 4.06 4.25 4.08 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหาร
โรงแรมใหญ่ เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

3.66 3.77 3.83 3.90 3.97 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูอาหารบุฟเฟต์
โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย 

4.74 4.58 4.56 4.58 4.54 4.50 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
หรือ บริการ (Product 

or Service) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. ความสด และความ
สะอาดของอาหารบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรม 

4.62 4.68 4.73 4.66 4.80 4.78 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

5. ความสะอาดของ
หอ้งอาหารโรงแรม 

4.61 4.57 4.62 4.74 4.69 4.83 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

6. หอ้งอาหารโรงแรม
มีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์
แตกต่างจากโรงแรม
อ่ืน 

3.95 4.04 3.97 4.27 4.05 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.27 4.28 4.30 4.40 4.36 4.44 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.74) ความสด และความสะอาด
ของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
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ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  (ค่าเฉล่ีย 4.68) เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.58) และ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.73) ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 
4.62) และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของ
ห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.74) ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม(ค่าเฉล่ีย 
4.66) และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.80) ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 
4.69) และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.83) ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.78) และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามอายุ 

ปัจจัยด้านราคา 
(Price) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความ
เหมาะสมกบัคุณภาพ
และบริการ 

4.56 4.34 4.49 4.61 4.44 4.50 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคา
ถูกเม่ือเทียบกบั
โรงแรมอ่ืนๆ 

4.17 3.84 3.70 3.81 3.51 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลาย
ระดบัราคา 

4.03 3.86 3.90 3.87 3.73 3.94 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความสามารถใน
การช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต 

3.09 3.52 3.34 3.40 3.49 3.78 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.96 3.89 3.86 3.92 3.79 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้านราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือเทียบกบั
โรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
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กบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ ราคาบุฟเฟ่ต์
มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ ราคาบุฟเฟ่ต์
มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 41 – 50 ปีให ้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.61) เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ ราคาบุฟเฟ่ต์
มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.44) เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ ราคาบุฟเฟ่ต์
มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.50) เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ ราคาบุฟเฟ่ต์
มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยด้านสถานที ่
หรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ท่ีตั้งของห้องอาหาร
โรงแรม สะดวกใน
การเดินทางมาใช้
บริการ 

4.31 4.08 4.14 4.00 4.25 4.39 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. หอ้งอาหารโรงแรม
ดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 

3.48 3.69 4.05 4.06 4.12 4.33 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. หอ้งอาหารโรงแรม 
มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
และเพียงพอ 

4.16 4.19 4.49 4.57 4.54 4.61 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

4. มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการใหข้อ้มูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม 

3.55 3.71 3.90 4.03 3.73 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดหอ้งอาหารมี
ความเหมาะสม 

4.12 3.99 3.82 3.97 3.83 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.92 3.93 4.08 4.13 4.09 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่ีตั้ งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.19) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ  ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้องอาหารมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31 – 40 ปีให ้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.49) ท่ีตั้งของหอ้งอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.05) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.57) หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้ง
ขว้าง (ค่าเฉล่ีย 4.06) และ มีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลบริการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.12) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 4.61) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
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สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.39) และ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

(Promotion) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีเอกสารแผน่พบั
แนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ต์
โรงแรม เช่น ราคา บุฟ
เฟ่ตร์ายการต่างๆ 

3.69 3.48 3.42 3.55 3.47 3.78 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2. การโฆษณาใน
นิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น 
คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็น
ตน้ 

3.03 3.17 3.12 3.32 3.29 3.39 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3. การโฆษณาตามส่ือ
วทิย ุเช่น 93 FM เป็น
ตน้ 

2.88 2.81 2.86 3.00 2.76 2.83 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

4. การโฆษณาใน
หนงัสือพิพม ์เช่น 
เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 

3.06 2.65 2.83 2.91 3.05 2.78 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

(Promotion) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

5. การประชาสัมพนัธ์
หอ้งอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook 
เป็นตน้ 

4.38 4.01 3.92 3.90 3.73 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. การลดราคาส าหรับ
ลูกคา้ประจ า 

3.88 4.03 4.23 4.04 4.05 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
7. การมีบตัรสมาชิก 
เพื่อสะสมแตม้ หรือ
รับส่วนลด 

3.82 3.73 3.99 3.84 3.51 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.41 3.48 3.51 3.41 3.47 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ 
หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.03) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.23) การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
และ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับ
ลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.04) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 
3.84) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.05) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การลด
ราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา 
บุฟเฟ่ต์รายการต่างๆ และการประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นต้น(ค่าเฉล่ีย 3.78) และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม หรือรับส่วนลด(ค่าเฉล่ีย 
3.50) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามอายุ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. พนกังานมีจ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

4.31 4.31 4.21 4.21 4.07 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานดูแลเอาใจ
ใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.81 4.55 4.49 4.49 4.47 4.56 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

3. พนกังานสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และแต่งกาย
ดี 

4.48 4.48 4.51 4.56 4.49 4.61 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

4. พนกังานใหบ้ริการ
อยา่งรวดเร็ว 

4.48 4.45 4.61 4.58 4.49 4.50 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

5. พนกังานสามารถให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
หอ้งอาหาร และ
โปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

4.23 4.17 4.47 4.52 4.34 4.61 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

6. พนกังานใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

4.49 4.39 4.56 4.56 4.31 4.61 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

7. พนกังานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้
ช าระเงินเกิน 

4.65 4.44 4.68 4.64 4.47 4.78 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.49 4.40 4.50 4.51 4.38 4.56 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.81) พนักงานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.65) และ  พนักงานให้บริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.55) พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 
4.48) และ พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  พนกังานมีความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.68) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.61) และ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.64) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว
(ค่าเฉล่ีย 4.58) และ พนักงานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี และพนักงานให้บริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และ
แต่งกายดี และพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.49) พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ และพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระ
เงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ พนักงานสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องอาหาร และโปรโมชั่นได้เป็น
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.34) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ พนักงานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.78) พนกังานสุภาพ อ่อนน้อม 
และแต่งกายดี และพนกังานสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ 

(Process) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถ
ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่
ยุง่ยาก 

3.96 4.30 4.56 4.58 4.32 4.39 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) (มาก) 

2. การทกัทายตอ้นรับ
ลูกคา้ และน าลูกคา้ไป
ยงัโตะ๊อาหาร 

3.99 4.13 4.40 4.36 4.20 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการ
เติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการ
รับประทาน 

4.32 4.47 4.66 4.69 4.47 4.67 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

4. การเช็คบิลมีความ
รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

4.09 4.16 4.47 4.42 4.31 4.39 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.09 4.26 4.52 4.51 4.33 4.43 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
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แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ 
และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อม
ของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.66) การติดต่อจอง
บุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว 
และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่  ความ
พร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.69) การ
ติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย 4.58) และ  การเช็คบิลมี
ความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.42) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อม
ของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.67) การติดต่อจอง
บุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และการเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกต้อง 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊(ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ป้ายช่ือหอ้งอาหาร
โรงแรม มองเห็นได้
ชดัเจน 

3.77 3.70 3.86 4.00 3.80 3.94 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความสะอาดของ
บริเวณอาคารสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม 

4.49 4.27 4.47 4.52 4.53 4.61 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

3. บรรยากาศและ
ความสวยงามของ
สถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม 

3.95 3.95 4.21 4.30 4.19 4.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

4. การตกแต่ง
หอ้งอาหารท่ีดูดี มี
รสนิยม 

3.94 4.00 4.18 4.29 4.20 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ความสะอาดของ
หอ้งน ้าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการภายใน
หอ้งอาหารโรงแรม 

4.16 4.35 4.60 4.52 4.66 4.83 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 

(มาก
ทีสุ่ด) 
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ตารางที ่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

6. เคร่ืองแบบของ
พนกังานท่ีเรียบร้อย ดู
ดี 

3.71 3.86 4.21 4.22 4.20 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7. การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั และ
กลอ้งวงจรปิด 

3.86 3.88 3.99 4.10 4.20 4.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

8. โลโกห้้องอาหาร
โรงแรมมีความ
สวยงาม 

3.17 3.19 3.47 3.22 3.56 3.33 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.88 3.90 4.12 4.15 4.17 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
และ  บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.35) ความ
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สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ การตกแต่งห้องอาหารท่ีดู
ดี มีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่  ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.60) ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และเคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่  ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดั
ไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.52) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ การตกแต่งห้องอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปี ให้ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.66) ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.53) และ การตกแต่งห้องอาหารท่ีดู
ดี มีรสนิยม และเคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี และการมีระบบรักษาความปลอดภยั และ
กลอ้งวงจรปิด(ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่  ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.83) ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 

ต ่ากว่า 
21 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
มากกว่า 

60 

n = 77 n = 77 n = 77 n = 77 n = 59 n = 18 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
หรือบริการ 

4.27 4.28 4.30 4.40 4.36 4.44 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 
3.96 3.89 3.86 3.92 3.79 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
หรือช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.92 3.93 4.08 4.13 4.09 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.53 3.41 3.48 3.51 3.41 3.47 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
4.49 4.40 4.50 4.51 4.38 4.56 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.09 4.26 4.52 4.51 4.33 4.43 

(มาก) (มาก) 
(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

3.88 3.90 4.12 4.15 4.17 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตาราง 4.41 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม จ าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่ากวา่ 21 ปี 
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.09) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.52) ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
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ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 – 60 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือ  ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ปัจจยัด้านสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมากกวา่ 60 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์  หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟ
เฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที ่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ 
(Product or Service) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
หอ้งอาหารโรงแรม 

4.10 4.06 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหารโรงแรมใหญ่ 
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3.79 3.87 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย 

4.69 4.51 4.54 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4. ความสด และความสะอาดของอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

4.68 4.71 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

5. ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม 
4.64 4.64 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6. หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์
แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

3.98 4.09 4.16 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.31 4.31 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่  เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.69) 
ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ ความสะอาดของ
หอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.64) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่  ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความสะอาดของ
ห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 
4.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่  ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.70) ความสะอาดของ
ห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.69) และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 
4.54) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบั
คุณภาพและบริการ 

4.49 4.51 4.47 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบั
โรงแรมอ่ืนๆ 

3.93 3.79 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา 
3.92 3.84 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต 

3.30 3.41 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.91 3.89 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) ราคาบุฟเฟ่ต์มี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และ  เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคา
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บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดับราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.84) และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.79) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.47) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดับราคา 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวก
ในการเดินทางมาใชบ้ริการ 

4.26 4.17 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 
3.79 3.96 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3. หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวางและเพียงพอ 

4.34 4.47 4.40 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

3.78 3.79 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมี
ความเหมาะสม 

4.06 3.88 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 4.05 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ 
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ใหปั้จจยัดา้นสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ท่ีตั้ง
ของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  ห้องอาหารโรงแรมดู
โอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.00)  และ ท่ีตั้งของหอ้งอาหารโรงแรม สะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และ ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟ
เฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการ
ต่างๆ 

3.69 3.50 3.30 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2. การโฆษณาในนิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น 
คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็นตน้ 

3.23 3.24 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การโฆษณาตามส่ือวทิย ุเช่น 93 FM 
เป็นตน้ 

2.89 2.90 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์เช่น 
เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 

3.03 2.79 2.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ 

4.20 3.92 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6. การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า 
4.08 4.05 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7. การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือ
รับส่วนลด 

3.93 3.63 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 3.43 3.32 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรมผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ การมีบตัร
สมาชิกเพื่อสะสมแตม้หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.05) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร
โรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  การมีบตัรสมาชิก
เพื่อสะสมแตม้หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.01) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร
โรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ การมีบตัรสมาชิก 
เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร  
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

4.30 4.14 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

4.69 4.49 4.43 

(มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

3. พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกาย
ดี 

4.52 4.50 4.49 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 
4.54 4.54 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
หอ้งอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.32 4.37 4.41 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

4.49 4.45 4.47 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7. พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน 

4.61 4.63 4.51 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.50 4.44 4.43 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.69) พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ 
พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.63) พนักงาน
ให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ พนกังานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.51) พนักงาน
สุภาพอ่อนน้อมและแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถ
ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 

4.30 4.41 4.37 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้
ไปยงัโตะ๊อาหาร 

4.22 4.25 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3. ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการ
เติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน 

4.47 4.56 4.62 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

4. การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
4.27 4.34 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.31 4.39 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอยา่งต่อเน่ืองเพียงพอต่อ
การรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน 
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(ค่าเฉล่ีย 4.56) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ 
การเช็คบิลมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.34) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ 
การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.48  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 
20,001-
40,000 

40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ป้ายช่ือหอ้งอาหารโรงแรม มองเห็นได้
ชดัเจน 

3.87 3.82 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม 

4.51 4.44 4.40 

(มากทีสุ่ด) (มาก) (มาก) 

3. บรรยากาศและความสวยงามของ
สถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 

4.11 4.12 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4. การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม 
4.10 4.14 4.16 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5. ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการภายในห้องอาหารโรงแรม 

4.38 4.57 4.51 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

6. เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี 
3.97 4.13 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7. การมีระบบรักษาความปลอดภยั และ
กลอ้งวงจรปิด 

4.01 4.10 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) 

8. โลโกห้้องอาหารโรงแรมมีความ
สวยงาม 

3.31 3.39 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 4.09 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวม
ของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหาร
โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดีมีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ใหปั้จจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของหอ้งน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหาร
โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 
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 ตารางที ่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

ต ่ากว่า 20,001 20,001-40,000 40,001 ขึน้ไป 

n = 176 n = 112 n = 97 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการ 

4.31 4.31 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 
3.91 3.89 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

4.04 4.05 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.58 3.43 3.32 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
4.50 4.44 4.43 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.31 4.39 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

4.03 4.09 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 
 จากตาราง 4.49 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
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หรือบริการ และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.31) ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.39) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
 ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.36) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั 
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4.4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร 
บุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามบุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ตารางที ่4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หรือ 
บริการ (Product or Service) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
หอ้งอาหารโรงแรม 

4.15 4.09 4.03 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหารโรงแรม
ใหญ่ เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3.96 3.64 3.88 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ี
มีความหลากหลาย 

4.69 4.64 4.40 4.63 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4. ความสด และความสะอาด
ของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

4.66 4.82 4.52 4.80 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5. ความสะอาดของห้องอาหาร
โรงแรม 

4.69 4.59 4.58 4.85 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) 

6. หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟ
เฟ่ตท่ี์แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

4.17 4.14 3.76 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.39 4.32 4.19 4.40 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย และ ความสะอาด
ของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.69) ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) และ ห้องอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ต์ท่ีแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.82) 
เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ ความสะอาดของห้องอาหาร
โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.59) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความสด และความ
สะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.85) ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.80) และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.63) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.51  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ 

4.40 4.60 4.48 4.50 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มากทีสุ่ด) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ 

3.95 3.90 3.50 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบั
ราคา 

3.96 3.96 3.77 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความสามารถในการช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต 

3.49 3.41 3.20 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 3.97 3.74 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.40) เมนูบุฟเฟ่ต์มี
หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
ราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
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ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.60) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบั
ราคา (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.48) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลาย
ระดับราคา (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือเทียบกับโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ราคาบุฟเฟ่ต์มี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านสถานที ่หรือช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

4.27 4.09 3.96 4.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่า
กวา้งขวา้ง 

4.00 3.77 3.79 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอด
รถกวา้งขวางและเพียงพอ 

4.32 4.37 4.42 4.61 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากทีสุ่ด) 

4. มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ใน
การใหข้อ้มูลบริการอาหารบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรม 

3.86 3.69 3.99 3.46 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5. ระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอ้งอาหารมีความเหมาะสม 

4.07 3.70 4.13 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 3.93 4.06 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ท่ีตั้ งของ
หอ้งอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
ราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.37) ท่ีตั้งของห้องอาหาร
โรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดห้องอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ มีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.61) ท่ีตั้ งของ
ห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่
อ่ากวา้งขวา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.09) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น 
ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ 

3.56 3.50 3.51 3.61 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การโฆษณาในนิตยสารฟรี
กอ้ปป้ี เช่น คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ 
เป็นตน้ 

3.22 2.98 3.43 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การโฆษณาตามส่ือวทิย ุเช่น 
93 FM เป็นตน้ 

3.06 2.81 2.67 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์
เช่น เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 

2.94 2.63 3.07 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5. การประชาสัมพนัธ์
หอ้งอาหารโรงแรม ผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ 

3.95 4.15 3.96 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6. การลดราคาส าหรับลูกคา้
ประจ า 

4.08 3.92 4.20 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7. การมีบตัรสมาชิก เพื่อ
สะสมแตม้ หรือรับส่วนลด 

3.74 3.89 3.72 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.41 3.51 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ใหปั้จจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.08) การประชาสัมพนัธ์
ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  การมี
บตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  การมี
บตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.20) การประชาสัมพันธ์
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ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ  การมี
บตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ใหปั้จจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า  (ค่าเฉล่ีย 4.07) การ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.54  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ 

4.15 4.31 4.29 4.13 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.37 4.68 4.67 4.63 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) 

3. พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

4.37 4.58 4.66 4.43 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. พนกังานใหบ้ริการอยา่ง
รวดเร็ว 

4.34 4.70 4.58 4.48 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที ่4.54  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. พนกังานสามารถใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัหอ้งอาหาร และ
โปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.11 4.55 4.51 4.28 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุก
รายอยา่งเสมอภาค 

4.37 4.55 4.68 4.20 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7. พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือ
ลูกคา้ช าระเงินเกิน 

4.47 4.72 4.77 4.26 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.31 4.58 4.59 4.34 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ให้ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ พนกังานสุภาพ 
อ่อนน้อม และแต่งกายดี และ พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ 
พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.34) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
บุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 
4.72) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.70) และ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.68) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 
4.77) พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.63) พนกังานให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.48) และพนักงานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี  
(ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์
โรงแรมสามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 

4.38 4.42 4.26 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ 
และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร 

4.17 4.34 4.24 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. ความพร้อมของอาหารบุฟ
เฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการรับประทาน 

4.40 4.68 4.66 4.28 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มากทีสุ่ด) (มาก) 

4. การเช็คบิลมีความรวดเร็ว 
และถูกตอ้ง 

4.25 4.42 4.30 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.30 4.47 4.36 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ใหปั้จจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอ
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ต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.40) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.68) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ 
การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไป
ยงัโตะ๊อาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.34) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อ
การรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.66) การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  การติดต่อ
จองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ใหปั้จจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอ
ต่อการรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.28) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.56  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ป้ายช่ือหอ้งอาหารโรงแรม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

3.72 3.92 3.96 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความสะอาดของบริเวณ
อาคารสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม 

4.37 4.46 4.60 4.46 

(มาก) (มาก) (มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) 

3. บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ีโดยรวม
ของโรงแรม 

4.09 3.85 4.51 4.26 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4. การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี 
มีรสนิยม 

4.00 4.15 4.29 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ความสะอาดของห้องน ้าท่ี
จดัไวใ้หบ้ริการภายใน
หอ้งอาหารโรงแรม 

4.40 4.57 4.39 4.52 

(มาก) (มากทีสุ่ด) (มาก) (มากทีสุ่ด) 

6. เคร่ืองแบบของพนกังานท่ี
เรียบร้อย ดูดี 

3.76 4.09 4.21 4.37 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่ 4.56  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น 
แฟน/คู่
สมรส 

ครอบครัว 
เพือ่น

ร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7. การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด 

3.91 4.04 4.02 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8. โลโกห้้องอาหารโรงแรมมี
ความสวยงาม 

3.34 3.34 3.09 3.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 4.05 4.13 4.16 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน 
ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.40) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม  (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ใหปั้จจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของหอ้งน ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหาร
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โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.60) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
และ ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.52) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) และ เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี (ค่าเฉล่ีย 4.37) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

บุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

เพือ่น แฟน/คู่สมรส ครอบครัว 
เพือ่นร่วมงาน/
หัวหน้างาน 

n = 131 n = 118 n = 90 n = 46 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
หรือบริการ 

4.39 4.32 4.19 4.40 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 
3.95 3.97 3.74 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.10 3.93 4.06 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.51 3.41 3.51 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
4.31 4.58 4.59 4.34 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.30 4.47 4.36 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

3.95 4.05 4.13 4.16 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตาราง 4.57 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อนสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.31) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ปัจจยั
ด้านราคา และ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก  
(ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส 
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว 
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือ
หวัหน้างาน สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือ
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บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.58  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product 
or Service) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของหอ้งอาหาร
โรงแรม 

4.16 4.06 

(มาก) (มาก) 

2. ขนาดห้องอาหารโรงแรมใหญ่ เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

3.80 3.85 

(มาก) (มาก) 

3. เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย 

4.53 4.64 

(มากท่ีสุด) (มากทีสุ่ด) 

4. ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรม 

4.82 4.63 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) 

5. ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม 
4.74 4.61 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6. หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์
แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

4.17 4.00 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.37 4.30 

(มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.82) 
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ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.74) และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.53) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.64) ความสดและความสะอาดของ
อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.63) และ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม(ค่าเฉล่ีย 4.61) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.59  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ
และบริการ 

4.45 4.51 

(มาก) (มากทีสุ่ด) 

2. ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบั
โรงแรมอ่ืนๆ 

3.59 3.95 

(มาก) (มาก) 

3. เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา 
3.62 4.04 

(มาก) (มาก) 

4. ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต 

3.49 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 3.96 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.45) เมนูบุฟเฟ่ต์มี
หลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 3.62) และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัด้านราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดับราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.60  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการ 

4.17 4.16 

(มาก) (มาก) 

2. หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 
3.84 3.92 

(มาก) (มาก) 

3. หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
และเพียงพอ 

4.43 4.38 

(มาก) (มาก) 

4. มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

3.37 4.03 

(ปานกลาง) (มาก) 

5. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมี
ความเหมาะสม 

3.85 4.00 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 4.10 

(มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ให้ปัจจยัด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรมมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.17) และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ใหปั้จจยัดา้นสถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ท่ีตั้งของ
หอ้งอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ใน
การใหข้อ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.61  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ต์
โรงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ 

3.50 3.55 

(มาก) (มาก) 

2. การโฆษณาในนิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น 
คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็นตน้ 

3.16 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การโฆษณาตามส่ือวทิย ุเช่น 93 FM เป็น
ตน้ 

2.57 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์เช่น 
เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ 

2.77 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5. การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook 
เป็นตน้ 

3.72 4.14 

(มาก) (มาก) 

6. การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า 
3.80 4.20 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่ 4.61  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7. การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับ
ส่วนลด 

3.52 3.92 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.29 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ใหปั้จจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า  (ค่าเฉล่ีย 3.80) การ
ประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรมผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
และ การมีบตัรสมาชิกเพื่อสะสมแตม้หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.20) การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ การมีบตัรสมาชิกเพื่อสะสม
แตม้หรือรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.62  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 
จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

4.26 4.21 

(มาก) (มาก) 

2. พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

4.55 4.57 

(มากทีสุ่ด) (มากท่ีสุด) 

3. พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 
4.45 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4. พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 
4.45 4.57 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

5. พนกังานสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
หอ้งอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.26 4.41 

(มาก) (มาก) 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

4.38 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

7. พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน 

4.44 4.68 

(มาก) (มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.40 4.50 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
  
 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ให้ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย



 

112 
 

สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.55) พนกังานสุภาพอ่อนนอ้มและแต่งกายดี และพนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.45) และ 
พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน (ค่าเฉล่ีย 4.68) พนักงาน
ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ พนกังานให้บริการอยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.57) และ พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.63  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท า
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 

4.23 4.41 

(มาก) (มาก) 

2. การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไป
ยงัโตะ๊อาหาร 

3.98 4.36 

(มาก) (มาก) 

3. ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติม
อยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน 

4.48 4.57 

(มาก) (มากทีสุ่ด) 

4. การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
4.22 4.33 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.23 4.42 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ใหปั้จจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ืองเพียงพอต่อ
การรับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.48) การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) และ การเช็คบิลมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.57) การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ 
การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.36) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.64  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1. ป้ายช่ือหอ้งอาหารโรงแรม มองเห็นได้
ชดัเจน 

3.74 3.88 

(มาก) (มาก) 

2. ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม 

4.43 4.48 

(มาก) (มาก) 

3. บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม 

4.04 4.19 

(มาก) (มาก) 

4. การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม 
4.05 4.17 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.64  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5. ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ
ภายในหอ้งอาหารโรงแรม 

4.46 4.47 

(มาก) (มาก) 

6. เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี 
4.05 4.04 

(มาก) (มาก) 

7. การมีระบบรักษาความปลอดภยั และ
กลอ้งวงจรปิด 

4.11 3.97 

(มาก) (มาก) 

8. โลโกห้้องอาหารโรงแรมมีความสวยงาม 
3.32 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 4.06 

(มาก) (มาก) 
 
 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั 
ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในหอ้งอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.46) ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) และ การมีระบบรักษาความปลอดภยัและกลอ้งวงจรปิด (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต ์จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ช่วงกลางวนั ช่วงเยน็ 

n = 141 n = 244 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.37 (มาก) 4.30 (มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา 3.79 (มาก) 3.96 (มาก) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.93 (มาก) 4.10 (มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.29 (ปานกลาง) 3.57 (มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 4.40 (มาก) 4.50 (มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.23 (มาก) 4.42 (มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.03 (มาก) 4.06 (มาก) 

 
 จากตาราง 4.65 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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4.37) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
 ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.06) ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
  
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
  
 - ควรใหค้วามส าคญัต่อความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ รวมถึงอาหารท่ีหลากหลายเลิศ 
รส (ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ) 
 - รสชาติส าคญัท่ีสุด ท่ีท าใหอ้ยากไปใชบ้ริการอีก (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ) 
 - การตกแต่งท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค ์หรูแบบเรียบ บรรยากาศดี ราคาไม่แพงเกินไป การ 
โปรโมทท่ีแตกต่าง ก็สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ไดเ้หมือนกนั (ปัจจยัดา้นการสร้างและ 
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด) 
 - วนัเสาร์และอาทิตยไ์ปใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมบ่อยพอๆกนั (ปัจจยัดา้นช่อง 
ทางการจดัจ าหน่าย) 
 - งานบริการ รวดเร็ว ถูกตอ้ง รสชาติอาหารอร่อย สะอาด ปลอดภยั คือหวัใจของงานบริการ  
(ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ) 
 - ความแน่นอนของเมนูอาหารในแต่ละวนั ไม่ใช่จดัอาหารญ่ีปุ่นในวนัองัคารเป็นประจ า  
แลว้ต่อมาก็หยดุเอาด้ือๆ บางคร้ังตั้งใจไปรับประทานอาหารบางประเภทในวนันั้น แต่ทางโรงแรมก็ 
งดเปล่ียนไปจดัเป็นอาหารอ่ืน การส่ือสารผา่นช่องทางอีเมล ์แจง้การเปล่ียนแปลง หรือโปรโมชัน่  
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หรือเมนูใหม่ๆ จึงน่าจะดีท่ีสุด เป็นการส่ือสารถึงลูกคา้โดยตรง อยา่งเช่นท่ี รร.ฮอลิเดยอิ์นน์ท าอยู ่ 
(ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริม 
การตลาด) 
 - น่าจะมี website/สมาคมท่ีเป็นศูนยร์วมอาหารบุฟเฟ่ตข์องจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะ เพื่อ 
จะไดเ้กิดการแข่งขนั / promotion ส่งผลดีต่อทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้ (ปัจจยัดา้นการส่งเสริม 
การตลาด) 
 - บางคร้ังโรงแรมใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น พอไปใชบ้ริการจริงๆ ชอบมีราคาเพิ่มข้ึน หรือ 
อาหารชนิดนั้นไม่อยูใ่นราคาท่ีแจง้ไว ้(ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา) 
 - ควรมีอาหารเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ ราคาอาหารตอ้งสมเหตุสมผลต่อลูกคา้ และท่ีส าคญั 
อาหารตอ้งสะอาดและอร่อย เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และพนกังานงานโรงแรมตอ้งมีความ 
เอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั (ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น 
ผลิตภณัฑห์รือบริการ และปัจจยัดา้นบุคลากร) 
 - อาหารบุฟเฟต ์บางโรงแรมสินคา้ไม่สดเช่นอาหารทะเล ขนาดเล็ก เช่นกุง้ ปู ตวัเล็กมาก  
รสชาติไม่อร่อย ไม่ควรมีการชาร์ตค่าเปิดขวดไวน์ (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริโภค โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 
385 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต ่ากวา่ 21 ปี 21 - 30 ปี 
31 – 40 ปี  และ 41 – 50 ปี  สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์  
โรงแรม 
 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีบุคคลท่ีร่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประจ า คือ เพื่อน ประเภทของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการ คือ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ เหตุผลในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ เพื่อน ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ม้ือเยน็ วนัท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ 
วนัเสาร์ โอกาสวนัท่ีนิยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ไม่เจาะจง
โอกาส โรงแรมท่ีเคยใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ โรงแรมฮอลิเดย์
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อินน์ ความถ่ีในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ มากกว่า 3 เดือนต่อ
คร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อม้ือต่อท่านในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 คือ 351 – 450 บาท แหล่งขอ้มูลท่ีรับทราบเก่ียวกบับริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ คือ มีบุคคลแนะน า  
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรม ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม ท่ีมีผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสด 
และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม และ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมาคือ เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคา
ถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
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คือ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมาคือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้องอาหารมีความเหมาะสม 
ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การ
ลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นต้น และ การมีบัตรสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม  หรือรับส่วนลด 
ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนักงานมี
ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมาคือ พนกังานดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และ พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความ
พร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมาคือ การติดต่อ
จองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมาคือ 
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่งห้องอาหารท่ีดูดี มี
รสนิยม ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมจ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บุคคลที่ร่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ช่วงเวลาทีนิ่ยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
 4.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการ
อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามเพศ 
 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟ
เฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
หรือบริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) และ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
หรือบริการ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสด และความสะอาดของอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และความ
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สะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม รองลงมา คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย และ 
ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ  เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ
และบริการ รองลงมา คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ และ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลาย
ระดบัราคา ตามล าดบั 
  
 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 
รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ ระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง  และระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร
โรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ 
หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์
ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ รองลงมา คือ การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอา
ใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน และ พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ 
พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มี เพศ ชาย ให้  ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน รองลงมา คือ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง และ การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรม
สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.33) ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชาย ให ้
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวม
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ของโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม และ 
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิง ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของ
บริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม ตามล าดบั 
 
 4.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการ
อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามอายุ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย รองลงมา คือ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม และ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม รองลงมา คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
และ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม และ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของ
ห้องอาหารโรงแรม  รองลงมา คือ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  และ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม และ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม และ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ 
และ เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจัยด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
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 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให ้
ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทาง 
รองลงมา คือ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้องอาหารมีความเหมาะสม 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ  รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้ง
ขวา้ง และ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลบริการอาหาร ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ  รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม 
สะดวกในการเดินทาง และ หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
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ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook 
เป็นตน้ รองลงมา คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับ
ส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคา
ส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมา คือ การมีบัตรสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม หรือรับส่วนลด และ การ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับ
ลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การลด
ราคาส าหรับลูกคา้ประจ า มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการ
ต่างๆ และการประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ 
และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้านบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ พนักงานมีความ



 

128 
 

ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน และ  พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ พนักงานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี  และ 
พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  พนกังานมีความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนกังานให้บริการอยา่งรวดเร็ว และ 
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนกังานให้บริการอยา่งรวดเร็ว และ 
พนักงานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี และพนักงานให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และ
แต่งกายดี และพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ และพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระ
เงินเกิน และ พนกังานสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ พนักงานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนักงานสุภาพ อ่อนน้อม 
และแต่งกายดี และพนกังานสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องอาหาร และโปรโมชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค  และ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน รองลงมา คือ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และ
น าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ  การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกต้อง 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อม
ของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจอง
บุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อม
ของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจอง
บุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ  การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกต้อง 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของ
อาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟ
เฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกต้อง 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อม
ของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจอง
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และการเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง และ 
การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊ ตามล าดบั 
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 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม รองลงมา คือ  ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไว้
ให้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม และ  บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ความสะอาดของหอ้งน ้ าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาด
ของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให ้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่  ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม และเคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่  ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดั
ไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปีให้ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความ
สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม และ
เคร่ืองแบบของพนักงานท่ีเรียบร้อย ดูดี  และการมีระบบรักษาความปลอดภยั และกล้องวงจรปิด 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปีให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่  ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความ
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สะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม ตามล าดบั 
 
4.3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร 
บุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 
บาท ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย รองลงมา คือ 
ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม และ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่   ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  รองลงมา คือ ความสะอาดของ
หอ้งอาหารโรงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่  ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของ
หอ้งอาหารโรงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 20,001 บาท ให้ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่  ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูก
เม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ และ  เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ 
ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา และ  
ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่า 20,001 บาท ให้ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอด
รถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ใหปั้จจยัดา้นสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้ง
ของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ  หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านสถานท่ีหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ 
ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง และ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ และ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 
บาท ให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรมผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook เป็นตน้ รองลงมา คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า และ การมีบตัรสมาชิก
เพื่อสะสมแตม้หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร



 

133 
 

โรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ  การมีบตัรสมาชิกเพื่อสะสมแตม้
หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร
โรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ 
หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ใหปั้จจยั
ดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ 
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน และ พนกังานให้บริการ
อยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนักงาน
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว และ พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนักงาน
สุภาพอ่อนนอ้มและแต่งกายดี และ พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,001 
บาท ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง
เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่
ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
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แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน 
รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก และ การเช็คบิลมี
ความรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน 
รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก และ การเช็คบิลมี
ความรวดเร็ว และถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของ
บริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในห้องอาหารโรงแรม และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ให้ปัจจยัด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหาร
โรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การตกแต่ง
หอ้งอาหารท่ีดูดีมีรสนิยม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหาร
โรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ บรรยากาศ
และความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ตามล าดบั 
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4.4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร 
บุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกบุคคลทีร่่วมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อน ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
และ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม  และ หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์แตกต่างจากโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม รองลงมา คือ 
เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย และ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสด และความ
สะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสด และ
ความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน ให ้
ปัจจยัด้านราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มี
หลายระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
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แรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลาย
ระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลาย
ระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
บริการ รองลงมา คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ และ เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบั
ราคา ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ี
จอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของหอ้งอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 
รองลงมา คือ ท่ีตั้ งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ ห้องอาหาร
โรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ 
รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม และ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการ
ใหข้อ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
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โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้ งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ 
หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อน ให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การลดราคาส าหรับ
ลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ รองลงมา คือ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อ
สะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์
ห้องอาหารโรงแรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อ
สะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกค้าประจ า 
รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็น
ตน้ และ การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ให ้
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา 
คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ พนกังานสุภาพ อ่อนน้อม 
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และแต่งกายดี และ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และ พนักงานให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา 
คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา 
คือ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ พนักงานสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อน ให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่าง
ต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อ
การรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง และ การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโต๊ะ
อาหาร ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อ
การรับประทาน รองลงมา คือ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกต้อง และ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์
โรงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติม
อยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคาร
สถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายใน
ห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ 
การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม รองลงมา คือ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ ความ
สะอาดของหอ้งน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน 
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
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โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการ
ภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
และ เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี ตามล าดบั 
 
4.5 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหาร 
บุฟเฟ่ต์โรงแรม จ าแนกตามช่วงเวลาทีนิ่ยมใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วง
กลางวนั ให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 
รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม  และ เมนูอาหารบุฟเฟต์โรงแรมท่ีมีความ
หลากหลาย ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย รองลงมา คือ ความสด และความสะอาดของ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม และ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั ให้ปัจจยั
ดา้นราคา มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลาย
ระดบัราคา และ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัด้านราคา มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคา
บุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ รองลงมา คือ เมนูบุฟเฟ่ต์มีหลายระดบัราคา  และ 
ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟ
เฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั ให้ปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ห้องอาหารโรงแรมมีท่ี
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จอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ และ ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ใหปั้จจยัดา้นสถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ ห้องอาหารโรงแรมมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ รองลงมา คือ ท่ีตั้ งของ
ห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ มีเวบ็ไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูล
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วง
กลางวนั ให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ 
การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรมผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมี
บตัรสมาชิกเพื่อสะสมแตม้หรือรับส่วนลด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม 
ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ และ การมีบตัรสมาชิกเพื่อสะสมแตม้หรือรับ
ส่วนลด ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา คือ 
พนักงานสุภาพอ่อนน้อมและแต่งกายดี และพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ พนักงานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผล
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน รองลงมา คือ พนกังานดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ 
พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 
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 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วง
กลางวนั ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง
เพียงพอต่อการรับประทาน รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่
ยุง่ยาก และ การเช็คบิลมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีผลค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน 
รองลงมา คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และ การทกัทาย
ตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร ตามล าดบั 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของ
ห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม รองลงมา คือ ความสะอาดของบริเวณอาคาร
สถานท่ีโดยรวมของโรงแรม และ การมีระบบรักษาความปลอดภยัและกลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเยน็ ให้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม 
รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม และ บรรยากาศ
และความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไดแ้ก่ การมีอาหารท่ีหลากหลายเลิศรส รสชาติส าคญัท่ีสุด ความแน่นอนของ
เมนูอาหาร อาหารตอ้งสะอาดและสด เป็นตน้ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ 
ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ การบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง การมีอาหารบริการเพียงพอต่อลูกคา้ 
เป็นตน้ และ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงเกิน แจง้ราคาท่ี
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ชัดเจนครบถ้วน มีการโปรโมทท่ีหลากหลาย มีโปรโมชั่นหลากหลาย มีการส่ือสารถึงลูกคา้ผ่าน
ช่องทางอีเมล ์เป็นตน้  ตามล าดบั 
 
 

5.2  อภิปรายผล 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการ
อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) อนัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม เป็น 3 อนัดับแรก ได้แก่ ปัจจยัด้าน
บุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณา ภู่ระหงษ ์(2554) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
การเลือกใชบ้ริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ตใ์นเขตอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร และ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั  โดยมีความส าคญัในล าดบัท่ีแตกต่าง
กนัใน 3 อนัดบัแรก และสอดคลอ้งเพียง 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จาก 3 อนัดบัแรก  กบัผล
การศึกษาของศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์ซ่ึง
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษา
ของศิริพงศ ์อู่วานิชย ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ในขณะท่ีการศึกษาใน
คร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อีกทั้งปัจจยัท่ีน ามาศึกษามีเพียง 4 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จึงท าใหข้าดปัจจยัอีก 3 ปัจจยัท่ีหากท าการศึกษาอาจมีผลอยูใ่น 3 อนัดบัแรกไดเ้ช่นกนั 
 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ของศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ ความหลากหลายของอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรท่ีศึกษาแตกต่างกนั ศิริพงศ์ อู่วานิชย ์
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(2554) ศึกษาจากประชาชนไทยผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงรับประทานอาหารบุฟเฟต์ทัว่ไป และพบว่า
เหตุผลในการเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตอ์บัดบั 1 คือ มีอาหารหลากหลาย ในขณะท่ีการศึกษาในคร้ังน้ี 
ประชากรคือ ผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาก 
และเหตุผลในการเลือกทานอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมอนัดบั 1 คือ เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม 
 
 ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสุด คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ของศิริพงศ์ อู่วานิชย ์(2554) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ราคามี
ความเหมาะสม   
 
 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี 
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวางและเพียงพอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ของศิริพงศ์ อู่วานิชย ์(2554) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของร้านอาหาร ทั้งน้ีอาจเป็นผลมา
จากการศึกษาของศิริพงศ์ อู่วานิชย ์(2554) ศึกษาจากประชาชนไทยผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ซ่ึงรับประทาน
อาหารบุฟเฟต์ทั่วไป ไม่จ  ากัดสถานท่ี ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีเจาะจงไปท่ีบุฟเฟ่ต์โรงแรม ซ่ึง
โรงแรมต่างๆ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มกัมีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีจอดรถ  
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด 
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การลดราคาส าหรับลูกค้า
ประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ของศิริพงศ ์อู่วานิชย ์(2554) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ มีส่วนลดส าหรับสมาชิก 
 
5.3  ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน รับประทาน
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมเน่ืองจากเช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม 
บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟตโ์รงแรม คือ เพื่อน ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานอาหาร
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บุฟเฟต์โรงแรม คือ ม้ือเยน็ วนัเสาร์ ใชบ้ริการโดยไม่เจาะจงโอกาส และความถ่ีในการใช้บริการ คือ 
มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง งบประมาณ 351-450 บาทต่อม้ือต่อคน และรับขอ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จากบุคคลอ่ืนแนะน า 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามให้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ดา้นบุคลากร มากท่ีสุด และให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้น
การส่งเสริมการตลาด น้อยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 อนัดบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ไดด้งัตารางท่ี 5.1 – 5.2 
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ตารางที ่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 
ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ความสด และความสะอาดของ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.70 มากท่ีสุด 

2 ความสะอาดของห้องอาหาร
โรงแรม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.65 มากท่ีสุด 

3  เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมี
ความหลากหลาย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 4.60 มากท่ีสุด 

4 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือ
ลูกคา้ช าระเงินเกิน 

ดา้นบุคลากร 4.59 มากท่ีสุด 

5  พนกังานดูแลเอาใจใส่และมี
ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 4.57 มากท่ีสุด 

6 ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์
ท่ีมีการเติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการรับประทาน 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.53 มากท่ีสุด 

7 พนกังานใหบ้ริการอยา่ง
รวดเร็ว 

ดา้นบุคลากร 4.52 มากท่ีสุด 

8  พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

ดา้นบุคลากร 4.51 มากท่ีสุด 

9 ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสม
กบัคุณภาพและบริการ 

ดา้นราคา 4.49 มาก 

10 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุก
รายอยา่งเสมอภาค 

ดา้นบุคลากร 4.48 มาก 
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 จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ปัจจยัยอ่ยล าดบัถดัมา คือ ความ
สะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม และ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ตามล าดบั   
 
ตารางที ่5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม 
ผดิพลาด! ไม่ใช่การเช่ือมโยงทีถู่กต้อง 
 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3 
ล าดบัแรก คือ การโฆษณาตามส่ือวิทยุ เช่น 93 FM เป็นตน้ ปัจจยัยอ่ยล าดบัถดัมา คือ การโฆษณาใน
หนังสือพิพม์ เช่น เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้ และ การโฆษณาในนิตยสารฟรีก้อปป้ี เช่น คอมพาส ซิต้ี
ไลฟ์ เป็นตน้ ตามล าดบั 
    3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
หรือบริการ คือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม มาก
ท่ีสุด  
 4. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัด้าน
ราคา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ มากท่ีสุด โดยเพศชายให้ความส าคญั
กบัปัจจยัย่อยดงักล่าวในระดบัมาก ส่วนเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าวในระดบัมาก
ท่ีสุด  
 โดยเพศชายยงัให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก  
 5. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้น
สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ห้องอาหารโรงแรมมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ มาก
ท่ีสุด  
 6. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง
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ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook เป็นตน้ มากท่ีสุด  
 โดยเพศชายยงัให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย คือ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกับบุฟเฟ่ต์
โรงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ต์รายการต่างๆ ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก  
 เพศชายยงัให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย คือ การโฆษณาตามส่ือวิทยุ เช่น 93 FM เป็นต้น 
ระดบันอ้ย ในขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัปานกลาง  
 เพศชายยงัให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ การมีบตัรสมาชิกเพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด 
ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 7. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นบุคลากร คือ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มากท่ีสุด ในขณะท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น 
ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน มากท่ีสุด  
 โดยเพศชายยงัให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานสุภาพอ่อนนอ้มและแต่งกายดี ระดบั
มากท่ีสุด ในขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก  
 เพศชายยงัให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ระดับมาก 
ในขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด  
 8. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน มากท่ีสุด  
 9. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม มาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของ
หอ้งน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม มากท่ีสุด  
 โดยเพศชายใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของหอ้งน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายใน
หอ้งอาหารโรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด  
 10. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ ากว่า 21 ปีให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยของปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความ
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สดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม มากท่ีสุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 41-50 ปี 
และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม มาก
ท่ีสุด 
 11. ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นราคา คือ ราคา
บุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ มากท่ีสุด 
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย 
คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อย คือ ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 12. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปีให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นสถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรมสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ มาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ห้องอาหาร
โรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ มากท่ีสุด 
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ ห้องอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้ง
ขวา้ง ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ 21-30 ปี  และ อายุ 31-40 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ 
ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 13. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 21 ปีให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพันธ์ห้องอาหารโรงแรมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook เป็นตน้ มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ย คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า มากท่ีสุด 
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21  ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย 
คือ มีเอกสารแผ่นพบัแนะน าเก่ียวกับบุฟเฟ่ต์โรงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ต์รายการต่างๆ ระดับมาก 
ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัปานกลาง 
 14. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 21 ปี และ อายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย
ของปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มากท่ีสุด 
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ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุมากกวา่ 60 ปี ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อย คือ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน มากท่ีสุด 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 51-60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงานสุภาพอ่อนน้อม
และแต่งกายดี และพนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว มากท่ีสุด 
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 21-30 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย 
คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีช่วงอายุ
อ่ืนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ 21-30 ปี  และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ 
พนกังานสุภาพอ่อนน้อมและแต่งกายดี ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ 21-30 ปี  และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ 
พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อย คือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับห้องอาหาร และโปรโมชั่นได้เป็นอย่างดี ระดับมาก 
ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ 21-30 ปี  และ อายุ 51-60 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ 
พนักงานให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค ระดับมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัย่อย คือ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน ระดบัมาก 
ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 15. ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง เพียงพอต่อการรับประทาน มาก
ท่ีสุด  
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 51-60 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญั
กับปัจจยัย่อย คือ การติดต่อจองบุฟเฟ่ต์โรงแรมสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ระดับมาก 
ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
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 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 51-60 ปี และ อายุมากกว่า 60 ปี ให้ความส าคญั
กบัปัจจยัยอ่ย คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน 
ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 16. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 21 ปี และ อายุ  41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย
ของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายอ่ืุนๆท่ีเหลือ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อย คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม มากท่ีสุด โดย
ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ41-50 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยทั้งสองปัจจยัในระดบัเท่ากนั 
 โดยช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี อายุ 21-30 ปี และ อายุ 31-40 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ 
ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ากว่า 21 ปี และ อายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย คือ ความสะอาดของ
ห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ  21-30 ปี  อายุ  31-40 ปี  อายุ  41-50 ปี  และ อายุ  51-60 ปี  ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ การมีระบบรักษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด ระดบัมาก ในขณะ
ท่ีช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ช่วงอายุต  ่ ากว่า 21 ปี  อายุ 21-30 ปี  อายุ 31-40 ปี  อายุ 41-50 ปี  และ อายุมากกว่า 60 ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ โลโกห้อ้งอาหารโรงแรมมีความสวยงาม ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีช่วง
อาย ุ51-60 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 17. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย มากท่ีสุด 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม มากท่ีสุด 
 18. ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได ้ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านราคา คือ 
ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ มากท่ีสุด 
 โดยผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,001 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อย คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ระดบัมาก ในขณะท่ีผูมี้รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
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 ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท และ 20,001-40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ย คือ ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 19. ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายได้ ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านสถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ มากท่ีสุด 
 20. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อยของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม  ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นต้น มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ การลดราคา
ส าหรับลูกคา้ประจ า มากท่ีสุด 
 โดยผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท และ 20,001-40,000 บาท ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ย คือ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ ระดบั
มาก ในขณะท่ีผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยดังกล่าว 
ระดบัปานกลาง 
 21. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยของปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึน
ไป ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระ
เงินเกิน มากท่ีสุด 
 โดยผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงาน
ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป  ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท และ 20,001-40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ย คือ พนกังานสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001-40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท และ 20,001-40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ย่อย คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
40,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
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 22. ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงรายได้ ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยของปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง เพียงพอต่อการ
รับประทาน มากท่ีสุด 
 23. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อยของปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของบริเวณอาคาร
สถานท่ีโดยรวมของโรงแรม มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของหอ้งน ้ าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม มากท่ีสุด  
 โดยผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาด
ของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป  ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,001 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของ
ห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม ระดับมาก ในขณะท่ีผูมี้รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป  ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 24. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ คือ เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
มากท่ีสุด และ ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสดและความสะอาด
ของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม มากท่ีสุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัครอบครัว และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน
หรือหวัหนา้งาน ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของหอ้งอาหารโรงแรม มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบั
แฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย ระดบัมากท่ีสุด ในขณะ
ท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัครอบครัว ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 25. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว และ 
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ของปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ มากท่ีสุด 
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 โดยผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย คือ ราคาบุฟเฟ่ต์มีความเหมาะสมกับคุณภาพและ
บริการ ระดับมาก ในขณะท่ีผู ้ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส และ 
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 26. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว และ 
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ของปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ห้องอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
เพียงพอ มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบั
แฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ย คือ หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบั
แฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ย่อย คือ มีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ี
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าว ระดบัปานกลาง 
 27. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว และ และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การลดราคา
ส าหรับลูกค้าประจ า มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ การประชาสัมพนัธ์ห้องอาหารโรงแรม 
ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นตน้ มากท่ีสุด 
 28. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ช้บริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้ง
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ทันทีเม่ือลูกค้าช าระเงินเกิน มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มากท่ีสุด 
 โดยผู ้ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการ
อาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัครอบครัว 
และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหน้างานให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานสุภาพอ่อนน้อมและ
แต่งกายดี ระดับมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส และ 
ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย คือ พนักงานให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ระดับมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส และ 
ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก
ท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงานสามารถให้ขอ้มูล
เก่ียวกับห้องอาหารและโปรโมชั่นได้เป็นอย่างดี ระดับมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับครอบครัว ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุก
รายอยา่งเสมอภาค ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส 
และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบั
มากท่ีสุด 
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 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม
ร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 29. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว และ 
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ของปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ือง
เพียงพอต่อการรับประทาน มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งานให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์
ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมร่วมกับแฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับครอบครัว ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 30. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างาน ให้ความส าคัญกับปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพคือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายในห้องอาหารโรงแรม ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ 
ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ี
โดยรวมของโรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว และ 
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบั
แฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน ให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม ระดบั
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มาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับครอบครัว ให้ความส าคัญกับปัจจยัย่อย
ดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกับเพื่อน และ ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดัไวใ้ห้บริการภายใน
ห้องอาหารโรงแรม ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัแฟนหรือคู่สมรส 
และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัเพื่อน ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบั
แฟนหรือคู่สมรส และ ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมร่วมกบัครอบครัว ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ย คือ โลโกห้อ้งอาหารโรงแรมมีความสวยงาม ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
 31. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ คือ ความสดและความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย มากท่ีสุด 
 32. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั และ ช่วงเยน็ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ 
มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ราคาบุฟ
เฟ่ต์มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม
ช่วงเยน็ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 33. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั และ ช่วงเยน็ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ หอ้งอาหารโรงแรม มี
ท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ มี
เว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลบริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม  ระดับปานกลาง ในขณะท่ี
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมาก 
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 34. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั และ ช่วงเยน็ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า 
มากท่ีสุด 
 35. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นบุคลากร คือ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังาน
สุภาพอ่อนน้อม และแต่งกายดี ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงเย็น ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงาน
ให้บริการอยา่งรวดเร็ว ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ให้ความส าคญั
กบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ พนักงาน
ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 ผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ พนกังานมี
ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้ช าระเงินเกิน ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 36. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงกลางวนั และ ช่วงเยน็ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มี
การเติมอยา่งต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน มากท่ีสุด 
 โดยผูใ้ช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คือ ความ
พร้อมของอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมีการเติมอย่างต่อเน่ืองเพียงพอต่อการรับประทาน ระดบัมาก ในขณะท่ี
ผูใ้ชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดงักล่าว ระดบัมากท่ีสุด 
 37. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมช่วงกลางวนั ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของห้องน ้ าท่ีจดั
ไวใ้หบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาหารบุฟ
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เฟ่ตโ์รงแรมช่วงเยน็ ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย คือ ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวม
ของโรงแรม มากท่ีสุด 
  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาน้ีท าให้ผูศึ้กษาทราบวา่ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม ทางผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพฒันา
ส่วนประสมการตลาดในการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมแก่ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์หรือบริการ  
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัเมนูอาหารบุฟเฟตท่ี์มีความหลากหลาย อาจเพิ่มจ านวน
เมนูบุฟเฟ่ต ์หรือเพิ่มเมนูประจ าเดือน เพื่อดึงดูดลูกคา้ รวมถึงให้ความส าคญักบัความสดของวตัถุดิบ
ในการปรุงอาหาร โดยมีประมาณลูกคา้ในแต่ละวนั เพื่อน ามาสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสม ลด
ปริมาณวตัถุดิบตกคา้ง และให้ความส าคญักบัการรักษาความสะอาดทั้งในห้องอาหาร และบริเวณ
โดยรอบโรงแรม 
 ในช่วงเย็นซ่ึงมีลูกค้านิยมใช้บริการ ท าให้มีลูกค้ามากกว่าช่วงกลางวนั โรงแรมควรเพิ่ม
จ านวนพนกังานส าหรับให้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อสามารถให้บริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง รวมถึงเพิ่ม
ความถ่ีในการท าความสะอาดหอ้งน ้าดว้ย 
 
 ปัจจัยด้านราคา  
 ผูป้ระกอบการควรมีการประชาสัมพนัธ์ราคาของอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ส่ือออนไลน์ ป้ายหน้าโรงแรม เป็นต้น โดยส่ือให้เห็นถึงเมนูท่ีหลากหลาย และบรรยากาศท่ี
เหมาะแก่การรับประทานอาหาร เพื่อลูกคา้จะสามารถทราบราคาและตดัสินใจได ้เน่ืองจากปัจจยัดา้น
ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 
นอกจากน้ีพบวา่ลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต   หากโรงแรมตอ้งการจะ
ส่งเสริมการช าระเงินดว้ยช่องทางดงักล่าว จึงอาจจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต  
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 ปัจจัยด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีบริเวณจอดรถท่ีกวา้งขวางสะดวกสบาย มีพนักงานดูแลบริเวณ
ลานจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ในกรณีท่ีโรงแรมมีท่ีจอดรถจ ากดัหรือห่างไกลจากท่ี
ชุมชน ผูป้ระกอบการอาจเพิ่มบริการรับ-ส่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมจากยา่นชุมชนต่างๆในเมือง 
 หากผูป้ระกอบการตอ้งการเพิ่มลูกคา้ท่ีมาจากบริษทัหรือองคก์ร การท าการตลาดผา่นเวบ็ไซต์
อาจไม่ไดผ้ล ควรมีการจดัฝ่ายขายลงพื้นท่ี เพื่อแจกแผน่พบัประชาสัมพนัธ์โรงแรมเป็นระยะๆ  
 ผูม้าใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในช่วงเยน็ให้ความส าคญักบัการส่ือสารผ่านช่องทาง 
website ผูป้ระกอบการจึงควรหมัน่อพัเดตขอ้มูลอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม รวมถึงโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่น
ช่องทางดงักล่าว 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูป้ระกอบการควรมีบัตรสมาชิก  นอกเหนือจากนั้นควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง 
Facebook รวมถึงสังคมออนไลน์ต่างๆ ท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดร้วดเร็วมากข้ึน เพื่อเพิ่มการติดต่อระหว่าง
ลูกคา้และโรงแรม ผูป้ระกอบการควรออกโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าผ่านช่องทางFacebook รวมถึง
ผูป้ระกอบการอาจพิจารณาลดการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางบางช่องทางท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีไม่ค่อยได้
ติดตาม 
 ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการในช่วงเยน็ให้ความส าคญักบัการลดราคามากกว่าลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
ในช่วงกลางวนั ผู ้ประกอบการสามารถดึงดูดลูกค้าด้วยการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่น Facebook การลดราคามา 4 จ่าย 3 เป็นตน้ 
  
 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัต่อการอบรมพนกังานในดา้นการให้บริการ เช่น ความเอา
ใจใส่หมัน่สังเกตลูกคา้ การสังเกตความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ รวมถึงส่งเสริมความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ โดยโรงแรมอาจมีการให้รางวลัแก่พนกังานท่ีท างานไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมประจ าปี เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของพนกังาน รวมถึงเป็นขวญัก าลงัใจท่ีดี 
 นอกจากนั้นผูป้ระกอบการเพิ่มจ านวนบุคลากรท่ีให้บริการในช่วงเยน็ให้มากข้ึน เน่ืองจาก
ลูกคา้ค่อนขา้งให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านน้ี ซ่ึงอาจเป็นเพราะการให้บริการในปัจจุบนัไม่ทัว่ถึงก็
เป็นได ้หากลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายในการรับบริการก็มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาอีก 
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 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับการเติมอาหารอย่างต่อเน่ืองเป็นอันดับแรกสุด มี
พนักงานท่ีคอยสังเกตเม่ืออาหารพร่องสามารถน ามาทดแทนไดท้นัที นอกเหนือจากนั้นขั้นตอนใน
การรับจองโตะ้ ซ่ึงเร่ิมมาจากผูรั้บสายโทรสับและช่วงเวลาในการรอคอยสาย ไม่ควรใหน้านเกินไป 
 ส าหรับโรงแรมท่ีมีการใหบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตช่์วงเยน็ซ่ึงลูกคา้คบัคัง่ ควรใหค้วามส าคญักบั
การมีพนกังานบริการไปยงัโตะ้อาหารเพื่อพาลูกคา้ไปยงัโตะ้อาหารท่ีวา่ง 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 ผูป้ระกอบการควรจดัใหมี้ห้องน ้าท่ีสะอาดบริเวณหอ้งอาหารความสะอาดของหอ้งน ้ าท่ีจดัไว้
ใหบ้ริการภายในหอ้งอาหารโรงแรม และจดัเวรท าความสะอาดให้หอ้งน ้าสะอาดเสมอ นอกเหนือจาก
น้ีควรตกแต่งสถานท่ีรอบๆโรงแรมนอกเหนือจากบริเวณหอ้งอาหารใหส้วยงามสอดคลอ้งกนัดว้ย 
  
 จากการศึกษาน้ี ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม โดยหากโรงแรมตอ้งการปรับปรุงการให้บริการ
อย่างเร่งด่วน ควรพิจารณาประเด็นต่อไปน้ีเป็นล าดบัตน้ๆ คือ ความสดและความสะอาดของอาหาร
บุฟเฟ่ตโ์รงแรม ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย 
และควรให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานบริการ เน่ืองจากปัจจยัดา้นบุคลากร เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของลูกค้ามากเป็นอบัดบัแรก นอกจากน้ีพนักงานยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัของ
กระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ รวมถึงทั้งส่วนท่ีสัมผสักบัลูกคา้โดยตรงและส่วนเบ้ืองหลงั อย่างไรก็
ตามส่ิงส าคญัอนัดบัต่อไป คือ โรงแรมควรรักษามาตรฐานเหล่าน้ีน้ีไวใ้ห้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อดึงดูด
ลูกคา้ให้กลบัมาใช้บริการของโรงแรม และบอกต่อบริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมในทางท่ีดีต่อไป
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แบบสอบถาม 

 

 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการอาหาร 

 บุฟเฟ่ตโ์รงแรม 

 

ค าช้ีแจง   

  แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากลูกค้าไปพฒันาการบริการให้ดีข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นความ
จริงมากท่ีสุด 

  ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

นางสาว เสาวภา เชิดสถิรกุล 

นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริการธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
  เชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมของ
  ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √  หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง   

 

2. อาย ุ    

 (   ) 1. ต ่ากวา่ 21 ปี    (   ) 2. 21-30 ปี 

 (   ) 3. 31-40 ปี     (   ) 4. 41-50 ปี  
 (   ) 5. 51-60 ปี     (   ) 6. มากกวา่ 60 ปี 
 

3. สถานภาพ 

 (   ) 1. โสด  (   ) 2. สมรส  (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
  

4. การศึกษาสูงสุด 

 (   ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 (   ) 2. ปริญญาตรี 

 (   ) 3. ปริญญาโท 

 (   ) 4. ปริญญาเอก 

   

5. อาชีพ     

 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา    (   ) 2. ขา้ราชการ 

 (   ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ   (   ) 4. พนกังานบริษทัเอกชน 

 (   ) 5. ธุรกิจส่วนตวั    (   ) 6. พอ่บา้น/แม่บา้น 

 (   ) 7. เกษียณอาย ุ    (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 (   ) 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   (   ) 2. 10,000 – 20,000 บาท 

 (   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท   (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 

 (   ) 5. 40,001 – 50,000 บาท   (   ) 6. มากกวา่ 50,000 บาท 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √  หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 

ส่วนที ่2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1. ท่านใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมร่วมกบับุคคลใดเป็นประจ า (who) 

 (   ) 1. เพื่อน 

 (   ) 2. แฟน/คู่สมรส 

 (   ) 3. สมาชิกในครอบครัว 

 (   ) 4. เพื่อนร่วมงาน/หวัหนา้งาน 

 

2. ท่านเคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (what) 

 (   ) 1. บุฟเฟ่ตอ์าหารไทย 

 (   ) 2. บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 

 (   ) 3. บุฟเฟ่ตอ์าหารจีน 

 (   ) 4. บุฟเฟ่ตอ์าหารฝร่ัง 
 (   ) 5. บุฟเฟ่ตช์าบู 
 (   ) 6. บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
 

3. เหตุผลท่ีท่านเคยหรือชอบไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ตอบเพียง 1 ขอ้) (why) 

 (   ) 1. เช่ือมัน่ในรสชาติอาหารโรงแรม 
 (   ) 2. การตกแต่ง บรรยากาศดี 

 (   ) 3. เมนูแปลก แตกต่างจากท่ีอ่ืน 
 (   ) 4. สะดวกต่อการเดินทาง 
 (   ) 5. ลองชิมอาหารโรงแรม 

 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
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4. บุคคลท่ีมีผลต่อท่านในการเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมมากท่ีสุด (who participate) 

 (   ) 1. เพื่อน 

 (   ) 2. แฟน/คู่สมรส 

 (   ) 3. สมาชิกในครอบครัว 

 (   ) 4. หวัหนา้งาน/บริษทั/องคก์ร 

 (   ) 5. ตวัท่านเอง 
 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
 

5. ช่วงเวลาท่ีท่านนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ตอบเพียง 1 ขอ้) (when) 

 (   ) 1. ม้ือเชา้ 
 (   ) 2. ม้ือสาย 

 (   ) 3. ม้ือกลางวนั 

 (   ) 4. ม้ือเยน็ 

 

6. วนัท่ีท่านนิยมใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม (ตอบเพียง 1 ขอ้) (when) 

 (   ) 1. วนัจนัทร์     (   ) 2. วนัองัคาร 

 (   ) 3. วนัพุธ     (   ) 4. วนัพฤหสับดี 

 (   ) 5. วนัศุกร์     (   ) 6. วนัเสาร์ 

 (   ) 7. วนัอาทิตย ์    (   ) 8. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

7. ท่านใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในโอกาสใดบ่อยท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ้) (when) 

 (   ) 1. วนัเกิด 

 (   ) 2. เล่ือนต าแหน่ง ไดง้าน 

 (   ) 3. เทศกาล วนัส าคญั 

 (   ) 4. ประชุมสัมมนา 
 (   ) 5. ไม่เจาะจงโอกาส 

 (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
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8. ท่านเคยใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โรงแรมใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 

ขอ้) (where) 

 (   ) 1. โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 
 (   ) 2. โรงแรมดิเอม็เพลส 

 (   ) 3. โรงแรมแชงกรีลา 
 (   ) 4. โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ 
 (   ) 5. โรงแรมเลอเมอริเดียน 

 (   ) 6. โรงแรมศิริปันนา 
 (   ) 7. โรงแรมฮอลิเดย ์การ์เดน้ 
 (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
 

9. ท่านใชบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมบ่อยเพียงใด (ตอบเพียง 1 ขอ้) (how) 

 (   ) 1. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
 (   ) 2. สัปดาห์ละคร้ัง 
 (   ) 3. 1-2 เดือนต่อคร้ัง 
 (   ) 4. มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 
 (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
 

10. ท่านมีค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมต่อม้ือ ท่านละเท่าใด (how) 

 (   ) 1. ไม่เกิน 350 บาท 
 (   ) 2. 351 – 450 บาท  

 (   ) 3. 451 – 550 บาท 
 (   ) 4. 551 – 650 บาท 
 (   ) 5. 651 – 750 บาท 

 (   ) 6. 751 – 850 บาท 

 (   ) 7. 851 บาท ข้ึนไป 
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11. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริหารอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากแหล่งขอ้มูล

ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (how) 

 (   ) 1. หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 (   ) 2. ส่ือวทิย ุ

 (   ) 3. เวบ็ไซตโ์รงแรม 

 (   ) 4. เวบ็ไซตรี์ววิ 
 (   ) 5. มีบุคคลแนะน า 
 (   ) 6. รู้ดว้ยตนเอง 
 (   ) 7. ครอบครัว  
 (   ) 8. เพื่อน 

 (   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ .....................) 
     
 

ส่วนที ่ 3  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง :  โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย √  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรง
กบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 

ความคิดเห็นของลูกค้า 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของหอ้งอาหารโรงแรม           

1.2 ขนาดห้องอาหารโรงแรมใหญ่ เพียงพอต่อการใหบ้ริการ           

1.3 เมนูอาหารบุฟเฟตโ์รงแรมท่ีมีความหลากหลาย           

1.4 ความสด และความสะอาดของอาหารบุฟเฟ่ตโ์รงแรม      

1.5 ความสะอาดของห้องอาหารโรงแรม           
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ความคิดเห็นของลูกค้า 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

(1) 

1.6 หอ้งอาหารโรงแรมมีเมนูบุฟเฟ่ตท่ี์แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน           

2. ด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาบุฟเฟ่ตมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ           

2.2 ราคาบุฟเฟ่ตมี์ราคาถูกเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ           

2.3 เมนูบุฟเฟ่ตมี์หลายระดบัราคา           

2.4 ความสามารถในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต           

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 ท่ีตั้งของห้องอาหารโรงแรม สะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

          

3.2 หอ้งอาหารโรงแรมดูโอ่อ่ากวา้งขวา้ง      

3.3 หอ้งอาหารโรงแรม มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ      

3.4 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลบริการอาหารบุฟเฟ่ต์
โรงแรม 

     

3.5 ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอ้งอาหารมีความเหมาะสม           

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบับุฟเฟ่ตโ์รงแรม เช่น ราคา 
บุฟเฟ่ตร์ายการต่างๆ 

          

4.2 การโฆษณาในนิตยสารฟรีกอ้ปป้ี เช่น คอมพาส ซิต้ีไลฟ์ เป็น
ตน้ 

          

4.3 การโฆษณาตามส่ือวทิย ุเช่น 93 FM เป็นตน้           

4.4 การโฆษณาในหนงัสือพิพม ์เช่น เชียงใหม่นิวส์ เป็นตน้           

4.5 การประชาสัมพนัธ์หอ้งอาหารโรงแรม ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook เป็นตน้ 

          

4.6 การลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า           

4.7 การมีบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ หรือรับส่วนลด           
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ความคิดเห็นของลูกค้า 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

(1) 

5. ด้านบุคลากร (People) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ           

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

          

5.3 พนกังานสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี           

5.4 พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว           

5.5 พนกังานสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งอาหาร และโปรโมชัน่
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

          

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค           

5.7 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น ทกัทว้งทนัทีเม่ือลูกคา้
ช าระเงินเกิน 

          

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
6.1 การติดต่อจองบุฟเฟ่ตโ์รงแรมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่
ยุง่ยาก 

          

6.2 การทกัทายตอ้นรับลูกคา้ และน าลูกคา้ไปยงัโตะ๊อาหาร           

6.3 ความพร้อมของอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์มีการเติมอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงพอต่อการรับประทาน 

          

6.4 การเช็คบิลมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง           

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7.1 ป้ายช่ือหอ้งอาหารโรงแรม มองเห็นไดช้ดัเจน           

7.2 ความสะอาดของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวมของโรงแรม           

7.3 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวมของ
โรงแรม 

          

7.4 การตกแต่งหอ้งอาหารท่ีดูดี มีรสนิยม           

7.5 ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการภายในห้องอาหาร           
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ความคิดเห็นของลูกค้า 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

(1) 

โรงแรม 
7.6 เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี           

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด           

7.8 โลโกห้้องอาหารโรงแรมมีความสวยงาม      

 

ส่วนที ่4  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวเสาวภา  เชิดสถิรกุล 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  5 กรกฎาคม 2529 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2546 

ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั 
   ปีการศึกษา 2551 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2551 – 2553 ต าแหน่ง Purchasing Senior Staff   
      บริษทั นิคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
   พ.ศ. 2554  - 2558 ต าแหน่ง Concierge Agent II 
      โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ 
   พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ต าแหน่ง บริหารงานทัว่ไป 
      ตลาดนดับา้นเวยีง 
 
 

 


