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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริก ารของ ร้า น ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ โดยศึกษาจากปัจจัย ส่วนบุคคลที่แตกต่างกั น
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึก ษา.อาชีพ และรายได้ ว่ามีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์หรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ลูกค้าที่ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ One Way ANOVA จากผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ 53.5 ซึ่งช่วงอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42.5
2. ความพึ ง พอใจของผู้ต อบแบบสอบถามที่ใ ช้ บริ ก ารร้ านริ ว ชาบู ชาบู สาขาสยาม
สแควร์ จ าแนกตามปั จ จั ย ของส่ ว นประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุด รองลงมาคือ
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการทางาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาและด้านการส่งเสริมการขาย ลดหลั่นลงมาตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์ที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมต่างกัน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคของการแข่งขันความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ขยายวงกว้างโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่มีจานวนประชากรหนาแน่นมีการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบทั้งจาก
การเดินทางและการทางานต้องแข่งขันกับเวลา ความต้องการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภค
อาหาร การที่มีปัจจัยและช่องทางในการเลือกใช้บริการในหลายช่องทาง ทาให้ปัจจุบันนี้การบริโภค
อาหาร มีความนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นเนื่องจากการที่คนไทยประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารที่บ้านนั้นเริ่มจะได้รับความไม่สะดวกกั บวิถีชีวิตคนเมืองหลวงในยุคปัจจุบัน จึง
ทาให้ต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น การร่วมรับประทานในรูปแบบครอบครัว
แบบเพื่อนฝูง แบบเพื่อนร่วมงาน แบบคู่รัก ฯลฯ ซึ่งทุกรูปแบบมีผลกระทบให้ร้านอาหารต่าง ๆ มี
การเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหารร้านเดี่ยวหรือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ได้มีปริมาณที่รองรับมากขึ้นเรื่อย ๆ
และความหลากหลายของร้านอาหาร ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ทั้งอาหารไทย
และอาหารต่างชาติ เช่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส อาหารเยอรมัน อาหารเวียดนาม
เป็นต้น ปัจจุบันนี้ อาหารต่างประเทศ กาลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาก โดยสามาถดูได้จากการที่
มีร้านอาหารต่างชาติ เข้ามาเปิดกิจการทาธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็น
อาหารที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ในจ านวนอาหารต่ า งประเทศ ซึ่ ง สามารถสั ง เกตุ ไ ด้ จ าก
ศูนย์การค้า และ ร้านอาหารต่างๆ ก็จะมีอาหารญี่ปุ่น แทรกอยู่ในเมนูด้วย แทบทุกที่
ปั จ จุ บั น ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในประเทศไทยมี อ ยู่ ป ระมาณ 660.แห่ ง
โดยเฉพาะในกรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ และชลบุรี ซึ่งจานวนร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนั้นมากเป็นอันดับ
5 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้และไต้หวันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเล็งเห็นว่า
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นนี้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าคนไทยที่
ชื่นชอบรสชาติของอาหารญี่ปุ่น รวมไปถึงชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 60,000 คน(ข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยกสิกร ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นปี 25550 : มูลค่า 6,000 ล้านบาท ขยายตัว 10-15% (มอง
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1978) นอกจากนี้ โอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังมีอยู่ทั้งใน
ลักษณะร้าน พรีเมี่ยม ซึ่งจะเน้นอาหารญี่ปุ่นสูตรต้นตารับ ราคาจะค่อนข้างแพง เนื่องจากวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ต้องนาเข้ามาจากญี่ปุ่น เป้าหมายในการจาหน่ายสินค้าอาหารญี่ปุ่นหลักๆอยู่ในกลุ่มของผู้
ที่มีรายได้สูง (ชนชั้นกลาง) เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไปโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชียงใหม่
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และชลบุรี ปัจจัยสาคัญในการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารพรีเมี่ยม คือการเปิดศูนย์การค้าไฮเอน
ทาให้มีร้านอาหารญี่ปุ่น พรีเมี่ยมเปิดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเติบโตใน
เกณฑ์สูงคือ ร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วๆไปที่ราคาไม่แพงมากนัก โดยเน้นเจาะลูกค้ากลุ่มบีและกลุ่มซี ซึ่ง
ร้านอาหารญี่ปุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลักดันการเติบโตของมูลค่าตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกร.2550.มองเศรษฐกิจ.ฉบับที่ 1978)
ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทาให้ความนิยมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแบบบุปเฟต์นั้นได้เริ่ม
ขยายตัวออกเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูงทั่วประเทศ ทั้ง โรงแรม
และ ร้านอาหาร ก็เข้ามาทาการตลาดอาหารญี่ปุ่นแบบบุปเฟ่ต์กันเป็นจานวนมาก ซึ่งมีการแข่งขันทั้ง
ด้านราคาและคุณภาพ ทาให้ปัจจุบัน เราแทบจะเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นรูปแบบบุปเฟต์ในทุกๆ
แบรนต์ของร้านอาหารญี่ปุ่น หรือแม้แต่คนไทยก็ยังเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุปเฟต์ไปด้วย
ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) เป็นร้านชาบู – ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยคอนเซปต์ All
you can eat buffet ให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ สไตล์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟทุกเมนู สุดยอด
ตารับ อาหารเลื่ องชื่ อกั บ บุ ฟ เฟ่ ต์ ไลน์ อิ่มอร่อยกั บ ซู ชิ บ๊อ กซ์ และข้าวปั้ นนานาชนิ ด รวมทุ ก
เมนูอาหารชื่อดังจากโอซาก้า ความพิเศษของ ริว ชาบู ชาบู คือ เป็นชาบู บุฟ เฟต์สไตล์แบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม Katsuo Bushi Dashi Soup (น้าซุปปลาแห้ง) สูตรเฉพาะ ต้นตารับที่ได้จากการพิถีพิถันใน
การผลิตเป็นอย่างดี และ Kombu Dashi Soup ( ซุปสาหร่ายคอมบุ ) น้าซุปที่นาสาหร่ายทะเลกับ
กระดูกหมูเคี่ยวรวมกันพร้อมกับผัก เป็นสูตรต้นตารับที่หาชิมได้ ที่นี่ที่เดียว อีกทั้งน้าจิ้มที่มีให้เลือก
ถึงรับประทานถึง 3 แบบ Gomadare (น้าจิ้มงาขาว), Ponzu Sauce (น้าจิ้มพอนซึ), Red Sauce (น้าจิ้ม
สุกี้) เพิ่มรสชาติความอร่อยให้อาหารในรูปแบบและรสชาติที่แตกต่าง ตามความหลากหลาย สไตล์
โอซาก้า (CRG, ออนไลน์, 2550)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญ และมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึ งพอใจของ
ลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนทางการตลาด และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นบุปเฟ่ต์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. .เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ริว
ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์

3

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
-

Product ( ด้านผลิตภัณฑ์ )
Price ( ด้านราคา )
Place ( ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย )
Promotion ( ด้านการส่งเสริมการตลาด )
People (ด้านบุคลากร)
Process (กระบวนการในการทางาน)
Physical Evidence and Presentation (ด้าน
ภาพลักษณ์และการนาเสนอ)

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ทาให้ระดับความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร กระบวนการในการ
ทางาน ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมีความแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้องหาของการศึ ก ษาครั้งนี้เ ป็ นการศึ ก ษาถึ งระดับ ความพึ งพอใจของลูก ค้าต่ อส่ว น
ประสมการตลาดบริการของร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ กลุ่ม ลูกค้า ที่ใช้บริก ารร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยาม
สแควร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.4 อาชีพ
1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ประกอบด้วย ( 7P )
2.1.1 Product ( ด้านผลิตภัณฑ์ )
2.1.2 Price ( ด้านราคา )
2.1.3 Place ( ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย )
2.1.4 Promotion ( ด้านการส่งเสริมการขาย )
2.1.5 People (ด้านบุคลากร)
2.1.6 Process (กระบวนการในการทางาน)
2.1.7 Physical Evidence and Presentation (ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1. เพื่ อ สามารถน าผลการวิ จั ย นี้ ไปก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางในการวางแผนทาง
การตลาด ร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนาไปพั ฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายกว่าคู่แข่งขัน ที่มี
อยู่เป็นจานวนมากในปัจจุบัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ร้านริว ชาบู ชาบู คือ ร้านชาบู – ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยคอนเซปต์ All you can eat buffet
ให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ สไตล์ โอซาก้า เป็นชาบู บุฟเฟต์สไตล์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
บุปเฟต์ คือ การรับประทานอาหารแบบบริการตนเอง
ความพึงพอใจ คือ ความพอใจ ความชอบใจ ความถูกใจ ความรู้สึกคุ้มค่า เมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามที่ต้องการ
การใช้บริการ คือ การเลือก หรือ การตัดสินใจที่จะเข้าไปรับประทานอาหารร้านริว ชาบู
ชาบู
ส่วนประสมทางการตลาดคือ ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
- ด้า นผลิตภัณฑ์ และบริการ คือ ความคิดเห็น ของผู้บริโภคที่มีต่ออาหาร เช่น ด้าน
รสชาติ ความสด ความสะอาดเป็นต้น
-ด้านราคา คือ ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีความพึ งพอใจ มีความเหมาะสม ต่ออาหารใน
ร้านริว ชาบู ชาบู
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงร้านอาหาร
-ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ สิ่งที่ผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์ หรือผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ การจัดทาโปรแกรมทางการตลาด
ต่างๆ เช่น การทาสมาชิก การให้ส่วนลดพิเศษ
-ด้านบุคลากร คือ บุคลากรในองค์กรที่ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
โดยบุคลากรที่ให้บริการต้องมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความสามารถ สะอาด เป็นต้น
-ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริการ
-ด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละการน าเสนอ คื อ ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสถานที่ ความสะอาด
บรรยากาศภายในร้านที่ดี
ผู้บริโภค หรือ ลูกค้า คือ ผู้ที่เคยเข้าไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุปเฟต์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง แนวคิดและ
ทฤษฏีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการศึกษางานวิจัยในหัวข้อ “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์” ดังนี้
1. แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
2. แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
4. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538, หน้า, 41-42) กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วัดได้ประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลัก ษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่สาคัญมีดังนี้
1.อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่
มี อ ายุ แตกต่ า ง นัก การตลาดจึง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอายุ เ ป็น ตั วแปรด้า นประชากรศึ ก ษาศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ต้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
2.เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นัก การตลาดควรต้อง
ศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทางานมีมากขึ้น
3.ลั ก ษณะครอบครั ว (Marital.status).ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะครอบครั ว เป็ น
เป้าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญยิ่งขึ้นใน
ส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนในจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่
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ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์และโครงสร้าง
ด้านสื่อที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสภานภาพ (Income Education Occupation and Status)
เป็นตัวแปรที่สาคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มี
ร่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
ปัญหาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว ก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมี
หรือไม่ ดารงชี วิต รสนิย ม ค่ า นิย ม อาชีพ การศึก ษาฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใ ช้บ่อยมาก
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชาศาสตร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้การ
กาหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับ
เกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพ
ร่วมกัน
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541, หน้า, 67) กล่าวถึง การแบ่งตลาดตามลักษณะประชากรนั้น
เป็นการแบ่งตลาดตามอายุ รายได้ อาชีพ เชื้อเชาติ และชั้นของสังคม การแบ่งเช่นนี้ได้ประโยชน์
เนื่องจากได้ตลาดใหญ่และสามารถวัดค่าได้ดี
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, หน้า, 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ
เพศวงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าว มี ความสาคัญต่อนักการ
ตลาดเพราะมั น เกี่ ย วพั น กั บ อุ ป สงค์ (Demand).ในตั ว สิ น ค้ า ทั้ ง หลาย การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นก็จะหมดไปหรือลดความสาคัญ
ลง ลักษณะประชากรศาสตร์ที่สาคัญมีดังนี้
1. อายุ นักการตลาดต้องคานึงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายุด้วย
2 .เพศ จานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาด
ต้อ งค านึ ก ว่ า ปั จ จุ บั น สตรี เ ป็ น ผู้ ซื้ อ รายใหญ่ ซึ่ งที่ แ ล้ ว มาผู้ ช ายเป็น ผู้ ตั ด สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้ น
บทบาทของสตรีและบุรุษมีบางส่วนที่ซ้ากัน
3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตัวกาหนด
ที่ส าคัญของพฤติก รรม ขั้ นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่ล ะ
ขั้นตอนนั้นจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิด
ขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งสาคัญเพราะแบบแปนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่ตนมี
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2. แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แชปปลิน (Chaplin, 1968, p 437) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีความหมายตาม
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา หมายถึงความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานประกอบการตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
มอส (Morse, 1953, p 27).ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจา
ความเครี ย ดทั้ ง นี้ เ พราะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการ ถ้ า ความต้ อ งการนั้ น ได้ รั บ การ
ตอบสนองทั้ง หมดหรือบางส่วนความเครีย ดก็ จะน้อยลง ความพึ งพอใจก็ จะเกิ ดขึ้นและในทาง
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
มูลินส์(Mullins, 1985, p 280) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง
ๆ หลาย ๆ ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จใน
งาน ทั้งด้านปริมาณปละคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจาก
การที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการหรือความ
คาดหวั ง ที่ มี อ ยู่ และเมื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายนั้ น แล้ ว จะเกิ ด ความพอใจ เป็ น ผลสะท้ อ นกลั บ ไปยั ง
จุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก รายละเอียดดังปรากฏต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 2 การเกิด “ความพอใจ” ของบุคคล
ที่มา : Mullins, Laurie J. (1985). Management and organization
behavior.London : Pitman Company.
ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จึงเป็นหัวใจของธุรกิจที่ให้บริการการสร้างความ
พึ ง พอใจให้แ ก่ ผู้ม าใช้ บ ริก ารก็ คื อ การทาให้ผู้ มารั บบริ ก ารเกิ ด ความรู้สึ ก ที่ดี รู้ สึ ก พอใจและมี
แรงจูงใจที่จะมารับบริการอีกในครั้งต่อไป ธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้มารับบริการให้ได้แล้ว
คอลเลอร์ (วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , และคณะ. 2546 ; อ้างอิงจาก Kotler 2003) กล่าวว่า
ความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
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ซี่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการทางานของผลิตภัฒฑ์กับความคาดหวัง
ของลูกค้า (Kotler, 2003, p 61) ถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจและถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เท่ ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ
อย่างมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากความคิดหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
วราพรรณ สันทั ส นะโชค (2540, หน้ า .5) ให้ความหมายของความพึ งพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดังกล่าว จะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุมุ่งหมายในระดับ
หนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง
จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง พฤติกรรมหรือการ
แสดงความรู้สึกที่ดี หรือเจตคติที่ดี รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ ของมนุษย์ ซึ่งจะต้องเกิดจาก
เหตุผลเสมอ ความต้องการที่ จะได้รั บการตอบสนองความต้องการของแต่ ล ะบุคคลที่แตกต่า ง
เรียกว่าแรงจูงใจ เมื่อได้รับการจูงใจที่จะเกิดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า = คุณภาพบริการ =

บริการที่ลูกค้าได้รับ
ความคาดหวังของลูกค้า

2.1 ความสาคัญของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยท าให้ ง านประสบความส าเร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากนี้ผู้บริหารจะดาเนินการให้ผู้ทางานเกิด
ความพึงพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็นที่จะต้องดาเนินการที่จะทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความถึง
พอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือ
จานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มาใช้บริการ (สาโรช ไสยสมบัติ,
2534, หน้า 15)
ยิ่งกว่านั้นการให้บริการนอกจากจะทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอันดีต่อสินค้า ยังขยายถึง
ความรู้ สึก อัน ดีต่อบริ ษั ท ลูก ค้ า จะเกิ ดภาพลัก ษณ์แ ละความพึ งพอใจที่ดี ต่อบริษั ท ฉะนั้ น พลั ง
ก้าวหน้าของบริษัททางหนึ่งจึงอยู่ที่การให้บริการประทับใจลูกค้า ซึ่งทุกบริษัทจะให้ความสนใจ
เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด (ไทย
ประกันชีวิต จากัด, 2539, หน้า 7)
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2.2 คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผล
จากการเปรียบเทียบผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือ การทางานของผลิตภัณฑ์กับการ
คาดหวังของลูกค้า (Kotler,.1994, p.98) ระดับความพอใจของลูกค้าจะเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น นั ก การตลาดและฝ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความถึงพอใจให้กับค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added)
ทั้ ง คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต . (Manufacturing).และจากการตลาด . (Marketing).ตลาดจนยึ ด
หลักการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality) คุณค่าที่เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation) ซึ่งคุณค่าที่มอบให้กับลูก ค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า .(Cost)
หรือ ราคาสินค้า (Price) นั่นเอง
ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Product Competitive Differentiation) เป็น
การออกแบบลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งความแตกต่างนั้น
จาต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขันประกอบด้วย 1) ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 2) ความแตกต่าง
ด้านบริการ (Service Differentiation) 3) ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation) 4) ความ
แตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) ความแตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกาหนดคุณค่าเพิ่มสาหรับ
ลูกค้า (Customer Added Value)
คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า (Total Customer Value) เป็นการรับรู้ในรูปของตัว
เงินทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ และผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับจากตลาด
หรือเป็นผลรวมของประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ (Utility) จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการ
หนึ่งคุณค่าผลิตภัณฑ์พิจารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภั ณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
ความแตกต่า งด้า นผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างด้านบริก าร ความแตกต่างด้านบุคลากร และความ
แตกต่างด้านภาพลักษณ์ ความแตกต่างทั้ง 4 ด้านนี้ก่อให้เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์ 4 ด้าน เช่นกัน คือ
คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) คุณค่าด้านบริการ (Service Value) คุณค่าด้านบุคลากร
(Personnel Value) และ คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) คุณค่าทั้ง 4 ประการรวมเรียกว่าคุณค่า
ผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า ดังภาพประกอบ 3
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ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
(Product Competitive Differentiation)

คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า
(Total Customer value)

ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
(Product Differentiation)

คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์
(Product Value)

ความแตกต่างด้านบริการ
(Service Differentiation)

คุณค่าด้านบริการ
(Service Value)

ความแตกต่างด้านบุคลากร
(Personal Differentiation)

คุณค่าด้านบุคลากร
(Personal Value)

ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
(Image Differentiation)

คุณค่าด้านภาพลักษณ์
(Image Value)

ภาพประกอบที่ 3 คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า (Total Customer Value)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่.
หน้า 133.
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ภาพประกอบที่ 4 แสดงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้า (Customer Delivered Value) ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า (Total Customer Values) ลบด้วยต้นทุนรวมของลูกค้า (Total
Customer Cost)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. (2541) การบริหารการตลาดยุคใหม่ หน้า.
135.
2.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ฟิกซ์เกอราลด์ และดูรานท์ (R.Fitzgerald; & F.Durant,1980, p 586) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยการปรกครองท้องถิ่น โดยมี
พื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินนี้ก็จะ
แตกต่า งกั นไปขึ้ นอยู่ กับ ประสบการณ์ที่แต่ล ะบุคคลได้รับเกณฑ์ (Criteria).ที่แต่ล ะบุคคลตั้งไว้
รวมทั้งการตัดสิน (Judgement) ของบุคคลนั้นด้วยการประเมินผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านคือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพบริการ
2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพบริการ
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2.4 การวัดความพึงพอใจต่อบริการ
จากที่ กล่าวมาแล้วข้า งต้นว่า ความพึงพอใจต่อบริก ารจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการใน
มิติต่า ง ๆ ของแต่ล ะบุ คคล ดัง นั้นในการวัดความพึ งพอใจต่อบริก าร อาจจะกระทาได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ,.2534,.หน้า.39)
2.4.1 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมื อจากกลุ่ มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่
กาหนดคาตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคาตอบอิสระ โดยคาถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใน
ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานก าลั ง ให้ บ ริ ก ารอยู่ เช่ น ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก าร สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ระยะเวลาในการบริการพนักงานให้บริการ เป็นต้น
2.4.2 การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่ไทราบถึงระดับความพอใจของผู้มาใช้
บริก ารซึ่ ง เป็ นวิธี ก ารที่ ต้อ งอาศั ย เทคนิคและความชานาญพิ เศษของผู้สั มภาษณ์ที่ จะจู งใจให้ ผู้
สัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็น
วิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง
2.4.3 การสัง เกต เป็ นอีก วิธีหนึ่ง ที่จะให้ทราบถึงระดับความพึ งพอใจของผู้มาใช้
บริการ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการ
ได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้าและความถี่ ของการมาขอรับบริการ
เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึง
จะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้นสามารถที่จะทาการวัดได้หลาย
วิธีทั้งนี้จะดต้องขึ้นอยู่ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัด
ด้วยจึงจะส่งผลให้กาววัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้
2.5 ปัจจัยที่ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
2.5.1 ด้านพนักงานและการต้อนรับ มีดังนี้ (ไทยประกันชีวิต, 2539, หน้า 9-10)
2.5.1.1 มีความรู้และรู้รอบในเรื่องของสินค้า บริการ ผู้บริหาร โครงสร้างของ
องค์กร นโยบายขององค์กร ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใน
องค์กร โดยเฉพาะงานในหน้าที่ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าต่อไปต้อง
รู้จักนาความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการทางาน
2.5.1.2 มี บุ คลิก ภาพที่ดี มีความมั่นใจตนเองและความคล่องตัวแสดงถึงความ
กระตือร้อร้น สุภาพ จริงใจ ดูเป็นธรรมชาติ การแต่งกายเรียบร้อย สะอาด สวยงามเหมาะสมกับ
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กาลเทศะ เหล่า นี้ล้วนทาให้บุคลิก ของผู้ใช้บริการน่าชวนมอง น่านิย มนับถือน่าเข้าใกล้ และนา
ประทับใจต่อผู้ทาการติดต่อ
2.5.1.3 ร่างกายแข็งแรง ท่าทางคล่องแคล่ว สุขภาพอนามัยเป็นส่วนประกอบที่
สาคัญ จะมีผลทาให้จิตใจ สมอง ปัญญา สุขภาพจิตดี เป็นปกติ การทางานติดต่อกับผู้อื่นย่อมเป็นไป
อย่างราบรื่นมากกว่าผู้ที่มีร่างกานอ่อนแอ มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่เสมอ
2.5.1.4 มี จิตส านึก ในการต้อนรับและบริก ารที่ดี ชอบให้บริก ารผู้อื่น ยึดถือว่า
บุคคลอื่นหรือผู้มาติดต่อถูกเสมอ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและอย่างตั้งใจ
2.5.1.5 ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีไมตรีจิต มีใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้
ความช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหาทุกข์ร้อน สามารถรับฟังปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่าง
จริงจัง
2.5.1.6 เป็นคนช่างสังเกต มีปฏิภาณดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การพบปะหรือ
ประจันหน้ากันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้มาติดต่อ ย่อมมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะปะทะคารมกันได้
ความมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะช่วยเหลือมิให้โอกาสแบบนั้นเกิดขึ้น
ได้ประการสาคัญ ความมีปฏิภาณไหวพริบจะช่วยเสริมบุคลิกภาพ ความอะลุ้มอล่วยและความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันได้อย่างดี
2.5.2 ด้านสถานที่ประกอบการ ลักษณะของสถานที่ที่ให้บริการที่ดี (สุวัฒนา ในเจริญ.
2540:11)
2.5.2.1 ทาเลที่ตั้งเดินทางสะดวก ไม่แออัดในการเดินทาง
2.5.2.2 สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
2.5.2.3 การจัดป้ายบอกหน่วยงานที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการในขณะรอรับบริการ
2.5.2.4 สถานที่จอดรถสะดวกไม่คับแคบจนเกินไป
2.5.3 ด้านความสะอาดที่ได้รับ ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจเมื่อ
2.5.3.1 มีพนักงานที่คอยให้ความสะดวกกับลูกค้าเพียงพอ
2.5.3.2 มีความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานให้บริการกับลูกค้า
2.5.3.3 การให้คาแนะนาและชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการควรจะได้รับ
2.5.3.4 การให้ความช่วยเหลือรับบริการ ไม่เข้าใจในบริการ
2.5.4 ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ
2.5.4.1 ความทันสมัยต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการและประโยชน์ของข้อมูลที่
ผู้รับบริการจะได้รับ
2.5.4.2 การให้คาแนะนาตอบปัญหาที่ถูกต้องชัดเจน
2.5.4.3 การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงรูปแบบการนาเสนอข้อมูลที่
ไม่คลุมเครือเข้าใจต่อการฟัง
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2.5.5 ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ การบริการที่มีการดาเนินการที่ดีได้แก่
2.5.5.1 ความรวดเร็วของการให้บริการในแต่ละครั้งแต่ละเรื่อง
2.5.5.2 การลดขั้นตอนหรืออนุโลมให้ลูกค้าในบางกรณี ลูกค้าจะมีความรู้สึกที่ง่าย
ไม่เสียเวลามาก
2.5.5.3 การด าเนิน การในด้ า นบริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ท าให้ ลูก ค้ า เสี ย โอกาสหรื อ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า .(Tools for Tracking and
Measuring Customer Satisfaction) เป็นวิธีการที่จะติดตาม วัดและค้นหาความต้องการของลูกค้า
โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อสร้างความพึ งพอใจให้กั บลูกค้า บริษัทที่ยึดปรัชญาหรือแนวความคิดทาง
การตลาด (Marketing Concept) ที่มุ่งความสาคัญที่ลูกค้าจะมีจุดมุ่ งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้ามีปัจจัยที่ต้องคานึงถึง คือ 1) การสร้างความพึงพอใจโดยการลดต้นทุนของลูกค้า(ลด
ราคา)หรือการเพิ่มบริการและจุดเด่นของสินค้า ซึ่ งจะมีผลทาให้กาไรของบริษัทลดลง 2) บริษัท
จะต้องสามารถสร้างกาไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ลงทุนในการผลิตมากขึ้น หรือมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (R&D) เหล่านี้ถือว่ามีผลกระทบทั้งรายได้ของบริษัทและต้นทุนของสินค้า 3) บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ขายปัจจัยการผลิตและคนกลาง การเพิ่มความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของคนเหล่านี้ด้วย
2.6 วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้า สามารถทาได้ 4 วิธีดังนี้
2.6.1 ระบบการติเตียนและข้อเสนอแนะ (Complain and Suggestion Systems) เป็น
การหาข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ข องลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการท างานของบริ ษั ท ปั ญหาเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์และการทางาน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นจากลูกค้า
2.6.2 การสารวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction systems) ในกรณีนี้จะ
เป็นการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งดีกว่าวิธีแรกที่มักพบปัญหาว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือและมักเปลี่ยนไป ซึ่งสินค้าจากผู้ขายรายอื่นแทน เป็นผลให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้าไป
เครื่องมือที่นิยมใช้มากคือ การวิจัยตลาด วิธีนี้บริษัทจะต้องเตรียมแบบสอบถามเพื่อค้นหาความพึง
พอใจของลูกค้า เทคนิคต่าง ๆ ทีใช้ในการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ามีดังนี้
2.6.2.1 การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Rating Customer Satisfaction) ที่
มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยอยู่ในรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ
พอใจ พอใจอย่างยิ่ง
2.6.2.2 การถามว่าลูกค้าได้รับความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่อย่างไร
2.6.2.3 การถามให้ลูกค้าระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และเสนอแนะประเด็น
ต่าง ๆ ที่จะแก้ไขปัญหานั้นเรียกว่า การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า (Problem Analysis)
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2.6.2.4 เป็ นการถามลูกค้าเพื่ อให้คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ และการทางานของ
ผลิตภัณฑ์ เรียกว่า เป็นการให้ คะแนนการทางานของผลิตภัณฑ์ วิธีนี้จะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อน จุด
แข็งของผลิตภัณฑ์ (Product Performance Rating)
2.6.2.5 เป็นการสารวจความตั้งใจในการซื้อซ้าของลูกค้า (Repurchase Intention)
2.6.3 การเลือกซื้อโดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย (Ghost Shopping) วิธีนี้จะเชิญบุคคล
ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ให้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการซื้อสินค้าของบริษัทและ
คู่แข่งขัน พร้อมทั้งระบุปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
2.6.4 การวิ เ คราะห์ ถึ ง ลู ก ค้ า ที่ สู ญ เสี ย ไป.(Lost.Customer.Analysis).ในกรณี นี้ จ ะ
วิเคราะห์หรือสัมภาษณ์ลูกค้าเดิมที่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น ๆ เช่น บริษัท IBM ได้ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อ
ทราบถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ เช่น ราคาสูงเกินไป บริการไม่ดีพอ ผลิตภัณฑ์ไม่
น่าเชื่อถือ รวมทั้งอาจจะศึกษาถึงอัตราการสูญเสียลูกค้าด้วย
2.7 ทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs)
มาสโลว์ ได้อธิบายว่า มนุษย์มีความต้องการตลอดเวลาและเมื่อความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่มีความหมายสาหรับคนนั้นต่อไป ทั้งนี้ทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์
ตั้งอยู่บนสมมติฐาน 3 ประการ คือ
1.มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุด
2.ความต้องการที่ไ ด้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอีก
ต่อไปความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
3.ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง เมื่อความต้องการลาดับ
ต่าได้รับ การตอบสนองแล้วบางส่วน ความต้อ งการขั้ นสูงต่อ ไปก็ จะติ ดตามมาเป็นตั วก าหนด
พฤติกรรมใหม่ต่อไป
มาสโลว์ ได้ลาดับความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ลาดับ โดยเรียงจากความต้องการขั้น
ต่าสุดไปสูงสุด ดังนี้
1.ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ในการดารงชีพเพื่อความอยู่รวด เช่น อาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการ
ทางเพศและการขับถ่าย
2.ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่ได้รับการ
ปกป้อง คุ้มภัยที่จะเกิดแก่ชีวิ ตและทรัพ ย์สิน ความต้องการความปลอดภัยอันตรายต่าง ๆ ความ
มั่นคงในชีวิตการงาน
3.ความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ด้านจิตใจกับผู้อื่น ต้องการเพื่อน อยากมีพวกพ้อง ต้องการให้ผู้อื่น
ยอมรับ
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4.ความต้องการมีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องทางสังคม (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
เกี่ยวกับความมั่นใจตนเอง ในเรื่องของความรู้ ความสามารถ อยากมีหน้ามีตา มีชื่อเสียง มีคนยกย่อง
นับถือในสังคม ต้องการด้านสถานภาพทางสังคม
5.ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงของมนุษย์ อยากให้เกิดความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามนึกคิดหรือความหวังของตน

ภาพประกอบที่ 5 ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
ที่มา : Maslow.(1998). Maslow on Management.P.57.
จากความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฏีของมาสโลว์ สามารถสรุประดับความต้องการ
ของมนุษย์ได้ 2 ระดับ คือ
1.ระดับความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย และ
ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
2.ระดับความต้องการขั้นสูง (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความเป็น
เจ้ า ของ ความต้ อ งการชื่ อ เสี ย ง การได้ รั บ การยกย่ อ งจากบุ ค คลอื่ น และความต้ อ งการประสบ
ความสาเร็จในชีวิต

18
ดังนั้น สิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการจึงต้องการจึงต้องสอดคล้องกับระดับ
ความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย แนวความคิดของมาสโลว์ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมจะเป็นผล
มาจากความต้องการโดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุความต้องการในขณะนั้น
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539, หน้า 48-49) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ซึ่ง
เป็นกระบวนการสาคั ญที่น่าจะศึก ษาว่า ก่ อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจนั้น มีขั้นตอนการตัดสินใจ
อย่างไร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพประกอบที่ 6 แสดงรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (ผู้บริโภค)
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการ
ของตนซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็นอยู่กับสภาวะที่เขาปรารถนา
จะให้เป็นการเล็งเห็นปัญหามักจะเกิดจากความต้องการหรืออาจจูงใจของผู้บริโภคในการแสวงหา
สินค้าหรือบริการที่มี คุณภาพ ความต้องการซื้อสินค้านั้นอาจเกิดจากสิ่งจูงใจที่สร้างขึ้นโดย
1.1 ตัวของผู้บริโภคเอง เกิดจากสิ่งจูงใจภาพในตัวของผู้โภคเอง
1.2 คนในสังคมที่เขาอยู่ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน เพื่อนฝูง
1.3 สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไป เช่น การที่งานล่าช้าเกินกว่ากาหนด
1.4 ความพยายามของนักการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative)
ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ตัว
ผู้บริโภคจะดาเนินการตอบสนองความต้องการของเขาทันที แต่ในบางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ความต้องการนั้นจะถูกสะสมเอาไว้เพื่อการตอบสนอง
ภายหลังเมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มากจะทาให้เกิดภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจ
ให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการ
ที่สะสมไว้ปริมาณของข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหาขึ้นอยู่กับความต้องการที่บุคคลเผชิญอยู่ในระดับมาก
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หรือน้อยจานวนเวลาที่ใช้ในการเลือกราคาสินค้าและระดับความเสี่ยงภัยที่พึงมี ถ้าการตัดสินใจนั้น
อาจมีการผิดพลาด เช่น ภายหลังจากที่ผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในขั้นตอนแรกแล้ว ผู้บริโภค
จ าเป็ น ต้ อ งค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การหาข้ อ มู ล จากผู้ ผ ลิ ต หลาย ๆ รายเพื่ อ
เปรียบเทียบ การแสวงหาข้อมูลทาได้ 2 ทางคือ
2.1 Internal Search เป็นการดึงเอาข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจามาใช้ในการ
วิเคราะห์หาทางเลือกเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื้อถ้าหากผู้บริโภคพบว่าข้อมูลในความทรงจาเช่น
ข้อมูลจากการอ่านฟังชมโฆษณาข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์การใช้โดยตรงมีไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจซื้อก็จะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกซึ่งเรียกว่า External Search
2.2 External Search เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้เล็งปัญหาโดยผู้บริโภค
มองเห็นว่าควรจะซื้อสินค้าประเภทใดหรือยี่ห้อใดมักเกิดขึ้นกับการตัดสินใจซื้อสินค้ าประเภท
High Involvement Product แหล่งข้อมูลที่ไปแสวงหามี 2 ทางคือ
2.2.1.ข้อมูลที่ควบคุมโดยนักการตลาด (The Marketer-Controlled Sources) ได้แก่
โฆษณาจากสื่อต่างๆนับว่าเป็นข้อมูลที่หาได้ง่ายที่สุดหรืออาจมีการติดต่อกับพนักงานขายโดยตรง
2.2.2.ข้อมูลทั่วไป (General Information Sources) ได้แก่บทความทั่วไปหรือจาก
ปากต่อปาก
3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วผู้บริโภค
จะนาทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรในการพิจารณาทางเลือกนี้ผู้บริโภค
จะดึงเอาเกณฑ์การประเมินผลความเชื่อทัศนคติและความสนใจที่จะซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ใน
จิตใจของคนๆนั้นอยู่ก่อนแล้วมาใช้ในการตัดสินใจเช่นในกรณีของการประเมินผลทางเลือกของ
ร้านอาหารหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นทางเลือกมาแล้วก็จะนาข้อมูลทั้งด้านบวกและด้าน
ลบแต่ละร้านมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมินว่าทางเลือกใดตอบสนองความต้องการตนได้มากที่สุด
3.1 เกณฑ์ประเมินผล(Alternative Criteria) แต่ละคนจะมีมาตรฐานและข้อจากัดใน
การประเมินสินค้าหรือยี่ห้อต่างๆไม่เหมือนกันในการประเมินผลทางเลือกคือจะซื้อสินค้าแบบไหน
ยี่ห้อไหนผู้บริโภคมักจะประเมินผลโดยอาศัยความสนใจในลักษณะสินค้าเนื่องจากสินค้าหนึ่งๆจะ
มีคุณสมบัติหลายอย่างแต่ผู้บริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติที่เขาสนใจหรืออาจจะประเมินผล
จากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้ายี่ห้อนั้นๆและมีการเปรียบเทียบว่าสินค้าแต่ละประเภทหรือ
ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อไหนดีกว่ ากันหรือให้ประโยชน์มากกว่ากันแต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลนี้กับสินค้าทุกประเภทหรือทุกยี่ห้อผู้บริโภคมักใช้เกณฑ์ประเมินผลนี้กับสินค้าที่มีราคา
แพงมีความเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ของตัวเองหรือมีความเสี่ยงสูงในการเลือกผิดยี่ห้อ.(High Involvement
Product) เกณฑ์ที่นิยมใช้มักเป็นเรื่องของราคาและยี่ห้อ
3.2 ความเชื่อ (Belief) มักหมายถึงภาพลักษณ์หรือยี่ห้อกล่าวคือเป็นการประเมินผล
โดยอาศั ย การพั ฒ นาความเชื่ อ ถื อ ในตราสิ น ค้ า เนื่ อ งจากความเชื่ อ ถื อ ของผู้ บ ริ โ ภคขึ้ น อยู่ กั บ
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ประสบการณ์เฉพาะอย่างของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ
ผู้บริโภคก็จะเกิดทัศนคติที่ดีและจะเกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุดกล่าวคือถ้าผู้บริโภคมีความรู้และ
ความเข้าใจว่าสินค้ายี่ห้อนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้จริงสินค้านั้นก็จะถูกเลือก
3.3 ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติต่อสินค้าซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อคือถ้าเชื่อว่าสินค้า
นั้นดีผู้บริโภคก็จะมีทัศนคติที่ดีเกิดความชอบต่อสินค้านั้นถ้าเกิดความไม่เชื่อก็จะไม่ชอบในสินค้า
นั้น
3.4 ความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) เมื่อมีความเชื่ อแล้วทัศนคติที่ดีต่อ
ทางเลือกนั้นก็จะทาให้เกิดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้านั้นซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมการซื้อ
4 การตัดสินใจซื้อ (Choice/Purchase)เมื่อทาการประเมินแล้วจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
กาหนดความพอใจระหว่างสินค้าต่างๆที่เป็นทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสิ นใจก็จะมา
สิ้นสุดที่การซื้อสินค้าหรือยี่ห้อที่ได้พิจารณามาใช้เช่นเมื่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
มาถึ ง ขั้ น สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ในท้ า ยที่ สุ ด ในส่ ว นของตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (VariableInfluencing Decision Process) สามารถแบ่งเป็น
4.1.ปัจจัยของตัวบุคคล(Individual.Characteristics).ประกอบด้วยแรงจูงใจ(Motivation)
ทั ศ นคติ .(Attitude).วิ ธี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต .(Lifestyle).และลั ก ษณะท่ า ทางและนิ สั ย (Personality)
ตัวอย่างเช่นทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีผลต่อสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ จะมีทั้งทัศนคติด้านบวก
และลบถ้าเป็นทัศนคติด้านบวกเช่นเห็นว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดีก็จะยิ่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
เร็ วขึ้ นหากเป็ น ทั ศ นคติ ด้า นลบเช่ นเห็ นว่ าสิ น ค้า นั้น มีคุ ณ ภาพไม่ดี ร าคาแพงเกิ น ไปก็ จะทาให้
ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความลั ง เลและอาจยกเลิ ก การซื้ อ ได้ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลกล่าวคือทาให้พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งแตกต่างไปจากบุคคลอื่น
4.2 ปัจจัยทางสังคม (Social Influence) ประกอบด้วยวัฒนธรรม (Culture) กลุ่มอ้างอิง
(Reference Group) และครอบครัว (Family) ความตั้งใจซื้อจะได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้ขนาด
ของครอบครัวกลุ่มอ้างอิงวัฒนธรรมภาวะทางเศรษฐกิจการคาดคะเนต้นทุนและการคาดคะเนถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้า 2.4.3 สถานการณ์ต่างๆที่เผชิญอยู่ (Situation Influence) ซึ่งอาจมี
ผลทาให้กระบวนการตัดสินใจซื้อดาเนินต่อไปหรือหยุดชะงักลงก็ได้เราเรียกเหตุ การณ์เหล่านี้ว่า
Unanticipated Circumstance ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคะเนได้ขณะที่ผู้บริโภคกาลังจะ
ซื้อสินค้าอาจมีปัจจัยบางอย่างมากระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซื้อตัวอย่างเช่นความไม่พอใจใน
ลักษณะของพนักงานขายความกังวลใจเกี่ยวกับรายได้เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทาง
สังคมเช่นตกงานหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับทางเลือกเช่นยี่ห้อที่เรากาลังพิจารณาอาจเกิดการ
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)หลังการซื้อหรือทดลองใช้สินค้า
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า.(Satisfaction/ Dissatisfaction)
ซึ่งความพอใจหรือไม่พอใจจะมีผลต่อความเชื่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อในครั้งต่อไปกล่าวคือถ้า
ซื้อมาแล้วใช้ดีความรู้สึกพอใจนี้จะถูกเก็บเป็นความเชื่อต่อตัวสินค้าและทาให้เกิดทัศนคติที่ดีผลที่
ตามมาก็คือความสนใจซื้อซ้าและอาจบอกต่อผู้อื่นแต่ถ้าเกิดความไม่พอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบความเชื่อทัศนคติและทาให้ไม่สนใจซื้อสินค้าประเภทนี้หรือยี่ห้อนี้อีกการตัดสินใจซื้อก็จะ
เริ่มต้นกลับไปที่การเริ่มหาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสินค้าอื่นหรือยี่ห้ออื่นๆใหม่อีกครั้งเช่นเมื่อผู้บริโภค
ได้มารับประทานอาหารญี่ปุ่นห้องอาหารญี่ปุ่นแบบบุปเฟ่ต์แล้วมีความเชื่อถือในคุณภาพอาหารและ
การบริการก็จะมีแนวโน้มว่าจะมาซื้อและใช้บริการอีกในอนาคตความไม่พอใจหลังการซื้อหรือใช้
สินค้ามีสาเหตุทั่วไป 4 ประการคือ
5.1 ความรู้สึกไม่แน่ใจเพราะในขั้นการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคพบว่าสินค้ามีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียเมื่อซื้อมาใช้แล้วผู้บริโภคก็ยังมีความรู้สึกไม่แน่ใจติดอยู่ตลอดเวลา
5.2 ความรู้สึกไม่ดีหลังการซื้อและได้ยินได้ฟังเรื่องบกพร่องต่างๆของสินค้าที่ซื้อมา
5.3 ทราบภายหลังว่าสินค้าอย่างเดียวกันนั้นสามารถซื้อได้ถูกกว่าถ้าซื้อจากที่อื่น
5.4 พบว่าสินค้านั้นทางานได้ไม่เป็นที่พอใจเมื่อเกิดความไม่พอใจผู้บริโภคมีวิธีที่จะ
ผ่อนคลายได้โดยการขายสินค้านั้นให้กับคนอื่นต่อไปหรือคืนสินค้าไปหรือพยายามหาข่าวสารอื่น
มาเสริมความเชื่อมั่นว่าสินค้านั้นยังมีคุณสมบัติเด่นด้านอื่นๆสนั บสนุนอยู่และในที่สุดก็จะไม่ซื้อ
และใช้สินค้านั้นอีกต่อไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, หน้า 306-312)
จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถกล่าวได้ว่าภายหลังจากที่ผู้รับสารตระหนักถึงความต้องการ
ในขั้นตอนแรกแล้วมีการค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนเพียงพอและมีการเปรียบเทียบข้อมูล
เพื่อประเมินผลทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อนั่นหมายความว่าผู้รับสารกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับสูงหรือกล่าวคือมีการใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจระยะ
ยาวในทางตรงกันข้ามหากผู้รับสารค้นหาข้อมูลและประเมินผลทางเลือกเพียงเล็กน้อยหมายความ
ว่าผู้รับสารกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับต่าหรือกล่าวคือมีการใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจระยะสั้น
4. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ.4ps) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือ
ต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 35-36)
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย
สินค้าบริการความคิดสถานที่องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า
(Value)ในสายตาของลูกค้าจึงมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component)เช่น
ประโยชน์พื้นฐานรูปร่างลักษณะคุณภาพการบรรจุภัณฑ์ตราสินค้าฯลฯ
1.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัทเพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงดีขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมทางผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดถัดมา
จาก Product ราคาเป็นต้นทุน.(Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า .(Value)
ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อดังนั้นกลยุทธ์
ด้านราคาต้องคานึงถึง
2.1 คุณค่าที่รับรู้ (Product Value) ในสายตาของผู้บริโภคซึ่งต้องพิจารณาว่าผู้บริโภค
ยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น
2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด
2.4 ปัจจัยอื่นๆ
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องระหว่างผู้ขายกับผู้
ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานทาการขาย (Personal
Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน.(No Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
หลายประการซึ่ง อาจเลือกใช้ หนึ่ง หรือหลายเครื่องมือโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูก ค้า
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้เครื่องมือสาคัญดังต่อไปนี้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
(หรือ) ผลิตภัณฑ์บ ริการหรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้ อุปถัมภ์รายการกลยุ ทธ์ใ นการ
โฆษณาเกี่ยวข้องกับ 1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์การ
โฆษณา (Advertising.Tactics).2) กลยุทธ์สื่อ.(Media Strategy)
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3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและ
จูงใจตลาดโดยใช้บุคคลงานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ
3.2.1 กลยุทธ์การขายโดยการใช้พนักงานขาย(Personal Selling Strategy)
3.2.2 การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management)
3.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ
- การกระตุ้นผู้บริโภคเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค(Consumer.Promotion)
- การกระตุ้นคนกลางเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง.(Trade.Promotion)
- การกระตุ้ น พนั ก งานขายเรี ย กว่ า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ พ นั ก งาน.(Salesforce
Promotion)
3.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเกี่ย วกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงินส่วนการประชาสัมพันธ์
หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธี การต่างๆที่นักการตลาดให้ส่งเสริมการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อและทาให้เกิดการตอบสนองในทันทีประกอบด้วย
3.5.1 การขายทางโทรศัพท์
3.5.2 การขายโดยใช้จดหมายตรง
3.5.3 การขายโดยใช้แคตตาล็อค
3.5.4 การขายทางโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ซึ่งจูงใจให้ ลูกค้ามีกิจกรรมการ
ตอบสนองเช่นการใช้คูปองแลกซื้อ
4. การจัดจาหน่าย (Place.or.Distribution).หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นา
ผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้ ว ยการขนส่ ง การคลั ง สิ น ค้ า และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า ค งคลั ง การจั ด จ าหน่ า ยจึ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

24
4.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel or Distribution) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึง
ประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลางผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการ
กระจายตัวสินค้าจึงประกอบด้วยงานที่สาคัญต่อไปนี้ 1) การขนส่ง (Transportation) 2) การเก็บ
รักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) 3) การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory
Management)
5. กระบวนการในการทางาน (Process) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการ
จัดส่งสินค้ าถึงลูกค้ าเป็นกระบวนการที่ต้องทาให้เกิ ดประสิทธิภาพที่สุด กระบวนการนั้นจะ
หมายถึงตั้งแต่ลาดับการคิดการบริการในระบบงานต่างๆ ซึ่งถ้ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ของขั้นตอนเกิดความล่าช้าจะทาให้งานเกิดผิดพลาดและอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าได้
6. ด้านบุคลากร (People) การบริการขึ้นอยู่กับบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึง ลูกค้าและ
พนักงาน ซึ่งจะ
มีอิทธิพลต่อลูกค้าในด้านการบริการ ลูกค้ามักจะตัดสินคุณภาพของการบริการจากสิ่งที่ลูกค้าได้รับ
การบริการที่ประสบความสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการคัดสรร การฝึกฝน การสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน
เป็นสาคัญ
7. ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ (Physical Evidence and Presentation) กระบวนการ
จัดวางสินค้า การตกแต่งอุปกรณ์ สัญลักษณ์และสิ่งตีพิมพ์ หรือกลยุทธ์ต่างๆ สามารถบอกกับเราได้
ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดีหรือไม่เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบกับความพอใจของลูกค้าเป็น
อันดับแรก
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงตัวแปรต่างๆที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภคเพื่อนามาเป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวความคิดและการสร้างแบบสอบถาม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 ผลงานวิจัยในประเทศ
บราลี จินตนสนธิ (2538) ได้ศึกษาความพึ งพอใจต่อการบริการของสานักงานทะเบียน
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหัวหิน พบว่าตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
โดยที่ เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับ
บริการสูงกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจสูง
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กว่าประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่ากว่า แต่ระดับรายได้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการของประชาชน
ฉวีวรรณ วินิจเขตคาณวน (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการรับ บริการ ของ
ผู้ใช้น้าประปากรณีศึกษา : สานักงานประปา สาขาบางเขน ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจ ในการรับ
บริการของผู้ใช้น้าประปาพบว่า โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณา เป็นรายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2539) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคน
กรุงเทพฯโดยสารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนกรุงเทพฯจานวน449 คน
ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2539 กระจายตามกลุ่มอาชีพต่างๆได้แก่นักเรียน /นักศึกษาร้อยละ 24.4
พนักงานของรัฐร้อยละ 38.0 ลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 28.5 ค้าขาย /กิจการส่วนตัวร้อยละ 1.8
รับจ้างร้อยละ 6.3 และอาชีพอื่นๆร้อยละ 0.9 เช่นแม่บ้านข้าราชการบานาญลูกจ้างชั่วคราวเป็นต้น
และเน้นการกระจายตามสถานภาพสมรสโดยแยกเป็นคนโสดร้อยละ 63.3 สมรสร้อยละ 34.2 และ
แยกกันอยู่ร้อยละ 2.5 ซึ่งในการสารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านในครั้งนี้จะไม่นับ
รวมการรับประทานอาหารเช้าและกลางวันซึ่งเป็นมื้อที่ต้องรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นปรกติ
อยู่แล้วสาหรับคนที่มีกิจธุระที่จะต้องออกนอกบ้านยกเว้นมื้อกลางวันที่มีการเลี้ยงกันเป็นพิเศษ
เท่านั้น
นิภานิรุตติกุล (2541) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครพบว่าสิ่งกระตุ้นทางผลิตภัณฑ์อันได้แก่อาหารประเภทต่างๆจะมีผลิตภัณฑ์
สัญลั ก ษณ์ข องตนเองเช่ นไก่ ท อดเคเอฟซีพิ ซ ซ่ าพิ ซ ซ่า ฮัท ฯลฯนอกจากนี้ยั งมี รายการอาหารที่
หลากหลายเช่นของหวานตามความคิด One Stop Shopping ทาให้ผู้บริโภครู้สึกประหยัดเวลาใน
การเดินทางมารับประทานอาหารทางด้านราคาอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากต้นทุนเป็น
สาคัญใช้เป็นนโยบายราคาเดียว One Price Policy ยกเว้นบางร้านตั้งราคาตามคู่แข่งสถานที่ที่
ร้านอาหารจานด่วนต่างประเทศนิยมตั้งในห้างสรรพสินค้านอกจากนี้ยังมีการขยายไปสนามบินและ
สถานนีบริการน้ามั นรวมถึง บริก ารส่งที่บ้านการส่งเสริมการตลาดมักทากันตลอดปีโดยเฉพาะ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดพบว่าผู้ที่ใช้บริการ
ส่วนใหญ่อยู่ช่วง 15 – 25 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000 บาทหรือต่า
กว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้งต่อคนวัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่
นัดพบรองลงมาเพื่อรับประทานอาหารช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการ 11.00–15.00 น. เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดร้านที่นิยมเข้าไปใช้บริการคือเคเอฟซีรองลงมาคือแมคโดนั ลด์ผู้บริโภคนิยมใช้บริการตาม
ห้างสรรพสินค้าโดยนิยมที่ร้านมากกว่าสั่งซื้อความถี่ในการใช้บริการ 3 – 4 ครั้งต่อเดือนบุคคลที่มี
อิทธิพลในการสั่งซื้อคือตัวเองและเพื่อนปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
รสชาติอาหารรองลงมาคือการมีสาขาให้เลือกมากในการเข้าไปรับประทาน
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ปนัดดากาญจนพันธ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการ
ของภัตตาคารญี่ปุ่นฟูจิในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมและรายได้
อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความพึงพอใจในระดับมากผู้บริโภคที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติและเมื่อพิจารณารายได้พบว่าด้านส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัย ส าคั ญทางสถิติผู้บ ริโภคที่มี อายุ แตกต่างกั นมีความพึ งพอใจต่อการให้บริก ารของภัตตาคาร
อาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการจัดจาหน่ายมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆผู้บริโภคมีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติและเมื่อ
พิจารณารายได้พบว่าด้านผลิตภัณฑ์และบริการและด้านการจัดจาหน่ายมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆผู้บริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
สินีนาฎ อัศ วเนรมิ ตร.(2546).ได้ศึก ษาเรื่อทัศนคติและพฤติก รรมของผู้บริโภคที่มีต่อ
ภัตตาคารเอ็มเคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเข้ามาบริโภคสุกี้มากที่สุดคือ
ช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น. ความถี่ในการบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อ 3 เดือนสาเหตุหลักใน
การบริโภคสุกี้ ม ากที่ สุดคื อผู้บ ริโภคชอบรับประทานสุกี้ บุคคลที่มีอิ ทธิพ ลในการตั ดสิน ใจให้
ผู้บริโภคเลือกบริโภคสุกี้มากที่สุดคือเพื่อนจานวนบุคคลที่ไปบริโภคสุกี้โดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อ
ครั้งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแต่ละต่อคนในการบริโภคสุกี้คือ 173 บาทแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสุกี้
ของผู้บริโภคส่วนใหญ่เหมือนเดิมรายการอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคมากที่สุดคือประเภทผักเห็ด
เต้าหู้รายการอาหารที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุดคือ ประเภทลูกชิ้นต่างๆทัศนคติในด้านผลิตภัณฑ์ด้าน
คุณค่าตราสินค้าด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านการบริการมีผลต่อทัศนคติโดยรวมของผู้บริโภค
ที่มีต่อภัตตาคารเอ็มเคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 แต่ทัศนคติทางด้านทาเลที่ตั้งไม่มีผลต่อทัศนคติ
โดยรวมของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ภั ต ตาคารเอ็ ม เคข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ โ ภคพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี
ข้อเสนอแนะและมีความคิดเห็นในเรื่องควรให้ส่วนลด 10 % ในกรณีชาระด้วยบัตรเครดิตมากที่สุด
รองลงมาคือเพิ่มจานวนสาขาในแหล่งชุมชนและติ่มซ่าควรมีจาหน่ายตลอดทั้งวันตามลาดับ
ยุ ว นิ ต ย์ ทิ ศ สกุ ล .(2545).ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพบว่าด้านปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการค่าเฉลี่ยรวมของทุกปัจจัยอยู่ในระดับสาคัญมากและเมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (อาหารและเครื่องดื่ม)ที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดได้แก่ความ
สะอาดและความสดของอาหารด้านผลิตภัณฑ์ (ดนตรี)ที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดได้แก่ความ
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ไพเราะของวงดนตรีด้านราคาที่มีระดับความสาคัญมากได้แก่ราคาอาหารมิกเซอร์ราคาเหล้าต่อขวด
ราคาเบียร์ต่อขวดด้านสถานที่ที่มีระดับความสาคัญมากได้แก่มีที่จอดรถเพียงพอทาเลที่ตั้งสะดวก
ต่อการเดินทางอยู่ใกล้แหล่งชุมชนด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีระดับความสาคัญมากได้แก่การมี
พนักงานแนะนาอาหารและเครื่องดื่มการซื้อ 1 แถม 1 การลดราคาอาหารเพคเกจเหล้าราคาถูกลด
ราคาเหล้าต่อขวดลดราคามิกเซอร์ทาบัตรลดแจกให้กับลูกค้าประจาลดราคาเบียร์ต่อขวด Happy
Hour เสนอเมนูอาหารใหม่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆลงโฆษณาในสื่อต่างๆ
แจ้งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ของร้านปัจจัยด้านพนักงานที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดได้แก่
พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้นพนักงานต้อนรับมี
ความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับลูกค้าปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ที่ มี ร ะดั บ ความส าคั ญมากที่ สุด ได้แ ก่ มี ห้องน้าสะอาดระบบถ่ ายเทอากาศภายในที่ ดีปัจ จัย ด้า น
กระบวนการที่มีระดับความสาคัญมากได้แก่การมีภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สะอาดอาหาร
และเครื่องดื่มได้รับอย่างรวดเร็วถูกต้องการทักทายต้อนรับเมื่อเดินเข้ามาในร้านแคทเชียร์คิดเงินได้
ถูกต้องรวดเร็วให้บริการอย่างเสมอภาคประสานงานกันเป็นอย่างดีมีการจองโต๊ะ
อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่นิยมไป
บริโภคมากที่ สุดคือภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโออิชิสาเหตุส าคัญคืออยากทดลองบริโภคบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคคือเพื่อน/เพื่อนร่วมงานประเภทของอาหารญี่ปุ่นที่ชื่นชอบมากที่สุด
คือประเภทย่างความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปุ่น 1 ครั้งต่อเดือนและส่วนใหญ่บริโภคในช่วงเวลา
เย็นประมาณ 16.30 – 20.00 น.โดยใช้เวลาในการบริโภค 2 ชั่วโมงต่อครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภค 300 บาทต่อครั้งส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของ
ผู้บริโภคในด้านราคาและสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่อง
ความถี่ในการบริโภคเวลาที่ใช้ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคแต่ในด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นในเรื่องความถี่ในการบริโภคและเวลาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ไม่สัมพันธ์กับเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการตลาดมีความ
สาพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่องความถี่ในการบริโภคและเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ไม่สัมพันธ์กับเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย
อรุ ณ ศรี ขั น เงิ น .(2547).พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารร้ า นเคเอฟซี ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้บริการร้านเคเอฟซี 1ครั้ง/
ต่อเดือนโดยจานวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้งประมาณ 100 บาทช่วงเวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็น
เวลา 18.01-20.00 น. ซึ่งในการซื้อแต่ละครั้งจะมีไก่ทอดเนื้อรวมอยู่ด้วยซึ่งส่วนอกไก่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดและเพื่อนมีอิทธิพลในการตัดสินใจบริโภคอาหารร้านเคเอฟซีมากที่สุดและมีการใช้คูปอง
ส่วนลดในการซื้ออาหารกับการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินซื้อด้ วยเช่นกันผู้บริโภคมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคอาหารร้านเคเอฟซีพบว่าผู้บริโภคมี
ความเห็นด้วยเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการบริโภคอาหารร้านเคเอฟซีในห้างสรรพสินค้า
มากที่สุดอยู่ในระดับมากรองลงมาคือด้านสถานที่จาหน่ายที่มีผลต่อการบริโภคอยู่ในระดับมากด้าน
ราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลางผลการศึกษาปัจจัยทางด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารร้านเคเอฟซีแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารร้านเคเอฟซีของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .01
ญาณี จรัสจารุมนต์ (2547) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทย่างของร้าน
บาร์บีคิวพลาซ่าในศูนย์การค้ามาบุญครองพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30
ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสถานภาพโสดมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทพฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่คือรับประทานอาหารหลัก
ประเภทชุดครอบครัวเหตุผลที่เลือกรับประทานเพราะเป็นที่พบปะสังสรรค์ช่วงเวลาที่นิยมเข้ามา
รับประทานมากที่สุดคือเวลา 17.31-20.00 น. ความถี่ในการใช้บริการคือ 1-2 ครั้งต่อ 2เดือนและ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบริโภค 1 ครั้งคือ 218 บาทต่อคนโดยมีระดับความพอใจปานกลางใน
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่การส่งเสริมการตลาดและมีความคิดเห็นในระดับปานกลางใน
ด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญของสถิติที่ 0.05
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคในด้านประเภทของอาหารและความถี่ในการบริโภคช่องทางการ
จั ด จ าหน่ า ยไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคในด้านเหตุผลในการบริโภครูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคในด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ
รุจิรา ถาวระ (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ของ
ผู้บริโภคกรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิการวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ของผู้บริโภคในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิโดยศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ทัศนคติส่วนประสมการตลาดรูปแบบการดารงชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภคที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ในด้านของความถี่ของการรับประทานเวลาที่ใช้ใน
การรับประทานและจานวนคนที่ร่วมรับประทานในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้คือผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้บริการที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิจานวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ
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ค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการหาความแตกต่างนัยสาคัญน้อยที่สุดและการหา
ค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันโดยทาการทดสอบโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25-34 ปีสถานภาพโสดอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ต่อเดือน 10,000-19,999 บาทและในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคส่วน
ใหญ่นิยมมากับเพื่อนบ่อยที่สุดโอกาสที่ได้มารับประทานเพราะตั้งใจมารับประทานโดยมาช่วงวัน
เสาร์ – อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 16.00–19.00 น. มากที่สุดสาหรับด้านความถี่ในการ
รับประทานพบว่าผู้บริโภคมาใช้บริการมากที่สุดคือ 9 ครั้งต่อ 3 เดือนจานวนคนที่ร่วมรับประทาน
ด้วยเฉลี่ยครั้งละ 4 คนใช้เวลารับประทานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมงและเหตุผลที่สาคัญที่สุดที่
ตัดสินใจรับประทานอาหารเพราะมีรายการอาหารให้เลือกมากมาย
2. ทัศนคติในด้านส่วนประสมการตลาดภาพรวมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจัด
จาหน่ายอยู่ระดับดีส่วนทัศนคติภาพรวมด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปาน
กลาง
3. สื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการมาใช้บริการมากที่สุดและสื่อที่ไม่ใช่บุคคล
พบว่าสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือสื่อป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ
4. ทัศนคติด้านรูปแบบการดารงชี วิตเกี่ยวกับการทานอาหารนอกบ้านและสนใจที่จะลิ้ม
ลองอาหารรสชาติใหม่ในระดับดีและมีค่านิยมในด้านการทานอาหารญี่ปุ่นเพื่อเข้าสังคมและการ
ทานอาหารญี่ปุ่นทาให้เป็นคนทันสมัยในระดับปานกลาง
5. เพศอายุอาชีพและรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้านความถี่
ของการรั บ ประทานด้ า นเวลาที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ประทานที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นด้ า นจ านวนคนที่
รับประทานแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
6. ทั ศ นคติเกี่ ย วกั บ ส่วนประสมการตลาดภาพรวมในด้านราคามีความสัมพั นธ์กั บ
พฤติกรรมการบริโภคในด้านความถี่ที่รับประทานด้านเวลาที่ใช้ใ นการรับประทานในระดับต่ามาก
และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดีย วกั นอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติทัศนคติเกี่ย วกับส่วนประสมการตลาด
ภาพรวมในด้ า นการจั ด จ าหน่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในด้ า นความถี่ ที่
รับประทานในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติส่วนภาพรวมใน
ด้า นผลิตภัณฑ์ และบริก ารและด้ า นการส่งเสริมการตลาดไม่มี ความสัมพั นธ์กั บพฤติก รรมการ
บริโภค
7. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้านความถี่ของการ
รับ ประทานด้า นเวลาที่ ใ ช้ ใ นการรับ ประทานและด้ านจ านวนคนที่รับ ประทานแต่ล ะครั้ งที่ไ ม่
แตกต่าง
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8. ปัจจัยด้านรูปแบบการดารงชีวิตมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การบริโภคด้านความถี่ที่รับประทานอยู่ในระดับต่าด้านจานวนคนที่รับประทานแต่ละครั้งอยู่ใน
ระดับต่ามากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่ไม่มีความสัมพันธ์ด้านเวลาที่ใช้ในการรับประทาน
9. ปัจจัยด้านค่านิยมมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภค
ด้านความถี่ที่รับประทานอยู่ในระดับต่ามากด้านจานวนคนที่รับประทานแต่ละครั้งอยู่ในระดับต่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่ไม่มีความสัมพันธ์ด้านเวลาที่ใช้ในการรับประทาน
กัลยา วิทูราภรณ์ (2547) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟต์
กรณีศึกษาโออิชิภัตตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารบุฟเฟต์ที่โออิชิภัตตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้
ประกอบการพิจารณาในการเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟต์ที่โออิชิภัตตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นโดยใช้วิธีการ
สารวจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 210 รายที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประมวลผลสาเร็จรูป for
Windowผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจานวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 61.40 และ
เป็นเพศชายจานวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนมากมีอายุ 26-35 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
37.60 และส่วนใหญ่มีส ถานภาพโสดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.80 และมีอาชีพ พนัก งาน
บริษัทเอกชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.10 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 56.00 และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 ขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มตัวอย่างนิยม
บริโภคอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.00 และผู้ตัดสินใจในการรับประทานอาหารบุฟเฟต์
มากที่สุดคือตัวเองคิดเป็นร้อยละ 38.50 โอกาสในการรับประทานมากที่สุดคือรับประทานเพราะมี
งานเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 58.13 และรับประทานอาหารบุฟเฟต์ในรอบเย็น 17.00 น. - 22.00 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 65.85 และใช้บริการที่สาขาสยามดิสคัพเวอรี่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.80 และนิยม
สั่งอาหารบุฟเฟต์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.59 และความถี่ในการรับประทานบ่อยที่สุดคือ 3 เดือน
ครั้งคิดเป็นร้อยละ 46.30 และปัจจัยทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างใช้ประกอบการพิจารณาในการ
เลื อ กบริ โ ภคอาหารบุ ฟ เฟต์ ที่ โ ออิ ชิ ภั ต ตาคารบุ ฟ เฟต์ ญี่ ปุ่ น โดยรวมปั จ จั ย ทางการตลาดด้ า น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญมากโดยให้ความสาคัญมากที่สุดกับความหลากหลาย
ของอาหารและความสาคัญน้อยที่สุดกับบริการปัจจัยทางการตลาดด้านราคาโดยรวมกลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับความสาคัญมากโดยให้ความสาคัญมากที่สุดกับความคุ้มค่าและให้ความสาคัญน้อยที่สุด
กับราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่จัดจาหน่ายโดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความสาคัญมากโดยให้ความสาคัญมากที่สุดกับทาเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและให้
ระดับความสาคัญปานกลางกับจานวนสาขามีพอเพียงกับความต้องการโดยรวมปัจจัยทางการตลาด
ทุกด้านกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญมากแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยแต่ละตัวจะพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความสาคัญปานกลางกับปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม
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กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญมากที่สุดกับการลดราคาตามรอบช่วงเวลารอบบุฟเฟต์และให้
ระดับความสาคัญปานกลางกับการแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษการแจกคูปองส่วนลดสาหรับการซื้อ
สินค้าในราคาพิเศษการแจกคูปองส่วนลดสาหรับการซื้อครั้งต่อไปและการแถมของสมนาคุณฟรี
เมื่อซื้อสินค้า
รจรินทร์ สิมธาราแก้ว (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้า นส่วนประสมทางการตลาดปั จจัย ด้านรูปแบบการดารงชีวิตและพฤติก รรมการรับประทาน
อาหารจีนในห้างสรรพสินค้ากับแนวโน้มพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริโภคทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่
เคยไปบริโภคอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ใช้ วิธีของแอลเอสดีและวิธีดันเนทที 3 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใ ช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จทาง
สังคมศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า
1.กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปีมี
รายได้ 20,001 -30,000บาทมีการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
เอกชนมีสถานภาพโสดเชื้อชาติไทย
2. ผู้บริโภคมีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ราคา
สถานที่ใ ห้บริการและด้า นการส่งเสริมทางการตลาดในระดับดีเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์ทัศนคติด้านอาหารทะเลที่มีความสดและรสชาติที่กลมกล่อมผู้บริโภคมีทัศนคติดีมาก
3. ผู้บริโภคมีรูปแบบการดารงชีวิตในข้อการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับ
เห็ น ด้ ว ยการรั บ ประทานอาหารนอกบ้ า นอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งประจ าชอบการพั ก ผ่ อ นใน
ห้างสรรพสินค้าอยู่ในระดับมากชอบค้นหาสถานที่แปลกใหม่เสมออยู่ในระดับค่อนข้างประจาและ
ข้อเลือกรับประทานอาหารที่มีคนดังแนะนาและเคยออกทีวีอยู่ในระดับค่อนข้างชื่นชอบ
4. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อ3
เดือนค่าใช้จ่ายต่อครั้งโดยเฉลี่ย 397.85 บาทต่อคนวันและเวลาที่ผู้บริโภคมักไปรับ ประทานคือวัน
เสาร์อาทิตย์เวลาเย็น 17.00-21.00 น. บุคคลที่ไปรับประทานด้วยมากที่สุดคือครอบครัวคิดเป็นร้อย
ละ 51.50 เหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกรับประทานคือรสชาติอร่อยและเป็นลูกค้าประจาอยู่แล้ว
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5. ร้านอาหารจีนที่ผู้บริโภคมักไปรับประทานมากคือร้านเสี่ยวหลงเปาอาหารทานเล่นที่
นิยมมากที่สุดคือติ่มซาอาหารประเภทจานหลักคือซุปหูปลาฉลามและประเภทอาหารหวานคือรัง
นก
6. ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการจะกลับไปรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้า
อีกในระดับไปอีกและจะแนะนาให้ไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ
7. ผู้บริโภคที่มีอายุรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาอาชีพและสถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก
กับแนวโน้มพฤติกรรมในการรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
การกลับไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกและด้านจะแนะนาให้ผู้อื่นไปรับประทาน
อาหารจีนในห้างสรรพสินค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ปั จ จั ย ด้ า นรู ป แบบการด ารงชี วิ ต ในข้ อ ชอบการพั ก ผ่ อ นในห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี
ความสัม พั นธ์ทิ ศ ทางเดีย วกั นในระดับต่ากั บแนวโน้มพฤติก รรมการรับประทานอาหารจีนใน
ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัย
ด้านรูปแบบการดารงชีวิตในข้อการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจาและชอบหาสถานที่
แปลกใหม่ เ สมอมี ค วามสั ม พั น ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ ต่ ามากกั บ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
10. พฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในห้ างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของ
ผู้บ ริโภคในข้อที่ เพื่ อน/ญาติและลูก ค้ามีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจีนใน
ห้างสรรพสินค้ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับแนวโน้มพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครด้านการกลับไปรั บประทานอาหารในห้างอีก
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
11. พฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครของ
ผู้บริโภคในข้อบุคคลที่ไปรับประทานอาหารจีนด้วยและข้อเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารจีนที่
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารจี นในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการกลับไปรับประทานอาหารอีกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
พงศก รวรรณา (2548).ได้ทาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและ
บริการและความต้องการให้พัฒนาพนักงานร้านเคเอฟซีสาขาประตูน้าเซ็นเตอร์การวิจัยครั้งนี้มี
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จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการกับเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพรายได้และสถานภาพสมรสและความต้องการให้พัฒนาพนักงานร้านเคเอฟซีสาขา
ประตูน้าเซ็นเตอร์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้ามา
ซื้อสินค้าและบริการโดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 385 คนสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคานวณหา
จานวนค่าร้อยละความถี่และการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรด้วยสถิติไคร์สแควร์สาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS For Window Version 11.5 ผลการวิจัยพบว่า
1.จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมี
ระดับอายุ 21-25 ปีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาทและสถานภาพสมรสเป็นโสดพฤติกรรมในการซื้อสินค้าร้านเคเอฟซี
สาขาประตูน้าเซ็นเตอร์พบว่าวันที่ซื้อสินค้ามากที่สุดคือวันศุกร์ -อาทิตย์ช่วงเวลาในการบริโภคมาก
ที่สุดคือ 13.01-17.00น.และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจซื้อคือสถานที่ตั้งส่วนพฤติกรรมใน
การซื้อบริการพบว่าผู้บริโภคมีความพอใจและความรวดเร็วที่ได้รับจากการบริการคืออยู่ในระดับดี
2.ความต้องการให้พัฒนาพนักงานพบว่าความต้องการให้พัฒนาพนักงานร้านเคเอฟซี
สาขาประตูน้าคือการต้อนรับอย่างเป็นมิตรและคุณภาพอาหารตามมาตรฐานของเคเอฟซี
3. เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อ
สินค้าและบริการแตกต่างกันในด้านต่างๆได้แก่วันที่ซื้อสินค้าในการบริโภคความถี่ในการบริโภค
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการบริโภคสาเหตุในการบริโภคบุคคลที่ไปร่วมรับประทานบุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเมนูอาหารมีเพี ยงพอหรือไม่ราคา
อาหารคุ้มค่าหรือไม่ความต้องการซื้อความพอใจจากการบริการความพร้อมที่จะให้บริการความ
รวดเร็วในการบริการความประทับใจในการบริการและความอดทนอดกลั้นของพนักงาน
4. ผู้บริโภคเสนอแนะให้ขยายเนื้อที่ให้กว้างตั้งอยู่ในที่ค้นหาได้ง่ายและปรับปรุงคุณภาพ
ไก่ทอด
นพพร เหลืองกังสนกิจ (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่ม
บรรจุกล่องในเขตจังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษาว่าผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เคยดื่ม
นมบรรจุกล่องและดื่มเป็นประจาระหว่าง 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ สาหรับการซื้อและมีการจ่ายเงินตั้งแต่
16-30 บาท เหตุผลในการซื้อนมพร้อมดื่มบรรจุกล่องคือ เพื่อบริโภคเอง บริโภคภายในครอบครัว
และนาไปเป็นของกานัล ผู้บริโภคนมพร้อมดื่มบรรจุกล่องนิยมดื่มคือ นมเปรี้ยว นมถั่วเหลืองและ
นมปรุงแต่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการดื่มเพื่อสุขภาพและแก้หิว ความถี่ในการดื่มไม่แน่นอนว่าจะ
ดื่มกี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือจะดื่มบรรจุกล่องของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคา รวมถึงด้านโฆษณาเป็นปัจจัยที่ผลอยู่ในระดับมากต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนมพร้อมดื่มบรรจุกล่องของผู้บริโภค
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สมสมร สุขเณศกุล (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการกลับมา
รับประทานอาหารญี่ปุ่นซ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาหารญี่ปุ่น ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีอาชีพพนังานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
ผลจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมการขายมีผลต่อการกลับมารับประทานอาหารญี่ปุ่นซ้า
เมื่อพิจารณาด้านการกลับมารับประทานซ้าในด้านจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่า การจัดฉลาก
ชิงรางวัล การสะสมยอมรับประทานอาหาร(แต้ม) ร่วมกับบัตรเครดิต และการแจกคูปองส่วนลด มี
ความสัมพันธ์กับการกลับมารับประทานอาหารญี่ปุ่นซ้า ส่วนในด้านการกลับมารับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นซ้าด้านจานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมการขายไม่ส่งผลกับการกลับมารับประทาน
อาหารญี่ปุ่นซ้า นอกจากนี้การส่งเสริมการขายมีผลต่อการรับประทานอาหารญี่ปุ่นซ้าแตกต่างกัน
สาหรับผู้บริโภคที่มีลักษระทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
สุวรรณี เตชะพานิช (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟูดแบบยริการส่งถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทั้งเพศ
ชายและหญิ ง ในสัด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถานภาพโสด ส่ ว นใหญ่ อ ายุ ตั้ ง แต่ 31 ปี ขึ้ นไประดั บ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างรับทราบว่ามีบริการส่งถึงบ้านมากที่สุดจากสื่อใบปลิว ( driect mail) และโทรศัพท์มากที่สุด
ความถี่ในการบริโภคเดือนละ 1-2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเฉลี่ย 201-300 บาท ต่อครั้ง และส่วน
ใหญ่ทางกันครั้งละ 2-3 คน วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันที่ผู้บริโภคนิยมสั่งมากที่สุด อาหารที่นิยมสั่ง
มากที่สุดคือ พิซซ่า ไก่ท อด ข้ าวและอาหารตามสั่งแฮมเบอร์เกอร์ ตามลาดับและนิยมสั่งในชุด
ประหยัดมากกว่าสั่งอาหารแยกประเภทตามที่ต้องการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการในด้านความสะดวกในการติดต่อสั่งอาหาร ส่วนการจัดรายการ แลกซื้อ ของแถมและ
คูปองจะให้ความพึงพอใจในลาดับสุดท้าย
มุกดาชัย แสนเมือง (2543, หน้า 45-47) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อ การเลือกซื้อ
อาหารของศูนย์อาหารตามศูนย์การค้าในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและทราบปัญหาของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้ออาหารของศูนย์อาหารตามศูนย์การค้าใน
อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่ างจานวน 210 คน เป็นเพศชายและเพ ศหญิงใน
สัดส่วนที่เท่ากัน ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ชอบไปรับประทานที่ศูนย์อาหารคาร์ฟูร์และโลตัส โดยนิยมไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เฉลี่ย
เดือนละ 2-3 คน ใช้เวลาในการรับประทานประมาณ 15-30 นาที และเสียค่าใช้ค่าใช้ จ่ายประมาณ
50-100 บาทต่อคนต่อครั้ง ในด้านส่วนประสมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในเรื่อง
กระบวนการในการปรุง อาหาร ความคงที่ของรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ใ นการปรุง
อาหารเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ พนักงานที่ปรุงอาหารหรือขายอาหารเครื่องดื่ม ให้ความ
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สนใจเรื่องความสุภาพและความเป็นกันเอง ส่วนในด้านสถานที่ ให้ความสาคัญต่อจานวนที่นั่งที่มี
อย่างเพียงพอและความสะอาด สาหรับปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข ที่คาร์ฟูร์ต้องการให้ปรับปรุงเรื่อง
อาหาร ที่โอชองต้องการให้ปรับปรุงเรื่องน้าดื่มของลูกค้า และที่โลตัสต้องการที่จอดที่มีที่บังแดด
อุทัยรัตน์ ยี่สุ่นเทศ (2546)ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จากจานวน 400 ราย บริโภคอาหารญี่ปุ่นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใชข้จ่ายต่อคนประมาณ 201300 บาท ปกติมักจะไปรับประทานร่วมกัน 3-4 คน โดยเพื่อนเป็นกลุ่มบุคคบไปรับประทายด้วย
บ่อยที่สุด สาหรับร้านอาหารญี่ปุ่นที่นิยมรับประทานมากที่สุด คือ ร้านฟูจิ (ร้อยละ 43) ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 น. เป็นวันและเวลาที่รับประทางบ่อยที่สุด เหตุผลที่รับประทานอาหาร
ญี่ปุ่น คือเพื่อเปลี่ยนบรรณยากาศ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นแจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ บ ริก ารมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.63) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(คะแนนเฉลี่ยน 3.52) ปัจจัยด้านราคา (คะแนนเฉลี่ย 3.27) และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย (คะแนน
เฉลี่ย 2.93) ตามล าดับ เฉพาะปั จจัย ด้านราคาที่ก ลุ่มตัวอย่ างให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ราคา
เหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.46) รองลงมาได้แก่ การมีอาหารชุดราคาพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ราคา
พิเศษสาหรับสมาชิก(คะแนนเฉลี่ย 3.22) ส่วนลดตามปริมาณลูกค้าหรือตามจานวนเงินค่าอาหาร
(คะแนนเฉลี่ย 3.17) และการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (คะแนนเฉลี่ย 3.07) ตามลาดับ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Howat (2002) ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ณ ออสเตรเลียน
อควาติค เซ็นเตอร์(AustralianAquaticCentre) พบว่า ความพึงพอใจขึ้นกับคุณภาพการบริการ เช่น
สระน้าที่สะอาด ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ รวมถึงประสบการณ์และความรู้ของผู้ให้บริการ
ลัสสาร์, มิททอลและชาร์มา (Lassar, Mittal & Sharma, 1995, pp. 11-19) ได้ทาการสร้าง
เครื่องมือวัดคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภคขึ้นมา โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
การแสดงออกของตราสินค้า (brand performance) คุณค่าของตราสินค้า.(brand value) ภาพลักษณ์
ทางด้านสังคม (social image) ความน่าไว้วางใจ (trustworthiness) และความผูกกันระหว่างตรา
สิ น ค้ า กั บ ลู ก ค้ า (commitment).ซึ่ ง ได้ มี ก ารท าวิ จั ย แบบน าร่ อ ง (pilot.study) ถึ ง 3 ครั้ ง เพื่ อ ให้
เครื่องมือวัดมีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง โดยผลที่ได้จากเครื่องมือวัดนี้สามารถนามาใช้ใน
การประเมินส่วนประสมทางการตลาดของตราสินค้าได้
Abbott, Stone และButtle (2001, p 24-34) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
กรณีศึกษาบริษัทพาสทิสพบว่าการนาเอากลยุทธ์ทางด้านการบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้เพื่อให้
เกิดผลสาเร็จโดยได้ทาการสารวจจากกลุ่มบริษัทเป็นจานวน 17 บริษัทและนาเสนอกรณีศึกษาสั้นๆ
ว่า 3 กรณีพบว่าข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากในการประสบผลสาเร็จ
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ทางด้านซีอาร์เอ็มซึ่งทางด้านเทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนในการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและได้ผลมากกว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีบริษัทบางส่วนที่กาลังลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล
พีเตอร์ (Peter, 1995, p 62 อ้างใน ศริญญาศิริปูน, 2548, หน้า 67) ได้วิจัยเรื่องการเข้าใจใน
การจูงใจกรณีศึกษาการนาเสนอสิ่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิทยาของการโฆษณาโดยสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จานวน 20 คนโดยการให้ชมภาพวีดีโอเทปโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งเป็น
โฆษณาผลิตภัณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ การดูแกรัก ษาร่างกายรถยนต์อาหารและเครื่องดื่มผลการวิจัย พบว่า
เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศน์มีผลในการจูงใจทางจิตวิทยาให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกคล้อยตามเป็นไปตาม
ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าโฆษณาจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกการจดจาได้และการให้ความสนใจ
ในระดับแตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ” เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ให้ความสาคัญกับกรอบ
แนวความคิดทฤษฎี สมมติฐาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทำวิจัย
ผู้ศึ กษาท าการเก็บ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 ชุด โดยใช้สูตรการ
คานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนประชากรที่แน่นอน(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545 :
74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิด 5% หรือ 0.05 โดยมีวิธีการ
คานวณ ดังต่อไปนี้
n = Z2pq
e2
เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z แทน ระดับความเชื่อมัน(ในการวิจัยครั้งนี้กาหนดให้มีค่าความเชื่อมั่น 95%
เท่ากับ 1.96)
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้มีค่าเท่ากับ 0.05
p แทน สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษา
q แทน 1-p
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แทนค่าได้ดังนี้
n = (1.96)2 (0.5) (1 - 0.5)
(0.05)2
= 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และผู้วิจัยได้สารองเผื่อแบบสอบถามที่
ไม่สมบูรณ์ไว้ 4% หรือเท่ากับจานวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ
400 ชุด
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งแบ่งเป็น 3
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ภูมิหลังส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด จานวนทั้งสิ้น 35 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( Try Out ) จานวน 30 ชุด เพื่อหา
ค่ า ความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิ ธีก ารคานวณหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient : α) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538 ซ 125-126) ค่าแอลฟ่าที่
ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0-1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1
มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
4. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience.Sampling)เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจากกลุ่มลูกค้ าที่ เข้ ามาใช้ บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ผู้ศึกษาดาเนินการเก็ บ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือจากพนักงานประจาร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ใน
การช่วยแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารภายในร้าน โดยเฉลี่ยวันละ 15 ชุดขึ้นไป
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.1.กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2557
3.4 กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.4.1 กำรจัดเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดการข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยดาเนินการตามลาดับ
ดังนี้
3.4.1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ศึกษาตรวจดูความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม
3.4.1.2 การลงรหั ส (Coding) โดยการน าแบบสอบถามผ่ า นการประเมิ น และ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาหนดรหัสไว้
3.4.1.3 การประมวลผลข้อมูล นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในโปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป (SPSS) เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.2 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
สมมติฐำนของกำรวิจัย
จากสมมติฐานการศึกษาบทที่ 1 ผู้ศึกษาได้มาเขียนสมมติฐานโดยละเอียดดังนี้ ปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ทาให้ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร กระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมีความแตกต่างกัน
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมาย
ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการใช้ลักษณะพื้นฐานและข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค นามาวิเคราะห์ด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.4.2.1 สถิติพื้นฐาน สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2.2 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
กลุ่ม โดยใช้สถิติ T-Test และ One Way ANOVA
3.4.2.3 เกณฑ์การจัดระดับความสาคัญของปัจจัยแบ่งเป็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การ
กาหนดค่าคะแนนตัวเลือกดังนี้ (กุณฑลี เวชสาร, 2546)
คะแนนของตัวเลือก
5
4
3
2
1

ระดับควำมพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เมื่อนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย สามารถแปลผลความพึงพอใจได้ดังนี้
คะแนนค่ำเฉลี่ย
กำรแปลผล
4.50 – 5.00
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
ความพึงพอใจในระดับมาก
2.50 - 3.49
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.49
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง หมด 400 ชุ ด และสามารถเก็ บรวบรวมแบบสอบถามได้ ส มบู รณ์ทั้ งหมด เพื่ อ วิเคราะห์ผ ล
การศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอในตารางตามลาดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การแสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปรากฎ
ผลดังตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการของร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

186
214
400

46.5
53.5
100.0

ชาย
หญิง

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการของร้ านริว ชาบู ชาบู สาขาสยาม
สแควร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.5
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 - 40 ปี
41 - 60 ปี
สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
156
175
53
16
400

ร้อยละ
39
43.8
13.3
4
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยาม สแควร์
ส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือช่วงอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 39 ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)
179
202
19
400

ร้อยละ
44.8
50.5
4.8
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยาม สแควร์
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 44.8 รองลงมามี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ

43
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ โปรดระบุ
รวม

จานวน (คน)
175
40
171
10
4
400

ร้อยละ
43.8
10.0
42.8
2.5
1.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็น
ร้อยละ 42.8 ข้าราชการ/พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

170
78
103
49
400

42.5
19.5
25.8
12.3
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
ส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ12.3ตามลาดับ
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้
บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
กระบวนการในการทางาน และด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ ปรากฏดังตารางที่ 6-7
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์จาแนกตามปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ความหลากหลายของอาหาร
2. ความสะอาดของอาหาร
3. ความเพียงพอของอาหาร
4. รสชาติของอาหาร
5. คุณภาพของอาหาร
ด้านราคา
6. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
7. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของอาหาร
8. ความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคา
9. ราคาค่าอาหารและบริการ
10. ราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น

ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.69
.547
3.74
.755
4.22
3.84
3.48
3.63
3.50
3.50
3.55
3.49
4.13
3.50

.684
.720
.736
.787
.668
.722
.731
.718
.715
.683

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
11. เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ
12. ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
13. ความสะดวกของที่จอดรถ
14. ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน
15. ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์
ด้านการส่งเสริมการขาย
16. การโฆษณาประชาสั มพั นธ์ต ามสื่อต่าง ๆ อย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook
17. ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปี
ใหม่
18. การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก
19. โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
20. โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเคดิต
ด้านบุคลากร
21. การต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงาน
22. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
23. การบริการด้ว ยความเต็ม ใจยิ้มแย้มแจ่มใสของ
พนักงาน
24. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
25. ความสะอาดของการแต่งกายของพนักงาน

ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.38
.542

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

4.36
3.29
2.70
3.48
4.40
3.15
2.54

.716
.653
.727
.742
.711
.543
.761

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.29

.653

ปานกลาง

4.57
3.74
3.75
4.17
3.72
4.49
4.22

.601
.755
.761
.478
.786
.605
.725

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.74
4.61

.762
.527

มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ค่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ด้านกระบวนการในการทางาน
4.15
.668
.720
26. กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง 4.10
และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่ง
4.34
.718
27. การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า
4.21
.728
28. จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ
3.69
.797
29. เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง
4.20
.716
30. เติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอ
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
4.33
.616
4.27
.706
31. ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้าน
4.27
.708
32. ความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหาร
4.25
.703
33. อาหารดูสด สะอาด
4.20
.737
34. ความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน
4.39
.663
35. ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงาม
4.01
.400
รวม

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 = น้อยที่สุด , 1.50 – 2.49 = น้อย , 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 =
มาก, 4.50 – 5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
ให้ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม คิดเป็นร้อยละ 4.01 ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
กระบวนการในการทางานและด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ รายละเอียดดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะอาดของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ ความ
เพียงพอของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความหลากหลายของอาหารมีค่าเฉลี่ย 3.74 คุณภาพของอาหารมี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และรสชาติของอาหารค่าเฉลี่ย 3.48 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านราคา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึ ง พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัย ด้านราคาอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ราคาค่าอาหารและบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.55 ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
และราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.50 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคา ค่าเฉลี่ย 3.49
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยู่ในระดับ
มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.38 และเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ พบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึ งพอใจระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ ผ่าน
โทรศัพท์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.36
ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของ
ที่ตั้งร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.48 รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางมาร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.29 และความ
สะดวกของที่จอดรถ มีค่าเฉลี่ย 2.70 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก มีค่าเฉลี่ย
4.57 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ โปรโมชั่นส่วนลด
ร่วมกับบัตรเครดิต มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.74 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ส่วนลด
พิ เ ศษช่ ว งเทศกาลต่ า ง ๆ เช่ น เทศการขึ้ น ปี ใ หม่ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.29 รองลงมาคื อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook มีค่าเฉลี่ย 2.54
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ปัจจัยด้านบุคคลากร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านบุคคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะอาดของการแต่งกายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ
ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ การบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของ
พนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.22 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.74 และการต้อนรับลูกค้าและ
กล่าวคาทักทายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.34
รองลงมาคือ จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 เติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์
สม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.20 กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
และอาหารตามที่สั่ง มีค่าเฉลี่ย 4.10 และการเก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69
ตามลาดับ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนออยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็น รายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงาม
มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านและความสะดวกสบาย
ของที่นั่งรับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.27 อาหารดูส ด สะอาด มีค่าเฉลี่ย 4.25 ความ
ทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์จาแนกตามปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม

3.69
3.50
4.38
3.15
4.17
4.15
4.33

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.547
.668
.542
.543
.478
.668
.616

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.01

.400

มาก

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
ให้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
4.01 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก
สุดโดย มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านกระบวนการในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย 3.50 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 3.15
4.3 ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มี
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามเพศ
เพศ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม
*ระดับนัยสาคัญ 0.05

ชาย

หญิง

t

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

̅

SD

̅

SD

3.70

.558

3.68

.538

.383

.702

ไม่แตกต่าง

3.50

.681

3.50

.659

-.040

.968

ไม่แตกต่าง

4.34

.558

4.42

.526

-1.422

.156

ไม่แตกต่าง

3.15

.560

3.14

.529

.006

.996

ไม่แตกต่าง

4.18

.515

4.16

.445

.386

.699

ไม่แตกต่าง

4.12

.671

4.18

.665

-.851

.396

ไม่แตกต่าง

4.36

.599

4.31

.631

.877

.381

ไม่แตกต่าง

4.03

.398

3.99

.402

.936

.350

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใ ช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน

.
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ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามอายุ
อายุ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี

21 - 40 ปี

41 - 60 ปี

สูงกว่า 60 ปีขึ้น
ไป

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

ด้านผลิตภัณฑ์

̅
3.70

SD
.535

̅
3.70

SD
.575

̅
3.62

SD
.536

̅
3.59

SD
.375

.453

.715

ไม่แตกต่าง

ด้านราคา

3.50

.655

3.50

.701

3.52

.643

3.41

.554

.118

.950

ไม่แตกต่าง

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม
*ระดับนัยสาคัญ 0.0

4.44
3.21
4.18
4.05
4.60

.429
.501
.454
.686
.477

4.44
3.13
4.15
4.18
4.12

.510
.578
.475
.670
.652

4.00
3.01
4.18
4.34
4.13

.778
.523
.510
.578
.565

4.41
3.09
4.19
4.13
4.69

.455
.554
.655
.619
.403

10.766
1.892
.081
2.823
23.842

.000*
.130
.970
.039*
.000*

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.15

.338

3.91

.445

3.88

.297

4.14

.288

13.600

.000*

แตกต่าง
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้า นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มี อายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นกระบวนการในการท างาน และด้ า น
ภาพลักษณ์และการนาเสนอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าทุกช่วงวัยมีระดับความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการขายน้อยสุดรองลงมาคือด้านราคา ช่วงอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีและช่วงอายุ สูงกว่า
60 ปีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด ช่วงอายุ21 - 40 ปี มี
ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุด ช่วงอายุ 41 - 60 ปี มีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการในการทางานมากสุด
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ตารางที่ 9.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
̅ SD

̅

SD

̅

SD

สูงกว่า 60 ปีขึ้น
ไป
̅
SD

เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ 4.40 .659

4.44

.699

4.00

.809

4.38

3.23 .631
2.84 .823
3.46 .748

3.33
2.26
3.46

.697
.649
.741

3.34
2.53
3.57

.586
.608
.721

4.49 .596

4.43

.699

4.00

4.44 .429

4.44

.510

4.00

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
ความสะดวกของที่จอดรถ
ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน
ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ
ผ่านโทรศัพท์
รวม

21 - 40 ปี

41 - 60 ปี

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

F

Sig.

.806

5.522

.001*

แตกต่าง

3.31
2.69
3.56

.602
.704
.814

.708
3.737
.387

.548
.011*
.762

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

.920

4.44

.727

6.804

.000*

แตกต่าง

.778

4.41

.455

10.766 .000*

แตกต่าง
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ตารางที่ 9.1 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในด้าน
ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน และความเหมาะสมของที่ตั้งร้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านเวลา
เปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ ด้านความสะดวกของที่จอดรถและด้านความสะดวกในการติดต่อ
จองโต๊ะผ่านโทรศัพท์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าทุกช่วงวัยมีระดับความพึงพอใจด้านความ
สะดวกของที่จอดรถน้อยที่สุด รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางมาร้าน ช่วงอายุต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปีและช่วงอายุ สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ
ผ่านโทรศัพท์มากที่สุด ช่วงอายุ21 - 40 ปี มีความพึงพอใจด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการ
ให้บริการมากที่สุด ช่วงอายุ 41 - 60 ปีมีความพึงพอใจด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ
และด้านความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์มากที่สุด
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ตารางที่ 9.2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านกระบวนการในการทางานจาแนกตามอายุ
อายุ
ปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน
กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การ
รับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหาร
ตามที่สั่ง
การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า
จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ
เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง
เติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์สม่าเสมอ
รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
̅
SD

21 - 40 ปี
̅

SD

41 - 60 ปี
̅

สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป

SD

̅

SD

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่แตกต่าง

4.01

.696

4.13 .748 4.25

.705

4.31

.602

2.154

.093

4.31
4.53
3.65
4.09

.717
.616
.792
.731

4.43
3.94
3.73
4.24

4.08
4.02
3.68
4.43

.756
.747
.850
.605

4.44
4.56
3.69
3.94

.629
.512
.873
.929

3.640
23.525
.226
4.101

.013* แตกต่าง
.000* แตกต่าง
.878 ไม่แตกต่าง
.007* แตกต่าง

4.05

.686

4.18 .670 4.34

.578

4.13

.619

2.823 .039*

.699
.709
.784
.694

แตกต่าง
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ตารางที่ 9.2 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน
ในด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่
สั่ง เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง ไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว
ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัย ด้านกระบวนการในการ
ทางานในด้านการจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ เติม
อาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์สม่าเสมอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าทุกช่วงวัยมีระดับความพึงพอใจด้านเก็บเงิน
ค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้องน้อยที่สุด ช่วงอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีความพึงพอใจด้านจานวน
พนักงานมีเพียงพอในการให้บริการมากที่สุด ช่วงอายุ21 - 40 ปีและช่วงอายุ สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป มี
ความพึงพอใจด้านการจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้ามากสุด ช่วงอายุ 41 - 60 ปีมีความพึงพอใจ
ด้านเติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์สม่าเสมอมากสุด
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ตารางที่ 9.3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอจาแนกตามอายุ
อายุ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ

ความสะอาดของโต๊ะ เก้ า อี้ และบริเวณ
ของร้าน
ความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทาน
อาหาร
อาหารดูสด สะอาด
ความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน
ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบ
สวยงาม
รวม

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
̅
SD
4.65
.479

̅
3.98

SD
.715

̅
4.00

SD
.734

สูงกว่า 60 ปี
F
Sig.
ขึ้นไป
̅ SD
4.63 .500 35.918 .000*

4.58

.556

3.99

.719

4.19

.709

4.44 .629 23.275 .000*

แตกต่าง

4.49
4.44
4.55

.596
.614
.548

3.96
4.01
4.26

.698
.743
.709

4.36
4.04
4.26

.710
.831
.738

4.69 .479 21.561 .000*
4.56 .727 12.254 .000*
4.75 .447 8.030 .000*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.60

.477

4.12

.652

4.13

.565

4.69 .403 23.842 .000*

แตกต่าง

21 - 40 ปี

41 - 60 ปี

แตกต่าง
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ตารางที่ 9.3 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการ
นาเสนอทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าช่วงอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีความพึง
พอใจด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานน้อยสุดและมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของ
โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านมากสุด ช่วงอายุ21 - 40 ปี มีความพึงพอใจด้านอาหารดูสด สะอาด
น้อยสุดและมีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมากสุด ช่วงอายุ
41 - 60 ปี มีความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านน้อยสุดและมีความ
พึงพอใจด้านอาหารดูสด สะอาดมากสุดช่วงอายุสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านความ
สะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหารน้อยสุดและมีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัด
วางเป็นระเบียบสวยงามมากสุด
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ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม
*ระดับนัยสาคัญ 0.05

ต่ากว่าปริญญาตรี
̅
3.71
3.47
4.41
3.26
4.22
4.07
4.58
4.14

SD
.519
.636
.453
.504
.456
.667
.515
.342

ปริญญาตรี
̅
3.61
3.48
4.34
3.03
4.10
4.26
4.12
3.86

SD
.551
.656
.617
.552
.484
.639
.623
.399

สูงกว่าปริญญาตรี
̅
4.26
3.97
4.53
3.32
4.42
3.74
4.32
4.29

SD
.386
.920
.424
.558
.507
.733
.582
.336

F

Sig.

ผลการทดสอบสมมติฐาน

13.558
5.154
1.557
9.711
5.874
8.027
30.233
32.579

.000*
.006*
.212
.000*
.003*
.000*
.000*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้ านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกั น ให้ความพึ งพอใจต่อปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว
ชาบู ชาบู สาขาสยาม สแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใน
การทางาน ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด และพบว่าลูกค้าที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อย
รองลงมาเป็นลาดับที่สองและมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด พบว่าลูกค้า
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อย
รองลงมาเป็นลาดับที่สองแต่มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุด ส่วนลูกค้าที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการในการทางานน้อยรองลงมาเป็นลาดับที่สองแต่มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายมากสุด

61
ตารางที่ 10.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของอาหาร
ความสะอาดของอาหาร
ความเพียงพอของอาหาร
รสชาติของอาหาร
คุณภาพของอาหาร
รวม
*ระดับนัยสาคัญ 0.05

ต่ากว่าปริญญาตรี
̅
3.82
4.15
3.88
3.42
3.60
3.71

SD
.738
.696
.602
.718
.760
.519

ปริญญาตรี
̅
3.61
4.32
3.78
3.48
3.60
3.61

SD
.739
.653
.801
.700
.774
.551

สูงกว่าปริญญาตรี
̅
4.32
3.89
4.16
4.11
4.21
4.26

SD
.749
.737
.765
.994
.976
.386

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

9.641
5.357
2.957
7.619
5.505
13.558

.000*
.005*
.053
.001*
.004*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.1 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์
ในด้านความเพียงพอของอาหาร ไม่แตกต่าง ส่วนด้านความหลากหลายของอาหาร ความสะอาด
ของอาหาร รสชาติของอาหารและคุณภาพของอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ด้านรสชาติของอาหารน้อยสุดรองลงมาคือด้านคุณภาพของอาหาร แต่มีความพึงพอใจด้านความ
สะอาดของอาหารมากสุด ส่วนลูกค้าที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้าน
ความสะอาดของอาหารน้อยสุดรองลงมาคือด้านรสชาติของอาหารแต่มีความพึงพอใจด้านความ
หลากหลายของอาหารมากสุด
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ตารางที่ 10.2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านราคาจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านราคา
ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของอาหาร
ความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคา
ราคาค่าอาหารและบริการ
ราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
̅
3.45
3.50
3.49
4.07
3.49
3.47

SD
.688
.690
.706
.692
.665
.636

ปริญญาตรี
̅
3.48
3.54
3.45
4.24
3.49
3.48

SD
.700
.720
.698
.693
.663
.656

สูงกว่าปริญญาตรี
̅
4.11
4.11
4.00
3.63
3.84
3.97

SD
.994
.994
.882
.895
.958
.920

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

7.403
6.112
5.288
7.857
2.486
5.154

.001*
.002*
.005*
.000*
.085
.006*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.2 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปั จจัยด้านราคาของ
อาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น ไม่แตกต่าง ส่วนด้านความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้ความ
เหมาะสมของราคากั บ คุ ณ ภาพของอาหาร ความคุ้ ม ค่ า ของรสชาติ อ าหารกั บ ราคา และราคา
ค่าอาหารและบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้านความเหมาะสม
ของราคากั บวัตถุดิบที่ใ ช้ รองลงมาคือความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคาและด้านราคาของ
อาหารเมื่อเที ยบกั บร้า นอื่น แต่มี ค วามพึ งพอใจด้านราคาค่าอาหารและบริการมากสุด ลูกค้าที่มี
การศึ ก ษาระดับ ปริญญาตรีมี ค วามพึ งพอใจด้านความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกั บราคาน้อยสุด
รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้ แต่มีความพึงพอใจด้านราคาค่าอาหาร
และบริการมากสุด ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านราคาค่าอาหาร
และบริการน้อยสุดรองลงมาคือด้านราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น แต่มีความพึงพอใจด้าน
ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้และความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของอาหารมากสุด
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ตารางที่ 10.3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook
ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่
การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

̅
2.73

SD
.754

̅
2.39

SD
.753

̅
2.32

SD
.478

10.880

.000*

แตกต่าง

3.21
4.66
3.82
3.78
3.26

.606
.531
.738
.729
.504

3.34
4.51
3.61
3.67
3.03

.673
.625
.739
.769
.552

3.58
4.32
4.32
4.32
3.32

.769
.820
.749
.749
.558

3.882
4.765
9.641
6.766
9.711

.021*
.009*
.000*
.001*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.3 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขายทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ ง พบว่ า ลู ก ค้ า ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ให้ ค วามพึ ง พอใจด้ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook น้อยสุดรองลงมาคือ
ด้านส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่ แต่ ลูกค้าที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านการมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก มากสุด ลูกค้าที่มีการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต
รองลงมาเป็ น อั น ดั บ ที่ ส อง ลู ก ค้ า ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจด้ า น
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต ด้านการมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกและด้านโปรโมชั่นส่วนลด
ร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่ากัน

67
ตารางที่ 10.4 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านบุคลากรจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านบุคลากร
การต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงาน
ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
การบริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสของ
พนักงาน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ความสะอาดของการแต่งกายของพนักงาน
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

̅
3.78
4.40
4.52

SD
.761
.674
.612

̅
3.62
4.58
3.96

SD
.784
.524
.707

̅
4.32
4.47
4.11

SD
.749
.612
.809

7.864
4.406
33.743

.000*
.013*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

3.76
4.66
4.22

.737
.510
.456

3.66
4.58
4.10

.764
.543
.484

4.37
4.53
4.42

.684
.513
.507

7.953
1.361
5.874

.000*
.257
.003*

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.4 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัยด้านบุคลากรใน
ด้านความสะอาดของการแต่งกายของพนักงานไม่แตกต่าง ส่วนด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคา
ทักทายของพนักงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน การบริการด้วยความเต็มใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน และด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้านความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงานแต่มี
ความพึงพอใจด้านความสะอาดของการแต่งกายของพนักงานมากสุด ลูกค้าที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงานน้อยสุดรองลงมา
คือด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแต่มีความพึงพอใจด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ของพนักงานและด้านความสะอาดของการแต่งกายของพนักงานเท่ากัน ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านการบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานน้อยสุด
รองลงมาคือด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงานแต่มีความพึงพอใจด้านความ
สะอาดของการแต่งกายของพนักงานมากสุด

69
ตารางที่ 10.5 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านกระบวนการในการทางานจาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน

กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และ
การเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่ง
การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า
จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ
เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง
เติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์สม่าเสมอ
รวม

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

̅
4.02

SD
.687

̅
4.21

SD
.712

̅
3.68

SD
.885

6.888

.001*

แตกต่าง

4.25
4.50
3.69
4.11
4.07

.756
.630
.809
.718
.667

4.40
3.96
3.63
4.31
4.26

.686
.707
.770
.673
.639

4.53
4.11
4.37
3.79
3.74

.612
.809
.684
.918
.733

2.755
30.406
7.731
6.918
8.027

.065
.000*
.001*
.001*
.000*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.5 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของด้านกระบวนการใน
การท างาน ในด้า นการจัดลาดับคิ วการให้บริก ารลูกค้า ไม่แตกต่าง ส่วนด้านกระบวนการสั่ง
เครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่ง จานวนพนักงานมี
เพียงพอในการให้บริการ เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง เติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์สม่าเสมอ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ด้านเก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้องน้อยสุด ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความ
พึงพอใจด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหาร
ตามที่สั่งน้อยรองลงมาเป็นอันดับที่สอง ลูกค้าที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้าน
จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการน้อยรองลงมาเป็นอันดับที่สองและลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง
และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่งน้อยสุดรองลงมาคือด้านเติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์
สม่าเสมอแต่มีความพึงพอใจด้านการจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้ามากสุด
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ตารางที่ 10.6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอจาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้าน
ความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหาร
อาหารดูสด สะอาด
ความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน
ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงาม
รวม

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
̅
4.61
4.55
4.44
4.44
4.54
4.58

SD
.521
.591
.628
.627
.573
.515

ปริญญาตรี
̅
3.98
4.04
4.07
4.01
4.25
4.12

SD
.712
.707
.726
.766
.713
.623

สูงกว่าปริญญาตรี
̅
4.11
3.89
4.32
4.05
4.53
4.32

SD
.737
.737
.671
.780
.612
.582

F

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

48.013
31.362
13.880
17.620
9.491
30.233

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 10.6 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัยด้านภาพลักษณ์
และการนาเสนอทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ง พบว่า ลูก ค้ า ที่ มี ระดับการศึก ษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความพึ งพอใจด้านอาหารดูส ด
สะอาดและความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านชั้นวางอาหารและการจัด
วางเป็นระเบียบสวยงามแต่มีความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านมาก
สุดลูกค้าที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณ
ของร้านน้อยสุดรองลงมาคือด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานแต่ มีความพึงพอใจด้านชั้น
วางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมากสุด ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
ความพึงพอใจด้านความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหารน้อยสุดรองลงมาคือความทันสมัย
ของเครื่องแบบพนักงานแต่มีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงาม
มากสุด
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ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามอาชีพ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม
*ระดับนัยสาคัญ 0.05

นักเรียน/
นักศึกษา

3.71
3.47
4.41
3.26
4.21
4.07
4.57
4.14

SD
.524
.639
.454
.502
.446
.672
.517
.345

ข้าราชการ/
พนง.
รัฐวิสาหกิจ
SD
3.44 .533
3.41 .697
3.86 .725
2.78 .391
4.06 .426
4.28 .577
3.93 .605
3.68 .416

อาชีพ
พนง.บริษัท
เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

SD
.574
.699
.519
.570
.501
.684
.613
.395

SD
.412
.599
.483
.527
.685
.643
.412
.316

3.72
3.55
4.47
3.12
4.14
4.21
4.15
3.93

อื่น ๆ
F

3.65
3.55
4.30
3.00
4.05
3.95
4.65
4.15

3.63
3.00
4.50
3.38
4.75
4.13
4.75
4.19

SD
.250 2.369
.000 1.075
.408 11.696
.750 7.545
.289 2.589
.250 1.622
.500 18.912
.315 15.809

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

.052
.368
.000*
.000*
.036*
.168
.000*
.000*

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการทางาน ไม่แตกต่างกันและผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรและด้าน
ภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้อยสุดรองลงมาคือ ด้านราคา ลูกค้าที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุดรองลงมาคือด้าน
บุคลากร ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจด้านกระบวนการในการ
ทางานมากสุดรองลงมาคื อด้า นบุ คลากร ลูก ค้า ที่มี พ นัก งานบริษั ทเอกชนมีความพึ งพอใจด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุดรองลงมาคือด้านกระบวนการในการทางาน ลูกค้าที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุดรองลงมาคือด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและอาชีพอื่นๆ มีความพึงพอใจด้านบุคลากรและด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด
รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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ตารางที่ 11.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จาแนกตามอาชีพ

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

นักเรียน/
นักศึกษา

SD
เวลาเปิ ด -ปิ ด ของร้ า นในการ 4.31 .718
ให้บริการ
ความสะดวกในการเดินทางมา 3.20 .606
ร้าน
2.86 .783
ความสะดวกของที่จอดรถ
3.41 .744
ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน
ความสะดวกในการติดต่อจอง 4.51 .586
โต๊ะผ่านโทรศัพท์
รวม
4.41 .454

อาชีพ
พนง.บริษัท ธุรกิจส่วนตัว
เอกชน

ข้าราชการ/
พนง.
รัฐวิสาหกิจ
SD
3.70 .853

SD
4.57 .553

SD
4.30 .949

2.73

.599

3.52 .617

3.30

2.25
3.43
4.03

.439
.813
.832

2.63 .668
3.55 .713
4.37 .767
4.47 .519

3.86 .725

อื่น ๆ

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

F

Sig.

SD
4.50 .577

13.913

.000*

แตกต่าง

.483

3.00

.816

15.885

.000*

แตกต่าง

2.50
3.80
4.30

.707
.919
.823

3.00
3.00
4.50

.816
.000
.577

7.182
1.699
4.044

.000*
.149
.003*

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

4.30

.483

4.50 .408

11.696 .000*

แตกต่าง
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ตารางที่ 11.1 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้าน
ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน ไม่แตกต่าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้านเวลาเปิดปิดของร้านในการให้บริการ ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน ความสะดวกของที่จอดรถและด้าน
ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้าน
ความสะดวกของที่จอดรถน้อยที่สุดรองลงมาคือด้านความสะดวกในการเดินทางมาร้าน ลูกค้าที่มี
อาชี พ นัก เรีย น/นัก ศึ ก ษาและอาชี พ ข้าราชการ/พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ มีความพึ ง พอใจด้านความ
สะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์มากสุด ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความพึง
พอใจด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บ ริการมากสุด ลูกค้ าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ
อื่นๆมีความพึงพอใจด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการและด้านความสะดวกในการติดต่อ
จองโต๊ะผ่านโทรศัพท์มากเท่ากัน
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ตารางที่ 11.2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย จาแนกตามอาชีพ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

นักเรียน/
นักศึกษา

SD
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม 2.75 .746
สื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook
ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่า ง 3.20 .606
ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่
การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก 4.66 .531
โป ร โ มชั่ น ส่ วน ล ด ร่ ว ม กั บ 3.82 .743
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัต ร 3.77 .723
เครดิต
รวม
3.26 .502

อาชีพ
พนง.บริษัท ธุรกิจส่วนตัว
เอกชน

ข้าราชการ/
พนง.
รัฐวิสาหกิจ
SD
2.00 .506

SD
2.48 .754

SD
2.20 .632

2.73

.599

3.52 .617

3.30

4.43
3.40

.549
.496

4.52 .654
3.74 .816

3.55

.639

2.78

.391

อื่น ๆ
F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

SD
2.25 .957

10.062

.000*

แตกต่าง

.483

3.00

.816

15.885

.000*

แตกต่าง

4.30
3.60

.823
.516

4.50
4.00

.577
.000

2.468
2.736

.044*
.029*

แตกต่าง
แตกต่าง

3.75 .818

3.80

.789

4.50

.577

1.722

.144

ไม่แตกต่าง

3.12 .570

3.00

.527

3.38

.750

7.545

.000*

แตกต่าง
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ตารางที่ 11.2 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
ในด้านโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต ไม่แตกต่าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว
ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัย ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook
ด้านส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่ การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก และด้าน
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้าน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook น้อยสุด
รองลงมาคือด้านส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่ และลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจด้านการมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกมากสุด

79
ตารางที่ 11.3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านบุคลากรจาแนกตามอาชีพ

ปัจจัยด้านบุคลากร

การต้อนรับ ลูก ค้า และกล่า วค า
ทักทายของพนักงาน
ความกระ ตื อ รื อ ร้ น ในการ
ให้บริการของพนักงาน
การบริการด้วยความเต็มใจยิ้ม
แย้มแจ่มใสของพนักงาน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ความสะอาดของการแต่งกาย
ของพนักงาน
รวม

นักเรียน/
นักศึกษา

อาชีพ
พนง.บริษัท ธุรกิจส่วนตัว
เอกชน

3.77

SD
.740

ข้าราชการ/
พนง.
รัฐวิสาหกิจ
SD
3.55 .677

SD
3.71 .829

SD
3.50 1.080 4.50

SD
.577

1.815

.125

ไม่แตกต่าง

4.39

.676

4.45

.597

4.60 .515

4.70

.483

4.50

.577

2.956

.020

แตกต่าง

4.53

.614

3.83

.712

3.95 .701

4.70

.483

4.50

.577

21.441

.000

แตกต่าง

3.74
4.65

.733
.513

3.55
4.58

.639
.549

3.74 .814
4.57 .541

4.00
4.60

.667
.516

4.50
5.00

.577
.000

1.927
1.070

.105
.371

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4.14 .501

4.05

.685

4.75 .289

2.589

4.21

.446

4.06 .426

อื่น ๆ
F

Sig.

.036

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

แตกต่าง
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ตารางที่ 11.3 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัย ด้านบุคลากร ในการ
ต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงาน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความสะอาดของ
การแต่งกายของพนักงาน ไม่แตกต่าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ในด้านความ
กระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานและด้านการบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของ
พนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทาย
ของพนักงานแต่มีความพึงพอใจด้านความสะอาดของการแต่งกายของพนักงานมากสุด ลูกค้าที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทาย
ของพนักงานและด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานน้อยสุด รองลงมาคือด้านการบริการด้วยความ
เต็ ม ใจยิ้ ม แย้ ม แจ่ม ใสของพนั ก งานแต่ มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นความสะอาดของการแต่ งกายของ
พนักงานมากสุด ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจด้านการต้อนรับลูกค้าและ
กล่าวคาทักทายของพนักงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแต่มีความพึง
พอใจด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานมากสุด ลูกค้าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมี
ความพึงพอใจด้านการต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงานน้อยสุดรองลงมาคือด้าน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน แต่มีความพึงพอใจด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนักงานและด้านการบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานเท่ากัน ลูกค้าที่มีอาชีพ
อื่นๆ มีความพึงพอใจด้านความสะอาดของการแต่งกายของพนักงานมากสุดแต่มีความพึงพอใจด้าน
การต้อนรับลูกค้าและกล่าวคาทักทายของพนักงาน ด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนักงาน ด้านการบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานและด้านความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานเท่ากัน

81
ตารางที่ 11.4 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอจาแนกตามอาชีพ

ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละ
การนาเสนอ
ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้
และบริเวณของร้าน
ความสะดวกสบายของที่นั่ง
รับประทานอาหาร
อาหารดูสด สะอาด
ความทันสมัยของเครื่องแบบ
พนักงาน
ชั้นวางอาหารและการจัดวาง
เป็นระเบียบสวยงาม
รวม

นักเรียน/
นักศึกษา

อาชีพ
พนง.บริษัท ธุรกิจส่วนตัว
เอกชน

ข้าราชการ/
พนง.
รัฐวิสาหกิจ
SD
3.85 .700

SD
3.98 .707

SD
4.60 .516

อื่น ๆ

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

F

Sig.

SD
4.75 .500

28.303

.000*

แตกต่าง

4.62

SD
.522

4.56

.583

4.10

.709

3.98 .707

4.40

.699

4.75

18.188

.000*

แตกต่าง

4.43
4.43

.630
.629

3.85
3.83

.700
.747

4.12 .718
4.04 .758

4.60
4.50

.516
.707

5.00 .000 10.446
4.50 1.000 10.421

.000*
.000*

แตกต่าง
แตกต่าง

4.53

.575

4.00

.751

4.32 .690

4.70

.483

4.75

.500

7.255

.000*

แตกต่าง

4.57

.517

3.93

.605

4.15 .613

4.65

.412

4.75

.500

18.912

.000*

แตกต่าง

.500
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ตารางที่ 11.4 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มี อาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจของปัจจัย ด้านภาพลักษณ์และการ
นาเสนอทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านอาหารดูสด สะอาดและด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานน้อยเท่ากัน และมีความพึง
พอใจด้า นความสะอาดของโต๊ ะ เก้ าอี้ และบริ เวณของร้านมากสุด ลูก ค้ า ที่มี อาชี พ ข้า ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานน้อยสุดรองลงมา
คือความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านและด้านอาหารดูสด สะอาดแต่มีความพึงพอใจ
ด้านความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหารมากสุด ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมี
ความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านและด้านความสะดวกสบายของที่
นั่งรับประทานอาหารน้อยเท่ากันแต่มีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบ
สวยงามมากสุด ลูก ค้า ที่ มี อาชี พ ธุรกิ จส่วนตัว มีความพึ งพอใจด้านความสะดวกสบายของที่นั่ง
รับประทานอาหารน้อยสุดรองลงมาคือด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน แต่มีความพึง
พอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมากสุด ลูกค้าที่มีอาชีพอื่นๆ มีความพึง
พอใจด้านความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านความสะอาดของโต๊ะ
เก้าอี้ และบริเวณของร้าน ความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหารและด้านชั้นวางอาหารและ
การจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมีความพึงพอใจเท่ากันแต่มีความพึงพอใจด้านอาหารดูสด สะอาด
มากสุด
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ตารางที่ 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000
บาท
̅ SD

15,001-20,000
บาท

ด้านผลิตภัณฑ์

3.71

.521

3.53

.624

3.75

.581

3.71

.368

2.880 .036*

ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการในการทางาน
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
รวม

3.47
4.42
3.26
4.21
4.07
4.57
4.14

.643
.444
.499
.444
.681
.520
.346

3.36
4.22
3.01
4.09
4.31
4.12
3.82

.618
.585
.578
.527
.587
.639
.409

3.61
4.51
3.19
4.18
4.08
4.08
3.91

.773
.514
.591
.514
.713
.613
.431

3.58
4.22
2.88
4.13
4.30
4.38
4.05

.553
.729
.375
.430
.586
.573
.325

2.496
5.940
8.791
1.162
3.563
20.215
15.625

ปัจจัยส่วนปะสมทางการตลาด

̅

SD

20,001-30,000
บาท
̅

SD

30,001 บาทขึ้นไป
F
̅

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

SD
แตกต่าง

.059 ไม่แตกต่าง
.001* แตกต่าง
.000* แตกต่าง
.324 ไม่แตกต่าง
.014* แตกต่าง
.000* แตกต่าง
.000* แตกต่าง
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ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกั น ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคาและด้านบุคลากรไม่แตกต่างกันและผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้า นผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
กระบวนการในการทางานและด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจด้านการส่งเสริมการขายน้อยสุดรองลงมาคือด้านราคา ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด ลูกค้าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000 บาทมีความพึงพอใจด้านกระบวนการในการทางานมากสุด ลูกค้าที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุดและ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
มากสุด
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ตารางที่ 12.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ความหลากหลายของอาหาร
ความสะอาดของอาหาร
ความเพียงพอของอาหาร
รสชาติของอาหาร
คุณภาพของอาหาร
รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000
บาท
̅ SD
3.81 .738

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-20,000 20,001-30,000
บาท
บาท

30,001 บาทขึ้น
ไป

̅
3.56

SD
.891

̅
3.76

SD
.773

̅
3.71

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

SD
.456

1.973

.117

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

4.15
3.87
3.42
3.61

.711
.602
.728
.771

4.42
3.62
3.35
3.49

.570
.793
.641
.734

4.11
3.95
3.61
3.74

.713
.746
.819
.874

4.39
3.88
3.63
3.71

.606
.857
.668
.707

5.006
3.562
3.043
1.728

.002*
.014*
.029*
.161

3.71

.521

3.53

.624

3.75

.581

3.71

.368

2.880

.036*
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ตารางที่ 12.1 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ใน
ด้านความหลากหลายของอาหารและด้านคุณภาพของอาหารไม่แตกต่าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน แตกต่างกัน ให้ความพึง
พอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านความสะอาดของอาหาร ความเพียงพอของอาหาร และด้าน
รสชาติของอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจด้านรสชาติของอาหารน้อยสุดรองลงมาคือด้านคุณภาพของอาหารและลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของอาหารมากสุด
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ตารางที่ 12.2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ
ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
ความสะดวกของที่จอดรถ
ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน
ความสะดวกในการติด ต่อ จองโต๊ะ ผ่า น
โทรศัพท์
รวม

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

SD
.855

2.578

.053

ไม่แตกต่าง

3.47
2.57
3.63
4.20

.504
.540
.668
.841

2.526
6.920
3.406
6.480

.057
.000
.018
.000

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.22

.729

5.940

.001

แตกต่าง

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000
บาท
̅
SD
4.33
.703

15,00120,000 บาท

20,00130,000 บาท

30,001 บาท
ขึ้นไป

̅
4.29

SD
.705

̅
4.52

SD
.654

̅
4.24

3.21
2.86
3.41
4.51

.608
.792
.750
.588

3.26
2.45
3.35
4.15

.797
.501
.641
.839

3.36
2.66
3.62
4.50

.655
.774
.806
.670

4.42

.444

4.22

.585

4.51

.514
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ตารางที่ 12.2 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัย ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายในด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการและด้านความสะดวกในการเดินทางมา
ร้านไม่แตกต่างกันและผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในด้านความ
สะดวกของที่ จอดรถ ความเหมาะสมของที่ตั้งร้านและความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ ผ่าน
โทรศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความ
พึงพอใจด้านความสะดวกของที่จอดรถน้อยสุดรองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านความสะดวกใน
การติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์ มากสุดรองลงมาคือด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000 บาท ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาท
และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001 บาท ขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านเวลาเปิด-ปิดของร้านใน
การให้บริการมากสุดรองลงมาคือด้านความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์

89
ตารางที่ 12.3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ
อย่า งต่อ เนื่ อ ง เช่น โทรทั ศน์ , วิ ทยุ ,
Facebook
ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศ
การขึ้นปีใหม่
การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก
โปรโมชั่ น ส่ ว นลดร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ
โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต
รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000
บาท
̅
SD
2.75
.754

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,00120,00120,000 บาท 30,000 บาท

30,001 บาท
ขึ้นไป

̅
2.38

SD
.564

̅
2.54

SD
.789

̅
2.06

3.21

.608

3.26

.797

3.36

.655

4.66
3.81

.534
.738

4.55
3.56

.573
.891

4.50
3.76

3.76

.716

3.63

.899

3.26

.499

3.01

.578

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

SD
.747 12.768

.000*

แตกต่าง

3.47

.504

2.526

.057

ไม่แตกต่าง

.655
.773

4.41
3.71

.705
.456

2.888
1.973

.035*
.117

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

3.84

.801

3.69

.548

1.311

.271

ไม่แตกต่าง

3.19

.591

2.88

.375

8.791

.000*

แตกต่าง

F
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ตารางที่ 12.3 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัย ด้านการส่งเสริม
การขายในด้านส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่ ด้านโปรโมชั่นส่วนลด
ร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และด้านโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต ไม่แตกต่างกันและ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook ด้านการมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึง พอใจด้า นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่ างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ ,
Facebook น้อยสุด รองลงมาคือด้านส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศการขึ้นปีใหม่ แต่มี
ความพึงพอใจด้านการมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกมากสุด ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มากเป็น
อันดับที่สอง ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง15,001-20,000 บาท ช่วง20,001-30,000 บาทและ
30,001 บาท ขึน้ ไปมีความพึงพอใจด้านโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิตมากเป็นอันดับที่สอง
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ตารางที่ 12.4 แสดงระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารร้ าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่ อปั จจั ย ด้า นกระบวนการในการท างานจ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน

กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การ
รับ คาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่อ งดื่ มและ
อาหารตามที่สั่ง
การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า
จ านวนพนั ก งานมี เ พี ย งพอในการ
ให้บริการ
เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง
เติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอ
รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000
บาท
̅ SD
4.02
.705

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,00120,00120,000 บาท 30,000 บาท

30,001 บาท
ขึ้นไป

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

̅ SD
4.24 .668

̅ SD
4.02 .792

̅ SD
4.33 .625

3.798

.010*

แตกต่าง

4.25
4.50

.746
.637

4.35
3.97

.661
.738

4.50
3.84

.670
.697

4.31
4.31

.769 2.502
.619 24.287

.059
.000*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

3.66
4.12

.799
.723

3.67
4.38

.878
.649

3.78
4.14

.804
.715

3.63
4.27

.636
.758

.568
2.814

.636
.039*

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

4.07

.681

4.31

.587

4.08

.713

4.30

.586

3.563

.014*

แตกต่าง
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ตารางที่ 12.4 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการ
ในการท างานในด้านการจัดล าดับคิวการให้บริการลูกค้า และด้านเก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและ
ถูกต้องไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การ
รับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่ง ด้านจานวนพนักงานมีเพียงพอในการ
ให้บริการและเติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจด้านเก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้องน้อยสุด ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการ
เสิร์ฟเครื่องดื่ม และอาหารตามที่สั่ งน้อยเป็นอันดับที่สอง ลูกค้ า ที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน15,00120,000 บาท มีความพึงพอใจด้านจานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการน้อยเป็นอันดับที่สอง
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจด้านจานวนพนักงานมีเพียงพอใน
การให้บริการน้อยเป็นอันดับที่สอง และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001 บาทขึ้นไปมีความพึง
พอใจด้านเติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอน้อยเป็นอันดับที่สอง ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านจานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการมากสุด
รองลงมาคือด้านการจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000
บาท มีความพึงพอใจด้านเติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอมากสุดรองลงมาคือการจัดลาดับคิวการ
ให้บริการลูกค้า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจด้านการจัดลาดับ
คิวการให้บริการลูกค้ามากสุดรองลงมาคือ ด้านเติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอ และลูกค้าที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001 บาท ขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านกระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร
การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่งมากสุดรองลงมาคือด้านการจั ดลาดับคิว
การให้บริการลูกค้าและด้านจานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ
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ตารางที่ 12.5 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้านด้านภาพลักษณ์และ
การนาเสนอ

ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท
̅
SD
.524
ความสะอาดของโต๊ ะ เก้ า อี้ และ 4.61
บริเวณของร้าน
.586
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ข อ ง ที่ นั่ ง 4.55
รับประทานอาหาร
4.45
.625
อาหารดูสด สะอาด
.624
ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง เ ค รื่ อ ง แ บ บ 4.44
พนักงาน
.577
ชั้ น วางอาหารและการจั ด วางเป็ น 4.53
ระเบียบสวยงาม
4.57
.520
รวม

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

15,001-20,000
บาท
̅
SD
4.03 .738

20,001-30,000
บาท
̅
SD
3.88 .704

30,001 บาท
ขึ้นไป
̅
SD
4.29 .645

33.150 .000*

แตกต่าง

4.03

.720

3.98

.727

4.24

.662

20.537 .000*

แตกต่าง

3.99
3.97

.730
.772

4.09
4.01

.742
.798

4.33
4.16

.625
.688

10.879 .000*
11.369 .000*

แตกต่าง
แตกต่าง

4.21

.691

4.27

.717

4.47

.680

6.073 .000*

แตกต่าง

4.12

.639

4.08

.613

4.38

.573

20.215 .000*

แตกต่าง

F

Sig.
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ตารางที่ 12.5 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อนแตกต่ า งกั น ให้ค วามพึ ง พอใจของ ปั จ จัย ด้ า น
ภาพลักษณ์และการนาเสนอทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาทและช่ ว ง15,001-20,000 บาท มีค วามพึ ง พอใจด้ า นความทั น สมั ย ของเครื่ อ งแบบ
พนักงานน้อยสุดรองลงมาคือด้านอาหารดูสด สะอาด ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000
บาทมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านน้อยสุ ดรองลงมาคือความ
สะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหาร และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001 บาท ขึ้นไปมี
ความพึ ง พอใจด้ า นความทั น สมั ย ของเครื่ อ งแบบพนั ก งานน้ อ ยสุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นความ
สะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหาร ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000
บาทมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านมากสุดรองลงมาคือด้าน
ความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทานอาหาร ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนช่วง15,001-20,000
บาท มีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมากสุดรองลงมาคือด้าน
ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณของร้านและด้านความสะดวกสบายของที่นั่งรับประทาน
อาหาร ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการ
จัดวางเป็นระเบียบสวยงามมากสุดรองลงมาคืออาหารดูสด สะอาด และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน30,001 บาท ขึน้ ไปมีความพึงพอใจด้านชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงามมาก
สุดรองลงมาคือด้านอาหารดูสด สะอาด

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ริว
ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
โดยมีสมมติฐางานวิจัย ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ทาให้
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
กระบวนการในการทางาน ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมีความแตกต่างกัน
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลของการศึกษาในส่วนของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการของร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ศึกษา 400 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 53.5 ซึ่งช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42.5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ
ของร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามส
แควร์ ให้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 4.01 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มากสุดโดย มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านกระบวนการในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
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3.69 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.50 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 3.15
ผลการศึกษารายละเอียดแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะอาดของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ ความ
เพียงพอของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความหลากหลายของอาหารมีค่าเฉลี่ย 3.74 คุณภาพของอาหารมี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และรสชาติของอาหารค่าเฉลี่ย 3.48 ตามลาดับ
ด้านราคา
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.50 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ
พึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ราคาค่าอาหารและบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคากับคุณภาพของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.55 ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้ และราคา
ของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.50 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคา ค่าเฉลี่ย 3.49
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่านโทรศัพท์โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.36 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน มีค่าเฉลี่ย
3.48 รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางมาร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.29 และความสะดวกของที่จอดรถ
มีค่าเฉลี่ย 2.70 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการขาย
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย .3.15.และเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ พบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก มีค่าเฉลี่ย
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4.57 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ ความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ โปรโมชั่นส่วนลด
ร่วมกับบัตรเครดิต มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.74 ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ส่วนลด
พิ เ ศษช่ ว งเทศกาลต่ า ง ๆ เช่ น เทศการขึ้ น ปี ใ หม่ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.29 รองลงมาคื อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook มีค่าเฉลี่ย 2.54
ด้านบุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัย ด้านบุคคลากรอยู่ใ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะอาดของการแต่งกายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ
ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ การบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสของ
พนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.22 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.74 และการต้อนรับลูกค้าและ
กล่าวคาทักทายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการในการทางาน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ การจัดลาดับคิวการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.34
รองลงมาคือ จานวนพนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 เติมอาหารในชั้นบุฟเฟ่ต์
สม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.20 กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
และอาหารตามที่สั่ง มีค่าเฉลี่ย 4.10 และการเก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69
ตามลาดับ
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ให้ระดับความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการนาเสนออยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็นระเบียบสวยงาม
มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือ ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้และบริเวณของร้านและความสะดวกสบาย
ของที่นั่งรับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.27 อาหารดูสด สะอาด มีค่าเฉลี่ย 4.25 ความ
ทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน สรุปได้ดังนี้
เพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีเพศแตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นกระบวนการในการท างาน และด้ า น
ภาพลักษณ์และการนาเสนอ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้าทุกช่วงวัยมีระดับความพึงพอใจด้านการ
ส่งเสริมการขายน้อยสุด รองลงมาคือด้านราคา ช่วงอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และช่วงอายุ สูงกว่า
60 ปีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด ช่วงอายุ21 - 40 ปี มี
ความพึ ง พอใจด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยมากสุ ด ช่ ว งอายุ 41 - 60 ปี มี ค วามพึ ง พอใจด้ า น
กระบวนการในการทางานมากสุด
ระดับการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกั น ให้ความพึ งพอใจต่อปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว
ชาบู ชาบู สาขาสยาม สแควร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใน
การทางาน ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด และพบว่าลูกค้าที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อย
รองลงมาเป็นลาดับที่สองและมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด ลูกค้าที่มี
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านราคาน้ อ ย
รองลงมาเป็นลาดับที่สองแต่มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุด ส่วนลูกค้าที่มี
การศึ ก ษาระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า น
กระบวนการในการทางานน้อยรองลงมาเป็นลาดับที่สองแต่มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายมากสุด
อาชีพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยาม สแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการทางาน ไม่แตกต่างกันและผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรและด้าน
ภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้อยสุดรองลงมาคือ ด้านราคา ลูกค้าที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุดรองลงมาคือด้าน
บุคลากร ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจด้านกระบวนการในการ
ทางานมากสุดรองลงมาคื อด้า นบุ คลากร ลูก ค้า ที่มี พ นัก งานบริษั ทเอกชนมีความพึ งพอใจด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุดรองลงมาคือด้านกระบวนการในการทางาน ลูกค้าที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุดรองลงมาคือด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและอาชีพอื่นๆ มีความพึงพอใจด้านบุคลากรและด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด
รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือ นแตกต่า งกั น ให้ ความพึ งพอใจต่ อปั จจั ย ส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ล ะด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคาและด้านบุคลากรไม่แตกต่างกันและผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย.ด้านกระบวนการใน
การทางานและด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอแตกต่างกัน.อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลูกค้ าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจด้านการส่งเสริมการขายน้อยสุดรองลงมาคือด้านราคา ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาทมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอมากสุด ลูกค้าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน15,001-20,000 บาทมีความพึงพอใจด้านกระบวนการในการทางานมากสุด ลูกค้าที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001-30,000 บาทมีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากสุดและ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ
มากสุด

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่ผู้วิจัยได้พบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วัจัยจะได้นามาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นข้อ
ยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริงโดยมีการนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงมาสนับสนุน
หรือขัดแย้ง ดังนี้
1. ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก แตกต่างกับผลวิจัยของปนัดดา กาญจนพันธ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการให้บริการของภัตตาคารญี่ปุ่นฟูจิในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู
สาขาสยามสแควร์ที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด พาราซูราเมนซิทเทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman; Zeithaml;
& Berry, 1985, p 42) ได้กล่าวว่าคุณภาพการบริการคือการรับรู้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะทาการประเมิน
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คุณภาพบริการโดยทาการเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับจริง
และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการต้องมีบริการอย่างคงที่อยู่ในระดับของการรับรู้
ของลูกค้าหรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า และรุจิรา ถาวระ.(2549).ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ของผู้บริโภคกรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ พบว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ผลการวิจัยปัจจัยด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2540,
หน้า 112-118) กล่าวถึงอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม โดยปกติแล้วคนที่มีวัยต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป
4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านรายได้ กับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่าผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวธิดา.ไชยหมาน.(2547) ซึ่งทาการวิจัยเรื่องการสื่อสารตลาดแบบ
ครบวงจร(IMC)ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยจะ
มีพฤติกรรมในการยอมเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า ทั้งนี้ตัวแปรรายได้เป็นตัวแปรที่แบ่งชั้นสมาชิกใน
สังคม อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพราะรายได้และโอกาสทาง
เศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อสินค้าบริการที่ตัดสินใจซื้อตามอานาจหรือความสามารถซื้อของบุคคล
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2540, หน้า 130)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านริว
ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์
ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ ใ ห้ ค วามพึ ง พอใจในด้ า นความสะอาดมากที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ว่ า จะ
ร้านอาหารที่ไหน ก็ควรจะมีมาเป็นอับดับแรก เพราะจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้มากที่สุด
และจะเห็น ได้ ว่า ความเพี ย งพอของอาหารมี ผลต่ อความพึ ง พอใจของลูก ค้ามากกว่ าด้า นความ
หลากหลายของอาหาร ด้านคุณภาพและด้านรสชาติของอาหาร ดังนั้นร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ควรจะรักษามาตรฐานความสะอาดและความเพียงพอของอาหารรวมถึงเพิ่มความ
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หลากหลายของอาหาร พร้อมทั้งปรับปรุงรสชาติอาหารและคุณภาพอาหารให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์มีความพึงพอใจด้านราคาค่าอาหารและบริการมากที่สุด จะเห็นได้ว่าการบริการที่ดีจ ะ
ช่วยเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และควรปรับรสชาติให้ถูกใจผู้บริโภคทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจและเกิดความคุ้มค่ากับราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องการ คือความสะดวกของที่จอดรถ
ซึ่งหากร้านมีพื้นที่จอดรถให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจะเป็นส่วนที่
สาคัญที่สุด ในการที่จะทาให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจ และเต็มใจที่จะกลับมาใช้บริการอีกรอบ
ได้
ด้า นการส่งเสริมการขาย ร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ มีก าร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , Facebook น้อยมาก จึงทาให้ลูกค้า
เกิดความไม่คุ้นเคยกับร้าน ซึ่งควรจะมีการโฆษณาประชาสั มพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึง
การมอบส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น โปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 หรือ มา 4 จ่าย 3 เพื่อดึงดูด และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ด้านบุคลากร พนักงานควรมีการบริการที่ดีเช่น กล่าวคาทักทายด้วยสีหน้าและรอยยิ้มที่
เป็นมิตร รวมถึงมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและกระตือรือร้นในการให้บริการรวมถึงมีการเก็บ
เงินและเสิร์ฟอาหารให้รวดเร็ว ซึ่งที่จะทาให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ
สูงสุด
ด้ า นกระบวนการในการทางาน พนั ก งานควรมี ค วามรวดเร็ ว ในการปฏิบั ติ ง านในทุ ก
ขั้นตอนเช่น เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร การรับคาสั่ง
และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารตามที่สั่ง เป็นต้นเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจที่รอการ
ให้บริการทีล่ ่าช้า
ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ ร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ เป็นร้านอาหาร
สไตล์ญี่ปุ่นแบบบุฟแฟ่ต์ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจควรปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของทางร้าน
และเมนูอาหารต่างๆ ให้เข้ากับกระแสความนิยมของร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในการทานอาหารญี่ปุ่น
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยโดยคงรักษา การจัดทรัพย์สินภายในร้านให้
เป็นระเบียบรวมถึงรักษาความสะอาดของสถานที่
ร้า นริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ค วรจั ดเก็ บวั ตถุดิ บให้ มีความสดใหม่เ พื่ อรั ก ษา
รสชาติอาหารที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรทาน้าจิ้มที่มีสูตรเฉพาะของลูกค้าแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของรสชาติ
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ควรนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านการสื่อสารในรูปแบบที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับ
กลยุทธ์ของร้านเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1.ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านริว ชาบู
ชาบู สาขาสยามสแควร์ เพื่อนามาใช้ควบคู่กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขา
สยามสแควร์ นี้ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ไปอีกระดับ
2.ควรมีการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้น ด้านการส่งเสริมการขายเพื่อนามาใช้
กับ ร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขา สยามสแควร์
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขา สยามสแควร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทางผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กรุณาตอบคาถามต่อไปนี้โดยทาเครื่องหมาย () หน้าข้อความหรือในช่องว่างที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านหรือตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
( ) 21-40 ปี
( ) 41-60 ปี
( ) สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
( ) 15,001 - 20,000 บาท
( ) 20,001 - 30,000 บาท
( ) 30,001 บาทขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ทั้งหมดจานวน 35 ข้อ
คาชี้แจง: โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
มากที่สุด
คะแนนเท่ากับ 5
มาก
คะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 3
น้อย
คะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
คะแนนเท่ากับ 1
ระดับความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
Product ( ด้านผลิตภัณฑ์ )
1. ความหลากหลายของอาหาร
2. ความสะอาดของอาหาร
3. ความเพียงพอของอาหาร
4. รสชาติของอาหาร
5. คุณภาพของอาหาร
Price ( ด้านราคา )
6. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
7. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ
อาหาร
8. ความคุ้มค่าของรสชาติอาหารกับราคา
9. ราคาค่าอาหารและบริการ
10. ราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น
Place ( ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย )
11. เวลาเปิด-ปิดของร้านในการให้บริการ
12. ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
13. ความสะดวกของที่จอดรถ
14. ความเหมาะสมของที่ตั้งร้าน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ระดับความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
15. ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผ่าน
โทรศัพท์
Promotion ( ด้านการส่งเสริมการขาย )
16. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง
ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ ,
Facebook
17. ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น
เทศการขึ้นปีใหม่
18. การมอบสิทธิพิเศษกับสมาชิก
19. โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
20. โปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเคดิต
People (ด้านบุคลากร)
21. การต้อนรับลูกค้าและกล่าวค่าทักทาย
ของพนักงาน
22. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ของพนักงาน
23. การบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้ม
แจ่มใสของพนักงาน
24. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
25. ความสะอาดของการแต่งกายของ
พนักงาน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ระดับความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
Process (กระบวนการในการทางาน)
26. กระบวนการสั่งเครื่องดื่มและอาหาร
การรับค่าสั่ง และการเสิร์ฟเครื่องดื่มและ
อาหารตามที่สั่ง
27. การจัดล่าดับคิวการให้บริการลูกค้า
28. จ่านวนพนักงานมีเพียงพอในการ
ให้บริการ
29. เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็วและถูกต้อง
30. เติมอาหารในชั้นบุปเฟต์สม่่าเสมอ
Physical Evidence and Presentation
(ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ)
31. ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณ
ของร้าน
32. ความสะดวกสบายของที่นั่ง
รับประทานอาหาร
33. อาหารดูสด สะอาด
34. ความทันสมัยของเครื่องแบบพนักงาน
35. ชั้นวางอาหารและการจัดวางเป็น
ระเบียบสวยงาม

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
**ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม**
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ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ในการทางาน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
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