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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ

ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
คณะ/มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปีการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้ใช้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
นางสาววิชยา ทองลัพท์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
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บทคัดย่อ
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคน
ไทยมุ่งให้ความสาคัญกับการคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและให้ความสาคัญต่อโปรแกรม
โปรโมชั่นต่างๆ ของร้าน โดยปี2559 มีความคาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตร้อย
ละ 1.9-2.7 จากปี 2558 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างชะลอตัว ถึงแม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ก็มีการเข้ามาสู่
ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่จานวนมาก ส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหาร
แข่งขัน สู ง ผู้ ป ระกอบการต้องวางแผนกลยุทธ์ในรูแปบต่างๆ ทั้งการให้ ส่ ว นลดค่าอาหารและจัด
โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยทีไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทาให้ต้องเลิกกิจการไป
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้ านอาหารประเภทชาบู ของผู้ ใช้บ ริก ารในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้ปั จจัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ) และปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารประเภท
ชาบู สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจและทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
และนาผลการวิจัยมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาสินค้าและการ
ให้บริการต่างๆ ต่อไป
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(2)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
โดยเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สาหรับปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยบริการส่งถึงบ้าน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบูน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน
และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูต่าที่สุด สาหรับกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มพนักงานเอกชนมี ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูน้อยกว่ากลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
คาสาคัญ: ชาบู, ร้านอาหาร

Ref. code: 25595802030303FVN

(3)
Independent Study Title

Author
Degree
Faculty/University
Independent Study Advisor
Academic Year

FACTORS AFFECTING TO SERVICE
SATISFACTION ON SHABU RESTAURANTS IN
BANGKOK & PERIMETER AREA
Miss Vichaya Thonglup
Master of Business Administration
Faculty of Commerce and Accountancy
Thammasat University
Associate Professor Monvika Phadoongsitthi,
2016

ABSTRACT
Shabu-shabu is a Japanese hotpot dish of thinly sliced meat and vegetables
boiled in water, served in restaurants that are increasingly. popular in Thailand. In this
highly competitive field with high cost of raw materials, factors affecting customer
satisfaction in shabu-shabu restaurants in the Bangkok Metropolitan Area (BMA) were
studied. Data was collected by questionnaire. Samples were BMA residents who had eaten
at shabu- shabu restaurants. The marketing mix was taken into consideration, as well as
demographical factors.
Results were that samples were mostly influenced by consumer satisfaction,
people and process, price and promotion, and product, in decreasing order of importance.
Demographically, samples with lowest and highest monthly incomes were less satisfied
than others. Educational level also had an effect on customer satisfaction because more
educated samples tended to earn higher monthly incomes. Among samples, government
officers and state enterprise employees were more satisfied than private company
employees. Taste and variety and value of menus as well efficient and polite food service,
and restaurant cleanliness and appealing design were influential. Sales discounts and
membership point also positively affected customer satisfaction. These findings may be
useful for Thai food retailers operating shabu-shabu restaurants, to better match consumer
demands and increase market share.

Keywords: Shabu-shabu, Japanese restaurants in Thailand.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับ นี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละ
เวลาให้คาปรึกษา ข้อแนะนา และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษางานวิจัย รวมถึ งรอง
ศาสตราจารย์ นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ส่ต่องานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่
ได้ให้ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านที่ได้สละเวลาในการตอบสอบถามสาหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงกาลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จาก
ครอบครัว รุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบู หรือร้านอาหารประเภทอื่นๆ ตลอดบุคคลอื่นๆ ที่ให้ความ
สนใจในงานวิจัยนี้ อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร้องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

นางสาววิชยา ทองลัพท์
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สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

หน้า
(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(3)

กิตติกรรมประกาศ

(4)

สารบัญตาราง

(10)

สารบัญภาพ

(12)

บทที่ 1 บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
นิยามศัพท์

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
2.1.1.1 เพศ (Sex)
2.1.1.2 อายุ (Age)
2.1.1.3 การศึกษา (Education)
2.1.1.4 รายได้ และอาชีพ (Income and Occupation)
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
2.1.3 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s

1
1
7
7
7
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
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2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)
บุคคล (People)
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)
2.1.3.7 กระบวนการ (Process)
2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์
2.2.1.1 เพศ
2.2.1.2 อายุ
2.2.1.3 ระดับการศึกษา
2.2.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2.1.5 อาชีพ
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P’s)
2.2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price)
2.2.2.3 ปัจจัยด้านสถานที่ (Place)
2.2.2.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2.2.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
2.2.2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)
2.2.2.6 ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence and presentation)
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรอิสระ

11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
21
22
22
23
23
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3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
3.2.2 ตัวแปรตาม
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
3.3.1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
3.3.2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

23
23
24
24
24
24
25
27
27
27
28

บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล

29

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัด
ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และตัวแปรตาม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี 2559 ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอก
บ้านของคนไทย โดยคนไทยมุ่งให้ความสาคัญกับความคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร โดยให้
ความสาคัญต่อโปรแกรมโปรโมชั่นของร้านอาหาร เช่น การให้ส่วนลด ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง การจัดชุด
อาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดให้คนไทยใช้บริการร้านอาหารมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (มีนาคม
2559) คาดว่าตลาดธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไปในปี 2559 จะมี
มูล ค่าประมาณ 382,000-385,000 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 1.9-2.7 จากในปี 2558 ที่มีมูล ค่ า
375,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตอย่างชะลอตัวจากในปี 2558 ที่เติบโตร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็น
มูลค่าตลาดของเชนร้านอาหาร 114,000-116,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.6-5.5 จากในปี 2558
ที่มีมูลค่า 110,000 ล้านบาท และมูลค่าตลาดของร้านอาหารทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ขนาด
กลางและเล็กประมาณ 268,000-269,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.1-1.5 จากในปี 2558 ที่มีมูลค่า
265,000 ล้านบาท

ภาพที่ 1 1 มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ธนาคารกสิกรไทย, มีนาคม 2559, สืบค้นจาก www.kasikornbank.com
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2
เชนร้านอาหารยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่เติบโตโดดเด่นกว่าการเติบโตของมูลค่า
ตลาดธุรกิจร้านอาหารโดยรวมเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหารรายเดิมในตลาด
ยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการขยายสาขาของร้านอาหารแบรนด์ที่
ประสบความสาเร็จจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหาร
รายใหม่ ในอนาคต ธุรกิจประเภทร้านอาหารจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหาร
จานวนมาก อีกทั้งยังมีกลุ่มนายทุนรายใหญ่ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆ เข้า มาเป็น
แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ในปี 2560 อาหารและประเภทของอาหาร มีความหลากหลาย
สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องวางแผนกลยุทธ์ใน
รูป แบบต่างๆ เช่น การจั ดโปรโมชั่น ส่ว นลดค่าอาหาร เพื่อให้ ตนเองสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทาให้ต้องเลิกกิจการไป
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับรูปแบบ
ใหม่ๆ ทั้ง รูปแบบอาหาร รูปแบบร้านอาหาร และบริการแบบใหม่ โดยจากการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้วิจัย สามารถสรุปแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารสาหรับปี 2560 ได้ดังนี้
1. ความนิยมซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารส่งผลให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจานวน
มาก ธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่อย่างเชนร้านอาหารได้นาเสนอร้านอาหารใหม่ๆ สู่ตลาด ในรูปแบบ
การนาเข้าแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีจานวนผู้ขายแฟรนไชส์ธุรกิจอาหาร
ในประเทศไทยรวม 121 ราย จากจานวนผู้ขายแฟรนไชส์ธุรกิจโดยรวมในประเทศไทย 506 ราย หรือ
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 23.6 ของจานวนผู้ขายแฟรนไชส์ธุรกิจโดยรวมในประเทศไทย
(สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ไทย , www.thaifranchisecenter.com, 4 กุมภาพันธ์ 2560)
2. การแข่งขันจัดโปรแกรมโปรโมชั่นการให้ส่วนลด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามา
ใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารมากขึ้ น แต่ ก ารจั ด โปรโมชั่ น ของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารขนาดกลางและเล็ ก ควร
ระมัดระวังเพราะหากทาการจัดโปรโมชั่นบ่อยเกินไปทาให้ลูกค้าเลือกรับประทานเฉพาะช่วงโปรโมชั่น
เท่านั้น ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และอาจจะกระทบกาไรต่อหน่วยลดลง
3. การเชื่อมโยงลู กค้า ผ่ านอินเตอร์เน็ตด้ ว ยรูปแบบการใช้ชีวิ ตของคนในปัจจุบัน ที่
เปลี่ ย นแปลงไปยุ ค ของเทคโนโลยี ท าให้ สั ง คมไทยก้ า วสู่ สั ง คมดิ จิ ต อลอย่ า งเต็ ม รู ป แบบท าให้
ชีวิตประจาวันเข้าถึงโลกออนไลน์เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารติดต่อทั้งส่วนตัวและธุรกิจด้วย
ที่อยู่ปัจจุ บันอยู่อาศัยบนอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมากขึ้น ข้อจากัดด้านเวลา ความต้องการความ
สะดวกสบาย หลีกเลี่ยงปัญหาจราจรและความหนาแน่น ทาให้ผู้คนมีแนวโน้มเลือกใช้บริการจัดส่ง
อาหาร (Delivery) เพิ่มมากขึ้น รูปแบบของธุรกิจร้านอาหารได้ปรับเปลี่ยน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา ร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านเป็นที่ได้รับความนิยมและเพิ่มจานวนมากขึ้น จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2560 ตลาดการบริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery มีมูลค่า 26,000 –
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27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากปี 2559 ในขณะที่การเติบโตของร้านอาหารมีเพียงร้อย
ละ 2-4 จากปี 2559 เท่านั้น

ภาพที่ 1.2 มูลค่าตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery)
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ธนาคารกสิกรไทย, มีนาคม 2559, สืบค้นจาก www.kasikornbank.com
ทาให้ผู้ประกอบการเชนร้านอาหารหันมาให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้เพิ่มเติมจาก
การบริหารจั ดส่งอาหาร อีกทั้งเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกอบการเชน
ร้านอาหารอาจจะพัฒนาช่องทางออนไลน์เอง หรือหาตัวกลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งจะมี
ต้นทุนค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้ตัวกลางขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการบริการจัดส่งอาหารแบบ
ออนไลน์จะช่วยเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้า แต่ผู้ประกอบการทั้งเชนร้านอาหาร และร้านอาหาร
ทั่วไป ต้องเผชิญกับความท้าทายกับแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และ
กระแสการรั กสุ ขภาพ โดยอาหารคลี น หรืออาหารธรรมชาติจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปี 2560
ผู้ประกอบการจึงต้องปรับ เปลี่ยนเมนูอาหาร ให้เป็นเมนูสุขภาพเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น
ใหม่
4. การรับประทานอาหารเพื่อสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ คนไทยให้ความสาคัญกับการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน เพื่อสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ เช่น วันรับปริญญา วันแม่ เทศกาลต่างๆ
ระหว่างการท่องเที่ย ว สะท้อนโอกาสสาหรับธุรกิจร้านอาหารในการให้ บริการลู กค้าในช่ว งเวลา
ดังกล่าว ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารจึงควรวางแผน ปรับกระบวนการให้บริการรวดเร็วและมีระบบ เพราะ
การบริการที่รวดเร็วเป็นหนึ่งในปัจจัยของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
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จากบรรดาร้านอาหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ หนึ่ง ในประเภทร้านอาหารที่ได้รับความนิยม
คือร้ านชาบู -สุ กี้ ซึ่งเป็ น อาหารที่ได้รับความนิยมโดยดูได้จากเชนร้านอาหารและร้านอาหารของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคน
รุ่นใหม่ที่ให้ความสาคัญสุขภาพ
ตารางที่ 1.1
ตัวอย่างร้านอาหารชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร

ตราสินค้า

Shibuya Shabu

Mo-Mo-Paradise

You & I premium Suki Buffet
Premium
FuFu shabu

Akiyoshi

MyPot Asian Hot Pot & Food
Bar
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ตารางที่ 1.1
ตัวอย่างร้านอาหารชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต่อ)
ประเภทร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร

ตราสินค้า

Shabu 101

Standard

มานีมีหม้อ

Papa shabu

Shabu นางใน

shabushi
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ตารางที่ 1.1
ตัวอย่างร้านอาหารชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต่อ)
ประเภทร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร

ตราสินค้า

Penquin Eat Shabu

Low-Cost

Shabu indy

Shabu หน้าหม้อ

Shabu Ku

ในอนาคตตลาดธุร กิจร้ านอาหารในประเทศไทยต้ องเผชิญความท้าทายทั้ งในเรื่อ ง
ภาวะการจับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่ลดลงการแข่งขันที่สูงขึ้น
รวมถึ ง ต้ น ทุ น การประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งและสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วธุรกิจร้านอาหารจึงควรมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ พัฒนา
ปรับปรุงเมนูอาหารและการบริการ และการนาเสนออาหารประเภทใหม่ๆ สู่ตลาด เพื่อคว้าโอกาสใน
การเพิ่มจานวนลูกค้า เพิ่มขีดสามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารที่มีคู่แข่งขันจานวนมาก และ
สภาพการแข่งขันกันสูงได้
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เพื่ อศึ กษาปั จ จั ย ที่ มีค วามสั ม พัน ธ์กั บ ความพึง พอใจในการใช้บ ริ การร้ า นอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาผ่านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคคลหรือพนักงาน (People) ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical
evidence and presentation) และปัจจัยกระบวนการ (Process)
2. เพื่ อศึกษาปั จ จั ย ด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้บริโภค
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) เพื่อเป็นกรอบของความคิดในการทาวิจัยนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ คือ กลุ่มประชากรอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล โดยทาการสารวจข้อ มูล
ผ่านแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2560
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลของงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในการศึกษาดังนี้
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1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการรับประทานอาหารและใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้
ประกอบในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและหาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคอาหารประเภท
ชาบู และนาผลของการวิจัยมาปรับใช้ แก้ไข พัฒนาทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการภายใน
ร้าน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
3 เพื่อให้กลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันสามารถนาผลการวิจัยไปเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทาธุรกิจต่อไป หรือปรับปรุงพัฒนากิจการเดิมที่มีอยู่
4 ผลของงานวิจัยสามารถมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อผู้ที่สนใจใน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
1.5 นิยามศัพท์
ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร คือการบริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไอศกรีม
และเค้ก จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค มีหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริการแบบให้นั่งโต๊ะหรือแบบ
บริการตนเองจากชั้นวางอาหาร ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร ภายในร้าน นากลับ หรือสั่งให้จัดส่งที่
บ้าน (Delivery) เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหารแบบ บริการ
ตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์เคาน์เตอร์ หรือบูธในยานพาหนะ เช่น
รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบินที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บททบทวนวรรณกรรมเป็นการศึก ษาทฤษฏี บทความ งานวิจั ยและข้อมูล ต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของร้านอาหารประเภทชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ
ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีในการวิจัย
2.1.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
จากรูปแบบจาลองการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือรูปแบบจาลองพฤติกรรม
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นโมเดลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ปัจจัย
ด้านสังคม (Social factor) ประกอบด้วย บทบาทและสถานะของผู้ซื้อ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
ลักษณะของประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาเป็นต้น
ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกาหนดตลาดเป้าหมาย
2.1.1.1 เพศ (Sex)
เป็นตัวแปรในการแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคเพราะปัจจัยด้าน
เพศส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค ทาให้ในการวางกลยุทธ์มีการนาลักษณะความแตกต่างของเพศ
มาประยุกต์กับใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภท
2.1.1.2 อายุ (Age)
บุ ค คลที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น จะมี ค วามต้ อ งการในสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุมีความชอบหรือความสนใจที่แตกต่างกันเช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบสินค้า
แฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุ สนใจสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
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2.1.1.3 การศึกษา (Education)
เป็นปั จจัยที่ส่งผลต่อรายได้ ความคิด ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ
โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าและบริการที่ดี เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงสามารถมี
อาชีพที่สร้างรายได้ที่สูงกว่า ทาให้มีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่า
2.1.1.4 รายได้ และอาชีพ (Income and Occupation)
เป็นตัวกาหนดความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการอาชีพที่แตกต่าง
กันของแต่ละบุคคล มีต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดศึกษาว่าสินค้าและ
บริการเหมาะกับความต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มรายได้ หรือ อาชีพได้อย่างเหมาะสม
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่นามาศึกษา
สาหรับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อใช้เป็นการวางแผนกาหนดกลยุทธ์และสามารถนาเสนอ
สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อ
การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ห รือบริการที่สั มพันธ์กับความคาดหวังของเขา (Schiffman and
Kanuk, 2007 อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) หรือเป็นความรู้สึกของบุคคล (ลูกค้า) ว่า
มีความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การทางานในผลิตภัณฑ์
กับความคาดหวังของลูกค้า (Kotler and Keller, 2007 อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ,
2552) นอกจากนี้ยังมีผู้ได้ให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจดังนี้
Carnpbell (1976 : 117 – 124 อ้างถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) กล่าวว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่
อยากให้เป็นหรือคาดหวัง หรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
เป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล
กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบหรือ
พอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่างๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง
วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อความต้องการของมนุษย์
ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
ดั ง นั้ น จากค านิ ย ามข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ความหมายของความพึ ง พอใจ ว่ า
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล เกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ความพึงพอใจ
มากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง และการรั บ รู้ หากช่ อ งว่ า งห่ า งกั น มาก
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หมายความว่าผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจน้อย หรือหมายความว่า ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองน้อย
กว่าที่คาดหวัง โดยองค์การหรือบริษัทมีการวัดความพึงพอใจเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าโดยที่
มีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2.1.3 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ปัจจัย (หรือ 7P’s) เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด แนวคิดนี้ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการเพื่อให้
เป้าหมายการตลาดประสบความสาเร็จ ซึ่งองค์กรผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคเป้ า หมาย ส่ ว นประสมการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และ
กระบวนการ (Process)
2.1.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิ ตภัณฑ์ คือ สิ่ งใดก็ตามที่ส ามารถนาเสนอสู่ ตลาดเพื่อให้ เกิดความ
สนใจ การซื้ อ การใช้ ห รื อ การบริ โ ภค เพื่ อ ตอบสนองความจ าเป็ น หรื อ ต้ อ งการของมนุ ษ ย์ โดย
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1. สินค้าจับต้องได้ เช่น รถยนต์ หนังสือ 2. การบริการ เช่น ร้านตัดผม คอน
เสริต์ 3. บุคคล เช่น Michael Jordan 4. สถานที่ เช่น ฮาวาย เวนิส 5. องค์การ เช่น กาชาด 6.
ข้อมูลและความคิด (Kotler,1993:p.432) ผลิตภัณฑ์มีเกณฑ์ระดับของผลิ ตภัณฑ์ 5 ล าดับ (Five
product level strategy)
1. ประโยชน์หลัก (Core benefit) คือ การบริการขั้นพื้นฐาน หรือ
ประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการซื้อสินค้า เช่น สิ่งที่ผู้เข้าพักโรงแรมต้องการ คือ การพักผ่อน
และนอนหลับ
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Generic product) คือ ลักษณะพื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ หรือลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ เช่น ลักษณะพื้นฐานของ
โรงแรม คือ มีอาคารที่มีห้องไว้สาหรับเช่า
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) คือ กลุ่มของคุณลักษณะ
หรือเงื่อนไขของสินค้าที่ลูกค้าคาดหวังและพึงพอใจเมื่อได้ซื้อสินค้า เช่ น ธุรกิจโรงแรม ความคาดหวัง
ของลูกค้า คือเตียงที่สะอาดและสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ
4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) คือ การบริการหรือ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่นอกเหนือความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภค โดยการที่บริษัทนาเสนอสิ่งที่ตรง
ใจลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง ย่อมได้เปรียบทางการแข่งขัน
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5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product) คือ การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งปัจจุบันและ
ในอนาคต
2.1.3.2 ราคา (Price)
ราคา คือ จานวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าสินค้า หรือบริการโดย
ผู้ บ ริ โ ภคใช้ เ พื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลประโชยน์ จ ากกาใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
(Armstrong and Kotler,2007,อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2552) ราคาเป็นส่วนประกอบ
ทางการตลาดอย่างเดียวที่สามารถทาให้บริษัทเกิดรายได้ ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆ ทาให้เกิดต้นทุน
ดังนั้น ราคาจึงยังคงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกาหนดส่วนแบ่งทางการตลาด และ
กาไรของบริษัท (Kotler,1993)
2.1.3.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ช่องทางการจัดจาหน่าย ประกอบด้วยกลุ่มของบุคคลหรือบริษัท มีส่วน
เกี่ยวข้องของการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า โดยเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
หรือ ผู้ ใช้ทางธุร กิจ (Etzel, Walker and Stanton,2003: 390) ช่องทางการจัดจาหน่าย
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลางและลูกค้า และมีตัวกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries)
คือ ธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการขายและจัดจาหน่าย ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า สถาบัน
ทางการเงิน บริษัทประกัน และบริษัทขนส่ง
2.1.3.4 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด โดย
เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ข าย วัตถุประสงค์เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) เพื่อแจ้ง
ข่า วสาร (Inform) ให้ รู้ จั ก สิ น ค้ า หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลประโยชน์ ของสิ น ค้ า วิ ธี ก ารใช้ เพื่ อจู ง ใจ
(Persuade) ให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า การติดต่อสื่อสาร
อาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) นาเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือสื่อสารโดยตรงต่อตัว
ผู้บริโภคเอง นอกจากนี้มีการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริม
การขาย (Sale promotion) การให้ข่าวหรือประชาสัมพันธ์ (Public relation) ซึ่งการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดใดๆ นั้น จาเป็นต้องนามาปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีการบรูณาการโปรแกรมการตลาด
แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) เข้ามาช่วย กระตุ้นให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า บริการเร็วขึ้น (Etzel, Walker and Stanton, 2003: 487) สินค้าหรือบริการ
ที่มโี ปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี เป็นการเพิ่มความต้องการใช้สินค้า ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
บริษัท
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2.1.3.5 บุคคล (People)
บุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะงานด้าน
บริการที่ต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ บุคลากรจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้
ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจ และทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง บริษัทต้อง
เตรียมกระบวนการเกี่ยวกับบุคลากรตั้งแต่ การสรรหา รับ ฝึกอบรม และกระตุ้นพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานบริการที่มีส่วนต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างธุร กิจที่ให้ความสาคัญกับการบริการเช่น
ธุรกิจธนาคาร โรงพยาบาล ร้านตัดผม เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรเป็นสินทรัพย์สาคัญที่สุดในองค์การ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ย่อมนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
และมีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จของบริษัท
2.1.3.6 การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation)
ลั ก ษณะทางกายภาพนั บ เป็ น องค์ ป ระกอบของธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ลู ก ค้ า
สามารถมองเห็ น และใช้เ ป็ น เกณฑ์ ในการพิ จารณาและตัด สิ นใจซื้อ บริ ก าร ตัว อย่า งเช่ น อาคาร
ส านั ก งานของบริ ษั ท เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ การตกแต่ ง ร้ า นค้ า การแต่ ง กายของพนั ก งานที่ เ หมาะสม
เครื่องหมายการค้า สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงรูปแบบและคุณภาพของบริษัท มีส่วนในการช่วยทาให้ลูกค้า
รู้สึกว่า บริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสินค้าบริการเป็นสิ่งจับ
ต้องและประเมินได้ยาก ดังนั้นบริษัทควรต้องบริหารจัดการให้ดี สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ
2.1.3.7 กระบวนการ (Process)
เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยอาศัย
กระบวนการที่วางแผน โดยกลยุทธ์สาคัญสาหรับการบริก ารคือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ
หากมีการวางแผนกระบวนการที่ดี การส่งมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้องตรงเวลา
และมีคุณภาพสม่าเสมอ แต่หากการกระบวนการออกแบบการบริการที่ไม่ดีพอ ส่งผลต่อการสร้าง
ความไม่พอใจแก่ลูกค้า อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการครั้งต่อไปได้ กระบวนการที่ดีต้องง่ายต่อการ
ปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน และ
งานทีไ่ ด้ต้องดีมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ ง 7
ประการนั้น เป็นส่วนสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารการตลาดของธุรกิจ ธุรกิจควรเลือกวิธีที่
เหมาะสมส าหรั บ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการ พฤติ ก รรมของลู กค้ า ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์และความสามารถของธุรกิจในการจัดทาและนาเสนอเพื่อเป็นสร้างศักยภาพทางธุรกิจ
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 2 ประเภท
ได้แก่ปั จจั ย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน (7P’s) และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
2.2.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์
2.2.1.1 เพศ
ปองพล นิกรกิตติโกศล (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความแตกต่างของเพศ
ส่งผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกัน โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง ในเรื่องของความรวดเร็วในการเดินทาง การแก้ปัญหาจราจร
และเจ้าหน้าที่
งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ย่ า น Community mall ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบว่าเพศที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ต่างกัน ทั้งเรื่องความถี่ ค่าใช้จ่าย และรูปแบบการบริการ
2.2.1.2 อายุ
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมเปี๊ยะในปัจจุบันของ
ฐานปนีย์ โอวาทมหาศิลป์ (2557) พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อขนมเปี๊ยะที่
ต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนรุ่นเก่า อายุ 40-60 ปี กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุต่า
กว่า 20-39 ปี พบว่า ร้อยละ 99.2 ของคนรุ่นเก่าเคยทานขนมเปี๊ยะ และชอบรับประทานขนมเปี๊ยะ
เป็นร้อยละ 84.7 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการซื้อขนมเปี๊ยะ โดยซื้อเพื่อเป็นของฝากร้อยละ
66.1 ใช้ ใ นเทศกาลหรื อ พิ ธี ก รรมร้ อ ยละ 65.3 และใช้ รั บ ประทานเอง ร้ อ ยละ 52.5 โดยให้
ความสาคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคา ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ครั้งละ 100-150 บาท
สาหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 96.9เคยรับประทานขนมเปี๊ยะ แต่ชอบทานมีเพียงร้อยละ 66 ซึ่งน้อย
กว่ากลุ่มคนรุ่นเก่า โดยสาเหตุที่ไม่ชอบ คือ รสชาติไม่อร่อย ขนมเชย และรูปร่างไม่น่ารับประทาน
โดยซื้อเพื่อใช้ในเทศกาลหรือพิธีกรรมมากที่สุด ใช้เป็นของฝากและรับประทานเอง ตามลาดับ
งานวิ จั ย ข้ า งต้ น ขั ด แย้ ง กั บ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ ก
ร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ วศินี พงศพัฒนศักดิ์ (2557)
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พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น เพราะไม่ว่าคนระดับอายุ
เท่าไรจะมีปัจจัยเลื อกรับประทานอาหารที่เหมือนกันคือการคานึงถึง รสชาติอาหาร คุณภาพของ
อาหาร และราคา
2.2.1.3 ระดับการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ของ เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) พบว่าปัจจัยระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion
Air) เพราะผู้ใช้บริการแต่ละระดับการศึกษามีการเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการของ
สายการบินผ่านทางอินเตอร์เน็ต โบร์ชัวร์ สื่อต่างๆ ทั้งทางทีวี วิทยุ ในระดับเท่าเทียมกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษาของแต่ละคน ซึ่งความพึงพอใจของใช้บริการสายการบินจะประเมินเปรียบเทียบ
กับประสบการณ์การได้รับบริการ ดังนั้นระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบาง
แค ของ สุนิสา เพ่งเซ้ง (2557) พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
เพราะไม่ว่าระดับการศึกษาสูงหรือต่า การได้รับบริการจากร้านอาหารเอ็มเค สุกี้อย่างเท่าเทียม เพราะ
ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดของร้าน
งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook ของ ณัชพร พงศ์บุญชู (2556) พบว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook ที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษา มีผลต่อ
ความคิ ด วิ จ ารณญาณของลู ก ค้ า ต่ อ การตั ด สิ น ใจที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นทางออนไลน์ โดยผู้ ที่ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นผู้ ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสิ นค้าทาง Facebook
มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาประดับปริญญาตรี มัธยม หรือต่ากว่า อาจเพราะมีอิสระในการซื้อมากกว่า
เนื่องจากสามารถหารายได้ได้เอง และมีรายได้ค่อนข้างสูง อีกทั้งไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากต้องทางาน
สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาปั จ จั ย ที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อกใช้ บริ การร้า นอาหารบุฟ เฟต์ข อง
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ของ กิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมืองพบว่า ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาบุฟเฟต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ล ะ
ระดับการศึกษามีความคาดหวังในเรืองของการบริการที่ต่างกัน
2.2.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในการศึกษาปัจจัย พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้ อผ้ าแบรนด์ยู นิ โ คล่ ที่แตกต่างกั น โดยผู้ ที่ มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท มีแนวโน้ม ที่
ตัดสินใจซื้อน้อยกว่า ผู้ที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป เพราะ ราคาโดยเฉลี่ยของแบรนด์ยูนิโคล่มีราคา
เสื้ อผ้ าสู งกว่าร้ านเสื้ อผ้ าตามท้องตลาด หรือในห้ างบิ๊กซี โลตัส เช่นเดียวกับผู้ ที่มีรายได้มากกว่า
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50,000 บาทมีแนวโน้มซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่น้อยเช่นกัน เพราะจากรายได้ที่ระดับสูง สามารถ
เลือกสินค้าแบรนด์ดังๆ ที่มีราคาสูงและคุณภาพดีกว่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ของ เสาวภา ลีลานุวงศ์
(2558) พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพอใจในการใช้บริการของสายการบิน
ต่างกัน ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไปมีความพึงพอใจน้อย อาจเพราะ รายได้เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการใช้บริการสายการบิน โดยสามารถเลือกสายการบินอื่ นๆ หรือเลือกรูปแบบการ
บริการบนสายการบินแบบเต็มรูปแบบ (Full service) ได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ถึงปานกลาง
2.2.1.5 อาชีพ
ศิวพร ชนะนานนท์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มอาชีพที่แตกต่า งกันมีผลต่อความ
พึงพอใจในใช้บ ริ การร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ต่างกัน เนื่องจากอาชีพของแต่ละบุคคลนาไปสู่ ความ
ต้องการสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน โดยอาชีพที่มีความพอใจมากที่สุด คือ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอาขีพรับจ้างอิสระ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดน้อยที่สุด
งานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชญา เอี่ยมวงค์นที (2557)
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการซื้ อ สิ น ค้ า ท็ อ ปส์ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ( Tops
Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบว่า กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อความพึงพอใจการซื้อสินค้าในห้าง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากอาชีพที่ต่างกัน ส่งผลต่อ
รูปแบบ หรือแนวทางการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการซื้อสินค้าที่ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตสูงที่สุด อาจเพราะมีการซื้อสิน ค้าจานวนไม่มากใน
แต่ละครั้ง จึงสะดวกต่อการหยิบจับสินค้า และมีความรวดเร็วในการชาระเงิน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ที่เป็ นกลุ่ มผู้ บ ริ โ ภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจโดยรวมใกล้ เคียงกับกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่มีธุรกิจส่วนตัว โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีความพึงพอใจโดยรวมต่าที่สุด อาจ
เพราะให้ความสาคัญในเรื่องของราคาสินค้า หรือมีเวลาค่อนข้างจากัดในการเลือกซื้อสินค้า
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P’s)
2.2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพของกลุ่ ม วั ย ท างานในย่ า นธุ ร กิ จ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคต้องการอาหารสุขภาพจานด่วนที่มีความสด สะอาด คุณประโยชน์
ของอาหาร และมี ส่ ว นประกอบของผั ก ผลไม้ ไขมัน ต่า เช่ นเดีย วกับ การศึ ก ษาส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community mall ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ วัตถุดิบที่นามา
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ปรุงอาหารมีคุณภาพ รายการอาหารมีให้หลากหลาย ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ร้ านมีชื่อเสียงและ
รสชาติตามต้นฉบับของญี่ปุ่น มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สอดคล้องกับการศึกษา
ปัจ จัย ที่มีผลต่อระดับ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร
ของศิวพร ชนะนานนท์ (2556) พบว่าผู้บริโภคคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รสชาติอาหารที่อร่อย
เมนูอาหารมีความหลากหลาย อีกทั้งอาหารควรมีความสดใหม่ สะอาดถูกหลักอนามัย
นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเข้ า ใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพของณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์ (2555) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
เข้าใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีปัจจัยย่อยที่สาคัญคือ ชนิดของอาหารที่
หลากหลายและความสวยงามของอาหาร เช่นเดียวกันกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน (Desert Cafe) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนภสร ทวีปัญญายศ (2557) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวาน โดยปัจจัยย่อย คือ ประเภทขนมหวานที่หลากหลาย เมนูมี
ความแปลกใหม่ หน้าตาของขนมหวานดึงดูดใจ และชื่นชอบขนมหวานที่มีส่วนผสมของน้าตาลใน
ปริมาณน้อย
2.2.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price)
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคอาหารแบบบุ ป เฟ ต์ ข องผู้ บ ริ โ ภคของ
ร้านอาหารญี่ปุ นชาบูชิของ รุจิรา ถาวระ (2549) พบว่า ปัจจัยทางด้านราคาเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัย
หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ภั ต ตาคารชาบู ชิ โดยราคาของอาหารที่
รับประทานต้องมีความคุ้มค่าของอาหารเมื่อเทียบกับราคา สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ วศินี พงศพัฒน
ศักดิ์ (2557) พบว่าปัจจัยเรื่องความเหมาะสมของคุณภาพสินค้ากับราคาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของลูกค้า
นอกจากนี้ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้
ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ของ สุนิสา เพ่งเซ้ง (2557) พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจเรื่อง
ของความเหมาะสมราคากับความคุ้มค่าของอาหาร โดยรวมราคาสินค้าของร้านอาหารเอ็มเค สุกี้
เหมาะสมกับคุณภาพ รสชาติและปริมาณที่ได้รับ อีกทั้งมีการแสดงราคาอาหารที่ชัดเจน
2.2.2.3 ปัจจัยด้านสถานที่ (Place)
ชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพของกลุ่ ม วั ย ท างานในย่ า นธุ ร กิ จ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพ
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่องของร้านอาหารที่บรรยากาศดูดีและมีความสะอาด
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กั น ตวั ฒ น์ สุ ว รรณราช (2557) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความส าคัญของส่ว นประสมทางการตลาดและความเป็นได้ของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อ
ร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น ประเภทปิ้งย่าง พบว่า สถานที่ตั้งของร้านอาหาร ที่มีความสะดวกใน
การเดิน ทาง เป็น ปั จ จัย เรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจต่อร้านอาหารบุฟเฟต์
ประเภทปิ้งย่าง นอกจากนี้ รุจิรา ถาวระ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบบุปเฟต์ของผู้
บริโภคของร้านอาหารญี่ปุ นชาบูชิพบว่า ความสะดวกของที่จอดรถ การตกแต่งสถานที่ ความกว้าง
ภายในร้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะที่จานวนสาขาของร้านอาหารชาบูชิ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2.2.2.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ศิ ริ นั น ท์ อมรประเสริ ฐ ชั ย (2556) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่างสุ กี้และ
ชาบูชาบูของผู้บริโภคในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคพึงพอใจกับร้านอาหารบุฟเฟต์
ที่มีบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดหรือสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลดโดยรับข้อมูลข่าวสารผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เนต และการรีวิวผ่านเว็บไซด์ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน (Desert Cafe) ของผู้บริโภคที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนภสร ทวีปัญญายศ (2557) พบว่าปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน ถึงแม้ว่าทาง
ร้านจะมีระบบบัตรสมาชิก การสะสมแต้ม หรือการลดราคา อาจเพราะรสชาติที่อร่อยและชื่อเสียงของ
ร้านขนมหวาน และความถี่ของการบริโภคที่ไม่ได้รับประทานทุกวัน ทาให้ผู้บริโภคยินยอมจ่ายโดย ไม่
สนใจกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ วศินี พงศพัฒนศักดิ์ (2557)
พบว่าปัจจัยด้านกิจกรรมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกร้านอาหารญี่ปุ่น เพราะถึงแม้ว่า
กิจกรรมการตลาดทั้งการลดราคา หรือสะสมแต้ม ช่วยดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการแต่สาหรับธุรกิจอาหาร
ญี่ปุ่น ลูกค้าจะให้ความสาคัญเรื่องรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดทาให้ปัจจัย
ด้านกิจกรรมทางการตลาดจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
2.2.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
ศิวพร ชนะนานนท์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพนักงานที่ให้บริการด้วยความ
สุ ภ าพอ่ อนน้ อ ม ให้ ความส าคั ญและให้ เกีย รติ กับ ลู ก ค้า ส่ งผลต่อ ความพึง พอใจในระดั บมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดและ
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ความเป็นไปได้ของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น ประเภทปิ้งย่าง
ของ กัน ตวัฒ น์ สุว รรณราช (2557) พบว่ากลุ่ มตัว อย่างให้ความส าคัญคือ การเต็มใจบริการของ
พนักงาน ทักษะของพนักงานในการดูแลลูกค้า ส่วนเรื่องการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเช่นกันแต่อยู่ในระดับต่า
นอกจากนี้ หทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant: กรณีศึกษา ร้านหลบมุม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคคาดหวังที่ได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน โดยเฉพาะถ้าหาก
ได้รับการบริการจากเจ้าของร้านด้วยแล้ว จะรู้สึกพึงพอใจและประทับใจมาก โดยกลุ่มตัวอย่าง มี
ความคาดหวังการได้รับบริการที่ดีและการแก้ปัญหาจากเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้าน หากผู้จัดการ
ร้านมีความเป็นกันเอง สามารถคุยได้ง่าย สาหรับพนักงานต้อนรับและพนักงานเสริฟ์ มีความคาดหวัง
การบริการที่ดีและเอาใจใส่จากพนักงาน การแนะนาโปรโมชั่น และไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน ส่งผลต่อ
เกิดการบอกต่อและการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น
2.2.2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์
(2557) พบว่าปัจจัยเรื่องการจัดการที่นั่ง การรับออเดอร์ รายงานอาหาร และสามารถเสริฟอาหาร
ภายในเวลาที่ ร วดเร็ ว ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ ใ ช้ บ ริ การร้ า นอาหาร เพราะการบริ ก ารที่
ตอบสนองรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร
ชนะนานนท์ (2556) ในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ขั้นตอนการให้บริการที่มีรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และขั้นตอนการ
ใช้บริการที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะทาให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก สามารถประหยัดเวลา
ในการรับประทานอาหารได้ ซึ่งส่งผลต่อ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับ การศึกษา
ปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์
ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของ ศิรินันท์ อมร
ประเสริฐชัย (2556) พบว่า ผู้ใ ช้บริการชอบร้านอาหารบุฟเฟต์ที่มีการเสิร์ฟ หรือเติมอาหารที่ดี การ
เรียกหาพนักงานระหว่างรับประทานอาหาร และการจัดเก็บทาความสะอาดโต๊ะอาหารที่รวดเร็ว เป็น
ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
2.2.2.6 ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence
and presentation)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ ของณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์ (2555) พบว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการใช้บริการ
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โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญกับสภาพภายในร้าน บรรยากาศ ความร่มรื่น ความสะอาดของจาน ชาม
เพราะด้วยเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ การที่ร้านมีบรรยากาศดี ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ทาให้
ผู้ บ ริ โ ภครู้ ถึ ง ความเอาใจใส่ ข องสุ ข อนามั ย ของร้ า น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community mall ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบว่าปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความ
พึงพอใจอย่ างมาก ตัว อย่ างเช่น พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง จานวนที่นั่งรับประทานอาหาร
พอเพีย งและอากาศถ่ายเท ไม่คับ แคบ การตกแต่ง ภายในร้ านและภายนอกร้ านมีความสวยงาม
อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ ชุติวัต ธนามี
(2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ตัดสินใจทาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการศึกษา พบว่า ความสวยงามของสานักงาน สาขาและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น Internet โทรทัศน์ น้าดื่ม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
และเป็ น หนึ่ งในปั จ จั ย ในการตัดสิ นใจทาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของลู กค้าวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกาหนดกรอบ
การวิจัยได้ดังนี้ คือ
ปัจจัยทาประชากรศาสตร์
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(5) อาชีพ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
(2) ราคา (Price)
(3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
(5) บุคคล (People)
(6) ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)
(7) กระบวนการ (Process)

ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู ของ
ผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในบทนี้จะเป็นส่วนของวิธีการดาเนินวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาในหัวข้อปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารชาบู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสารวจ (Survey
Research) ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสรุปผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
3.4 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
3.5 เครื่องมือที่ใช้นการวิจัย
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษากลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารชาบู ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งผู้ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขนาดจานวน
ประชากรใหญ่มากอีกทั้งผู้วิจัยไม่สามารถพบแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและ ข้อมูลที่สรุปจานวนผู้บริโภค
ชาบูที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ดังนั้นจึงกาหนดตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบประชากร
โดยกาหนดข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution)โดยกาหนดความแปรปรวน
สูงสุดคือ p = 0.5, q = 0.5 และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
โดยใช้สูตรคานวณของ Cochran (1963, อ้างอิงใน ศิวพร ชนะนานนท์, 2556)

โดยที่
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
z = ระดับความเชื่อมั่น
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p = โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สั ด ส่ ว นของคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส นใจในกลุ่ ม
ตัวอย่าง
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง
e = ระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
แทนค่า
n =
(1.962) (0.15) (1-0.5)
(0.05)2
n = 384.16 ราย
จากผลการคานวณ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 คน ผู้วิจัยจึงได้กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
3.2.1 ตัวแปรอิสระ
3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) การศึกษา
(4) อาชีพ
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (ชาบู)
(2) ด้านราคา
(3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(4) ด้านส่งเสริมการตลาด
(5) ด้านบุคลากร
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(6) ด้านกระบวนการให้บริการ
(7) ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
3.2.2 ตัวแปรตาม
คือ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ได้ ก าหนดปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดสาหรับสินค้าและการบริการ (7Ps) และแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยจึง
นาองค์ป ระกอบดังกล่าวมากาหนดเป็นตัวแปรในสมมติฐ านการวิจัยครั้งนี้ โดยตัวแปรอิสระหลั ก
ทั้งหมดประกอบด้วย 12 ตัวแปร
3.3.1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในใช้บริ การร้ านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในใช้บริ การร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
แตกต่างกัน
3.3.2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
สมมติฐานที่ 6 ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูขาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อความพึงพอใจในใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 10 ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
รายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบู เป็นแบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple choices) ลักษณะแบบปลายปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ และระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5
ระดับจากน้อยไปมากตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scale) ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1
เกณฑ์ในการก้าหนดค่าน้้าหนักคะแนนส้าหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม
ระดับความเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วย/พึงพอใจในระดับมากที่สุด
5
เห็นด้วย/พึงพอใจในระดับมาก
4
เห็นด้วย/พึงพอใจในระดับปานกลาง
3
เห็นด้วย/พึงพอใจในระดับน้อย
2
เห็นด้วย/พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
1
หรับเกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตร
ภาคชั้น (Class interval) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยโดยคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน และคะแนน
ต่าสุดคือ 1 หากึ่งกลางพิสัย โดยใช้สูตรคานวณหาความกว้างของอันตรชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าที่สุด)
จานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8
ดังนั้ น ช่ว งความกว้างของอันตรภาคชั้น/ช่วงระยะ เท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ดังนี้
ตารางที่ 3 2
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ
ระดับความเห็น
ระดับความเห็น/ความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วย/พึงพอใจมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
เป็นการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจากการใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบู โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่า
น้าหนักของการประเมินแบ่งระดับความเห็นออกเป็น5ระดับจากน้อยไปมากตามวิธีของลิเคิร์ท (FivePoint Likert Scale) ซึ่งการแปลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ใช้สูตรคานวณความกว้างของอันตร
ภาคชั้นเหมือนกับส่วนที่ 2
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามมีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple choices)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของร้านอาหารประเภท
ชาบู
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดย
ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามของผู้บริโภคโดยส่งแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลผ่านทางออนไลน์ (Google Docs) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน มีระยะเวลาใน
การดาเนินการศึกษาในเดือนมกราคม – เมษายน 2560
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผู้วิจัยจะทาการ
วิเคราะห์และประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บ ริการร้านอาหารประเภทชาบู
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้
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ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย โดยนาเสนอในรูปแบบของตาราง
หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการอธิบายและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
และปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาด โดยนาเสนอในรูปของสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้
1. การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way ANOVA) เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีผลต่อระดับความ
พึงพอใจในการใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภทชาบู ของกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันให้เป็นปัจจัยเดียวกัน หรือรวมกลุ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน
3. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อใช้เป็นการทดสอบ
สมมติฐานและศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูหรือไม่
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) รวมถึง ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดย
แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของ
ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท ชาบูของผู้ที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม
4.4 การวิเคราะห์ ปั จจัยด้านลั กษณะประชากรศาสตร์ กับ ความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารประเภทชาบู ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารประเภท ชาบู โดย
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2560 และได้รับการตอบแบบสอบถามจานวน
ทั้งหมด 420 ชุด โดยผ่านทาง Google Form และการกระจายแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามโดยตรง โดยผู้วิจัยได้ ทาการคัดกรองแบบสอบถามที่ไม่ผ่านคาถามคัด
กรองออกไปจานวน 17 ชุด เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลของผู้ที่เคยรับประทานอาหารประเภทชาบู และ
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อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูล จากการตอบ
แบบสอบถามที่ครบถ้วน ทั้งหมด 403 ชุด โดยมีลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 4.1
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส

จานวน (คน)

สัดส่วน (%)

122
281
403

30.27%
69.73%
100%

17
230
142
10
4
403

4.22%
57.07%
35.24%
2.48%
0.99%
100%

122
153
126
2
403

30.26%
37.97%
31.27%
0.50%
100%

339
64
403

84.12%
15.88%
100%
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ตารางที่ 4.2
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
6.อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
รับจ้างอิสระ

จานวน (คน)

สัดส่วน (%)

26
131
75
62
41
68
403

6.45%
32.51%
18.61%
15.38%
10.17%
16.87%
100%

25
25
9
313
21
10
403

6.20%
6.20%
2.23%
77.67%
5.21%
2.48%
100%

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น แบ่งเป็น เพศ
ชาย ร้อยละ 30.27และเพศหญิง ร้อยละ 69.73 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
คิดเป็นร้อยละ 57.07 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.12 และมีระดับ
การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.97 ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 77.67 และมีระดับรายได้ 10,000 – 20,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 32.51
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4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้บริโภคอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย สถานที่ที่เลือกสาหรับรับประทานอาหารประเภท
ชาบู ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทชาบู ค่าอาหารโดยเฉลี่ยในการรับประทานอาหารแต่ละ
ครั้ง ร้านอาหารประเภทชาบูที่รับประทานบ่อยหรือชื่นชอบที่สุด เหตุผลที่ในการเลือกรับประทาน
อาหารประเภทชาบู ปัญหาที่เคยประสบในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

สถานที่ที่เลือกสาหรับรับประทานอาหารประเภทชาบู
รับประทานที่
ร้าน
1%
รับประทานที่
บ้าน
99%
ภาพที่ 4.1 สถานที่ที่เลือกสาหรับรับประทานอาหารประเภทชาบู

ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทชาบู
6% 3%

1-2 ครั้งต่อ 3 เดือน
26%

22%

ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
เดือนละ 2 ครั้ง
เดือนละ 3 ครั้ง

43%

มากกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน

ภาพที่ 4.2 ความถี่ในการรับประทานร้านอาหารประเภทชาบู
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จากภาพที่ 4.1-4.2 สามารถสรุปพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารประเภทชาบูที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 99 และความถี่ใน
การบริโภคอาหารประเภทชาบูส่วนใหญ่ รับประทานไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 43 และ
1- 2 ครั้งต่อ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 26

ค่154
าอาหารโดยเฉลี่ยในการรับประทานอาหาร/ครั้ง
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ไม่เกิน 250 บาท

101

84

251 - 350 บาท

56

351-450 บาท
451 - 600 บาท
มากกว่า 600 บาทขึ้นไป

ไม่เกิน 250 บาท 251 - 350 บาท 351-450 บาท 451 - 600 บาท มากกว่า 600
บาทขึ้นไป

ภาพที่ 4.3 ความถี่ในการรับประทานร้านอาหารประเภทชาบู

ร้านอาหารประเภทชาบูที่มีผู้ชื่นชอบ/
ใช้บริการบ่อยที่สุด
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

37%

12%
3%

3%

5%

3%

6%

8%

7%

11%

3%

Akiyoshi Fu Fu Mo-mo Papa Shabu Mo-mo Shabu Shabushi Shibuya มานีมีหม้อ อื่นๆ
Shabu Paradise Shabu Indy Paradise นางใน
Shabu

ภาพที่ 4.4 ร้านอาหารประเภทชาบูที่ชื่นชอบ /ใช้บริการบ่อยที่สุด

Ref. code: 25595802030303FVN

34
จากภาพที่ 4.3-4.4 สามารถสรุปพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 38 มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารแต่ละครั้ง ประมาณ 351- 450
บาท โดยร้านที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ หรือ ใช้บริการบ่อย คือ Shabushi คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา
คือร้าน มานีมีหม้อ และ Mo-mo Paradise คิดเป็นร้อยละ 12 เท่ากัน

เหตุผลที่รับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ตั้งใจไปรับประทานเนื่องจากหิว

26%

ต้องการเปลี่ยนรสชาติ

24%

ใช้เป็นสถานที่พบปปะสังสรรค์กับเพื่อน

28%

ชื่นชอบอาหารประเภทต้ม

21%

ภาพที่ 4.5 เหตุผลที่รับประทาน /ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

ปัญหาที่เคยประสบในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
อื่นๆ
ร้านอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
ราคาไม่เหมาะสมกับปริมาณ
ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร
รสชาติไม่อร่อย
เมนูไม่หลากหลาย
การบริการล่าช้าไม่สุภาพ

1.47%
9.85%

0.18%
30.20%
20.26%
23.66%
14.36%

ภาพที่ 4.6 ปัญหาที่เคยประสบในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
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จากภาพที่ 4.5-4.6 สามารถสรุปพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูได้ว่า
เหตุ ผ ลที่ รั บ ประทานอาหารประเภทชาบู คื อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ พ บปะสั ง สรรค์ กั บ เพื่ อ น ตั้ ง ใจไป
รับประทานเนื่องจากหิวและ ต้องการเปลี่ยนรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 28 ร้อยละ 26 และร้อยละ 24
ตามลาดับ และปัญหาที่เคยเจอจากการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูคือ ราคาไม่เหมาะสมกับ
คุณภาพของอาหาร เมนูไม่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 30.20 และ 23.66 ตามลาดับ
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล และตัวแปรตาม
ผู้วิจัยได้คัดกรองแบบสอบถาม และได้แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 403 ชุด
น ามาหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารประเภทชาบู ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัยดังนี้
ตารางที่ 4.3
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
การแปลค่า
มาตรฐาน
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 อาหารมีรสชาติอร่อย
4.34
0.803
เห็นด้วยมากที่สุด
1.2 อาหารมีความสด สะอาด
4.26
0.807
เห็นด้วยมากที่สุด
1.3 เมนูอาหารมีความหลากหลาย
3.99
0.801
เห็นด้วยมาก
1.4 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
4.15
0.803
เห็นด้วยมาก
1.5 ปริมาณอาหารมีความเหมาะสม
3.96
0.894
เห็นด้วยมาก
1.6 แบรนด์หรือชื่อเสียงของร้าน
3.67
0.871
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.2
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
(ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
การแปลค่า
มาตรฐาน
2. ปัจจัยด้านราคา (Price)
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
4.05
0.884
เห็นด้วยมาก
2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
3.96
0.885
เห็นด้วยมาก
2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการ
3.87
0.871
เห็นด้วยมาก
รายอื่น
2.1 สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
3.98
0.969
เห็นด้วยมาก
2.2 มีจานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่

3.54

1.131

เห็นด้วยมาก

2.3 ที่จอดรถสะดวก

3.71

1.117

เห็นด้วยมาก

1.38

0.942

เห็นด้วยน้อยที่สุด

3.1 การประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น หรือ
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย
3.2 การจัดทาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบ
บัตรสมาชิก การสะสมแต้ม การจัด
โปรแกรมลดราคาค่าอาหาร เป็นต้น
3.3 มีการจัดทาโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ

3.70

0.944

เห็นด้วยมาก

3.64

1.047

เห็นด้วยมาก

3.65

1.022

เห็นด้วยมาก

3.4 สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น
ได้รับคูปองสามารถลดราคาได้ทันที

3.62

1.066

เห็นด้วยมาก

2.1 บริการส่งถึงบ้าน(Delivery)สะดวก
รวดเร็ว
3. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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ตารางที่ 4.2
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
(ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
การแปลค่า
มาตรฐาน
4.ปัจจัยด้านบุคคลากร (People)
4.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

3.75

0.952

เห็นด้วยมาก

4.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
4.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ
(Service mind) มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ
4.4 พนักงานให้คาแนะนาเมนูอาหาร
แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้
บริการได้
4.5 พนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้
บริการ
4.6 จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ

4.02

0.994

เห็นด้วยมาก

4.03

0.938

เห็นด้วยมาก

3.78

1.037

เห็นด้วยมาก

3.86

0.994

เห็นด้วยมาก

3.77

1.018

เห็นด้วยมาก

0.899
0.909
0.941
0.981

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

1.096

เห็นด้วยมาก

5. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
5.1 ร้านอาหารมีความสะอาด
4.11
5.2 พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง
3.79
5.3 ร้านมีการตกแต่งสวยงาม
3.61
5.4 อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ
3.95
สะอาดและสวยงาม
5.5 มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวที่เพียงพอ
3.52
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ตารางที่ 4.2
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
(ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่าเฉลี่ย
การแปลค่า
มาตรฐาน
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
6.1 มีความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง
3.88
1.007
เห็นด้วยมาก
6.2 รับ ออเดอร์ร ายการอาหารและเครื่องดื่ม 3.90
1.063
เห็นด้วยมาก
เร็ว
6.3 มีการเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสม
3.97
0.991
เห็นด้วยมาก
6.4 การรับชาระเงินถูกต้อง
4.08
1.002
เห็นด้วยมาก
6.5 การรับชาระเงินรวดเร็ว
3.91
1.029
เห็นด้วยมาก
6.6 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
4.01
0.840
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 34 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับ ความคิ ด เห็ น สู ง สุ ด 5 อัน ดั บแรก เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้อ ย ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นสิ น ค้ า
(Product) ในเรื่องอาหารมีรสชาติอร่อย (ค่าเฉลี่ย 4.34: เห็นด้วยมากที่สุด) อาหารมีความสด สะอาด
(ค่าเฉลี่ย 4.26: เห็นด้วยมากที่สุด) และ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.15: เห็นด้วยมาก) ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในเรื่องร้านอาหารมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.11:
เห็นด้วยมาก) และ ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ในเรื่องการรับชาระเงินถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.08:
เห็นด้วยมาก)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7P’s สามารถ
สรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง
อาหารมีรสชาติอร่อย มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ความสด สะอาดของ
อาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.26: เห็นด้วยมากที่สุด)
ปัจ จั ยด้ านราคา (Price) กลุ่ มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นในเรื่องราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.05: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
(ค่าเฉลี่ย 3.96: เห็นด้วยมาก)
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในเรื่องสถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทางมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.98: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ที่จอด
รถสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.71: เห็นด้วยมาก)
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในเรื่ องการประชาสั มพัน ธ์ โ ปรโมชั่น ข่าวสาร เมนูใ หม่ผ่ านสื่ อ ต่างๆอย่างหลากหลาย มากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 3.70: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ มีการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.65: เห็น
ด้วยมาก)
ปัจจัยด้านบุคคล (People) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงาน
มีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service mind) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.03: เห็ นด้ว ยมาก) รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภ าพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
(ค่าเฉลี่ย 4.02: เห็นด้วยมาก)
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องความสะอาดของร้านอาหาร มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.11: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ
อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ สะอาดและสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.95: เห็นด้วยมาก)
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในเรื่องการรับชาระเงินถูกต้อง มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.08: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้
บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.01: เห็นด้วยมาก)
ตารางที่ 4.4
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรตาม
ค่าเฉลี่ย
การแปลค่า
มาตรฐาน
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
3.85
0.751
พึงพอใจมาก
ร้านอาหารประเภทชาบู
ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ใช้ตัววัด คือ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบู ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจากตารางที่ 4.3พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท ชาบูอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85

Ref. code: 25595802030303FVN

40
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ การศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ ว่าส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับการ
ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ แตกต่างกันด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านอาชีพ และใช้การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test
ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันทางด้านเพศ
4.4.1 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศกั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลั กษณะทางเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.5
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ้าแนกตามเพศ
เพศ

N

Mean

Std. Deviation

Sig.

ชาย

122

3.77

0.702

0.183

หญิง

281

3.88

0.770

จากการทดสอบลักษณะทางเพศกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยสาคัญที่เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เนื่องจากไม่ว่าเพศชายหรือ
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เพศหญิงต่างก็ชื่นชอบรับประทานอาหาร และมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ชื่นชอบจาก
รสชาติอาหาร และรสนิยมส่วนตัวมากกว่า ผู้บริโภคบางคนชื่นชอบอาหารประเภทต้มซึ่งเป็นได้ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของกนกพรรณ สุขฤทธิ์
(2557) พบว่ า เพศที่ ต่ า งกั น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ที่ ต่ า งกั น ในเรื่ อ งความถี่
ค่าใช้จ่าย และรูปแบบการบริการ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปองพล นิกรกิตติโกศล (2557) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า เพศส่งผลความพึงพอใจ
โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่าเพศหญิง ในเรื่องของความ
รวดเร็วในการเดินทาง การแก้ปัญหาจราจร และเจ้าหน้าที่
4.4.2 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอายุ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.6
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามอายุ
ระดับอายุ
N
Mean
Std. Deviation
Sig.
ต่ากว่า 31 ปี
247
3.89
0.7830
0.173
31-60 ปี
156
3.78
0.6937
จากการทดสอบอายุกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.173 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญที่ α
เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบู ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถึงแม้ว่าอายุที่ต่างกันส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมบางอย่าง
ต่างกัน แต่ว่าสาหรับการเลือกรับประทานอาหาร ทุกกลุ่มอายุมีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ การคานึงถึง
รสชาติอาหาร คุณภาพของอาหาร ความสะอาด การบริการ และความเหมาะสมของราคา และ
ร้ านอาหารประเภทชาบู ก็ให้ บ ริ การส าหรับลู กค้าในแต่ล ะวัยอย่ างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยในอดีตที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของ วศินี พงศพัฒนศักดิ์ (2557) ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามผลการทดสอบมีความขัดแย้งกับงานวิจัย
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ของ ฐานปนีย์ โอวาทมหาศิลป์ (2557) พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมเปี๊ยะที่
ต่างกัน
4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บ ริการร้ านอาหารประเภทชาบูของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า

N
122
153
128

Mean

Std. Deviation

Std. Error

3.557
3.843
4.125

0.834
0.717
0.589

0.000

จากการทดสอบอายุกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ α
เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่กล่าวไว้ในบทที่ 2
ของ กิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง (2555) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละระดับการศึกษามีความคาดหวังใน
เรื่องของการบริการที่ต่างกัน
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ตารางที่ 4.8
ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
LSD
Mean
(J) ระดับการศึกษา
(I) ระดับการศึกษา
Difference (I-J) Std. Error
Sig.
*
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
-.286
0.087
0.001
ปริญญาโทและสูงกว่า
-.568*
0.091
0.000
*
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
-.282
0.086
0.001
ต่ากว่าปริญญาตรี
.286*
0.087
0.001
ปริญญาโทและสูงกว่า ปริญญาตรี
.282*
0.086
0.001
*
ต่ากว่าปริญญาตรี
.568
0.091
0.000
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้บริการของร้านอาหารประเภทชาบูของ
แต่ละระดับการศึกษา ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.6 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อของกลุ่มต่างๆทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในการใช้บริการร้ านอาหารประเภทชาบูในระดับที่ต่ากว่าผู้บริโภคที่จบการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีก็มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูต่ากว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าด้วยเช่นกัน
อาจตีความได้ว่าระดับของการศึกษาเป็นหนึ่งปัจจัยในการกาหนดรายได้ ทาให้ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า
กว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มมีรายได้น้อยกว่า ทาให้มีความคาดหวังต่อการบริโภคแต่ละครั้งสูงเนื่องจาก
รายได้น้อย อีกทั้งผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีชั่วโมงทางานมากกว่า ทาให้เวลาพักผ่อนมี
จากัดการรับประทานอาหารแต่ละครั้งจึงต้องการบริการที่รวดเร็ว ความคุ้มค่าของอาหารที่ได้รับ
ประทาน หากร้านอาหารไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการตามที่คาดไว้ ทาให้
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีจึงมีความพึงพอใจต่ากว่าผู้ที่มีการศึกษาะดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท
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4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.9
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามระดับรายได้
ระดับรายได้
ไม่เกิน 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป

N
26
75
62
41
199

Mean
3.62
4.03
3.94
4.15
3.72

Std. Deviation
0.752
0.716
0.650
0.654
0.779

Sig.

.000

จากการทดสอบระดับรายได้กับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบูด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต
ที่ได้กล่าวในบทที่ 2 ของธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ (Uniqlo) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมในเลือกซื้อเสื้อผ้าที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.10
ผลการเปรียบเทียบระดับรายได้กับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
LSD
Mean
(J) ระดับรายได้
Std. Error Sig.
Difference
(I-J)
(I) ระดับรายได้
20,001-30,000 บาท
-.371*
0.103
0.000
*
30,001-40,000 บาท
-.279
0.110
0.011
ไม่เกิน 20,000 บาท
40,001-50,000 บาท
-.490*
0.129
0.000
50,001 บาทขึ้นไป
-0.167
0.106
0.117
ไม่เกิน 20,000 บาท
.371*
0.103
0.000
30,001-40,000 บาท
0.091
0.126
0.469
20,001-30,000 บาท
40,001-50,000 บาท
-0.120
0.142
0.401
50,001 บาทขึ้นไป
0.203
0.123
0.099
ไม่เกิน 20,000 บาท
.279*
0.110
0.011
20,001-30,000 บาท
-0.091
0.126
0.469
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
-0.211
0.148
0.154
50,001 บาทขึ้นไป
0.112
0.129
0.385
*
ไม่เกิน 20,000 บาท
.490
0.129
0.000
20,001-30,000 บาท
0.120
0.142
0.401
40,001-50,000 บาท
30,001-40,000 บาท
0.211
0.148
0.154
50,001 บาทขึ้นไป
.323*
0.145
0.027
ไม่เกิน 20,000 บาท
0.167
0.106
0.117
20,001-30,000 บาท
-0.203
0.123
0.099
50,001 บาทขึ้นไป
30,001-40,000 บาท
-0.112
0.129
0.385
40,001-50,000 บาท
-.323*
0.145
0.027
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้บริการของร้านอาหารประเภทชาบูของ
แต่ละระดับรายได้ ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.9 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อของกลุ่มต่างๆทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
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ที่กาหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูต่ากว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 20,001 – 30,000
บาท , 30,001 – 40,000 และ 40,001 – 50,000 บาท เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ที่มีรายได้น้อย มี
ข้อจากัดทางด้านการเงิน ทาให้ทุกๆค่าใช้จ่ายต้องคานึงถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับสูงสุด สาหรับการ
รับประทานอาหารประเภทชาบู ผู้ที่มีรายได้น้อยอาจมีความถี่ในการบริโภคน้อยกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ
ฉะนั้นทุกครั้งที่ไปรับประทาน ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าจะได้รับ อาหารที่มีรสชาติอร่อย การบริการ
ที่ดีเยี่ยม หากร้านอาหารไม่สามารถทาได้ตามสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวัง ทาให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวในบทที 2ของ เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) พบว่า
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพอใจในการใช้บริการของสายการบินต่างกัน
นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 ขึ้นไป ก็มีความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูน้อยกว่าผู้บริ โภคที่มี่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ที่มีรายได้สูงอาจคุ้นเคยกับร้านอาหารที่พนักงานต้องให้บริการค่อนข้างมาก แต่
ร้านอาหารประเภทชาบูเป็นร้านอาหารที่พนักงานไม่ได้ให้บริการอะไรกับผู้บริโภคมากนัก จึงอาจทา
ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความพึงพอใจต่า
4.4.5 การศึกษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอาชี พกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และกาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยของอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บ ริ การร้ า นอาหารประเภท ชาบูข องผู้ ใช้บ ริการในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท ชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ/อื่นๆ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

N
56
313
34

Mean Std. Deviation
4.04
0.602
3.77
0.774
4.21
0.592

Sig.
0.001
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จากการทดสอบอาชีพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยสาคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบู ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวใน
บทที 2 ของ ปรีชญา เอี่ยมวงศ์นที (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า ท็
อปส์ ซูเปอร์ มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) พบว่า กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวม
ของการซื้อสินค้าที่ท็อป ซูเปอร์ มาร์เก็ตต่างกัน
ตารางที่ 4.12
ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Mean Difference Std.
LSD (I) อาชีพ
(J) อาชีพ
(I-J)
Error
*
พนักงานบริษัทเอกชน
.263
0.107
ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /
ข้าราชการ/พนักงาน
-0.170
0.161
เจ้าของธุรกิจ/อื่นๆ
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
-.263*
0.107
เจ้าของธุรกิจ/อื่นๆ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
-.433*
0.133
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
0.170
0.161
ข้าราชการ/พนักงาน
เจ้าของธุรกิจ/อื่นๆ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
.433*
0.133

Sig.
0.015
0.290
0.015
0.001
0.290
0.001

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้บริการของร้านอาหารประเภทชาบูของ
แต่ละอาชีพ ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.11 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มต่างๆทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่
กาหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูต่ากว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และ อื่นๆ นอกจากผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ ก็มีระดับ
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ความพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภทชาบูต่ ากว่ า ผู้ บริ โ ภคในกลุ่ มอาชีพ ข้ารายการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเช่นกัน อาจเพราะว่าแต่ละอาชีพมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ต่างกัน ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงานน้อย
กว่าพนั กงานบริษัทเอกชน เนื่องจากส่ วนใหญ่ เป็นผู้มีอายุและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ในขณะที่
พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุวัยหนุ่มสาวที่มีการนัดสังสรรค์ทั้งกลางวันและหลังเลิก
งาน ทาให้โอกาสที่ได้รับประทานตามร้านอาหารต่างๆมีมากกว่า ทาให้พนักงานบริษัทเอกชนมีการ
เปรียบเทียบร้านอาหารแต่ละที่ และแต่ละประเภทของอาหาร อาจทาให้ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบูมีน้อยกว่า หากเปรียบเทียบกับประสบการณ์ร้านอาหารประเภทอื่นที่
เคยได้รับประทานมา
4.5 การวิ เ คราะห์ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการทาการทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบแบบสอบถาม ผู้ วิจัย สามารถ
กาหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งสิ้น 7 ปัจจัย และทาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 34 ตัวแปร ณ ระดับความสาคัญที่
0.05 พบว่า มีจานวนของตัวแปรอิสระหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาตัว
แปรอิสระต่างๆ ทาการวิเคราะห์และสกัดปัจจัยเพื่อให้ได้กลุ่มของปัจจัยใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ผลในลาดับถัดไป
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยจะใช้สถิติทดสอบในการวิเคราะห์ คือ KMO (KaiserMeyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity
การวิเคราะห์โดยใช้วิธี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ใช้เพื่อทดสอบว่าตัวแปร
อิสระต่างๆ มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) หรือไม่ หากค่า
KMO มีค่าสูง อยู่ระหว่าง 0.5-1 หมายความว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัย หาก
ข้อมูลมีค่าน้อย ต่ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลไม่เหมาะสมในการนาไปวิเคราะห์ปัจจัย
การวิเคราะห์โดยทดสอบแบบ Barlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบ
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรต่างๆ ว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดย
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ข้อมูลที่เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด ซึงในที่นี้ กาหนดระดับนัยสาคัญ
คือ 0.05 สมมุติฐานสาหรับงานวิจัยนี้ คือ
H0 : ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
H1 : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตารางที่ 4.13
KMO และ Barlett’s Test of Sphericity
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.943
11373.830
561
0.000

จากตารางที่ 4.12 พบว่า เมื่อทดสอบความเหมาะสมชองข้อมูล ได้ค่า KMO เท่ากับ
0.943 ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายความว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีความเหมาะสมในระดับดี
มาก และเมื่อทาการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity พบว่าค่า Chi-square เท่ากับ
11373.830 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบ (0.05) จึง
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 34 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สรุปได้ว่า ตัวแปร
อิสระต่างๆ มีความเหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้
4.5.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
จากการทดสอบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระมีความเหมาะสมที่จะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ต่อมา ผู้วิจัยทาการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ
Principal Component Analysis (PCA) และเพื่อให้น้าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดมีความ
ชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินจานวนปัจจัยที่
เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่าน้าหนักขององค์ประกอบ (Factor
Loading) ของตัวแปรในปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.3
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมด 34 ตัวแปรไปทาการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่าสามารถ
สกัดปัจจัยและจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ได้ทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระทั้ง 34 ตัวได้เท่ากับร้อยละ 71.284% แสดงการเปรียบเทียบกลุ่ม
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ปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับกลุ่มปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจัย ดังตารางที่
4.13
ตารางที่ 4.14
ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.1 อาหารมีรสชาติอร่อย
1.1 เมนูอาหารมีความหลากหลาย
1.2 อาหารมีความสด สะอาด
1.2 แบรนด์หรือชื่อเสียงของร้าน
1.3 เมนูอาหารมีความหลากหลาย
1.3 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
1.4 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
1.4 ปริมาณอาหารมีความเหมาะสม
1.5 ปริมาณอาหารมีความเหมาะสม
1.5 อาหารมีความสด สะอาด
1.6 แบรนด์หรือชื่อเสียงของร้าน
1.6 อาหารมีรสชาติอร่อย
2. ปัจจัยด้านราคา
2. ปัจจัยด้านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการราย 2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการราย
อื่น
อื่น
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยและ
ลักษณะทางกายภาพ
3.1 สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
3.1 สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
3.2 มีจานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่
3.2 มีจานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่
3.3 ที่จอดรถสะดวก
3.3 ที่จอดรถสะดวก
3.4 บริการส่งถึงบ้าน(Delivery)สะดวก
3.4 ร้านมีการตกแต่งสวยงาม
รวดเร็ว
3.5 มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวที่เพียงพอ
3.6 พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง
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ตารางที่ 4.13
ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
(ต่อ)
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
4.ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น หรือ 4.1 การจัดทาโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย
4.2 การประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น
4.2 การจัดทาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบ
หรือข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
บัตรสมาชิก การสะสมแต้ม การจัด
หลากหลาย
โปรแกรมลดราคาค่าอาหาร เป็นต้น
4.3 สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น
4.3 มีการจัดทาโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ
ได้รับคูปองสามารถลดราคาได้ทันที
4.4 สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น
4.4 การจัดทาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบ
ได้รับคูปองสามารถลดราคาได้ทันที
บัตรสมาชิก การสะสมแต้ม การจัด
โปรแกรมลดราคาค่าอาหาร เป็นต้น
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
5. ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความ
สะอาด
5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5.1 รับออเดอร์รายการอาหารและเครื่องดื่ม
5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
เร็ว
แจ่มใส
5.2 พนักงานให้คาแนะนาเมนูอาหาร
5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ
แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้
(Service mind) มีความกระตือรือร้นใน
บริการได้
การให้บริการ
5.3 อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ
5.4 พนักงานให้คาแนะนาเมนูอาหาร แก้ปัญหา
สะอาดและสวยงาม
และช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้
5.4 จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ
5.5 พนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้
5.5 การรับชาระเงินถูกต้อง
บริการ
5.6 พนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้
5.6 จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ
บริการ
5.7 ความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง
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ตารางที่ 4.13
ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
(ต่อ)
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความ
สะอาด (ต่อ)
6.1 ร้านอาหารมีความสะอาด
5.8 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
6.2 พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง
แจ่มใส
6.3 ร้านมีการตกแต่งสวยงาม
6.4 อุป กรณ์ ห รื อภาชนะที่ ใช้ ใ นการบริ ก าร 5.9 ร้านอาหารมีความสะอาด
5.10 การเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสมการ
สะอาดและสวยงาม
รับชาระเงินรวดเร็ว
6.5 มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวที่เพียงพอ
5.11 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ
5.12 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ
7.1 ความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง
(Service mind) มีความกระตือรือร้นใน
7.2 รับออเดอร์รายการอาหารและเครื่องดื่ม
การให้บริการ
เร็ว
5.13 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
7.3 การเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสม
6. ปัจจัยด้านการบริการส่งถึงบ้าน
7.4 การรับชาระเงินถูกต้อง
6.1 บริการส่งถึงบ้าน (Delivery) สะดวก
7.5 การรับชาระเงินรวดเร็ว
รวดเร็ว
7.6 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยทาการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัยของปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บ ริ การร้ านอาหารประเภทชาบูของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความสะอาด มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการบริการส่งถึงบ้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple linear Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารประเภทชาบู ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้ ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด กลุ่ ม ใหม่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองทั้งหมด 403 ชุดข้อมูล และกาหนดระดับนัยสาคัญที่
0.05 โดยใช้วิธี Enter Multiple Regression ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตารางที่ 4.15
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Model Summary)
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
1
.653a
.427
.418
.573
จากตาราง 4.14 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.427 ซึ่ง
หมายความว่า ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยสามารถอธิบายความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร้อยละ 42.7 ส่วนที่เหลือร้อยละ 57.3เกิด
จากอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ
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ตารางที่ 4.16
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบ Anova
Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
96.662
129.799
226.462

df
6
396

Mean
Square
16.110
.328

F
49.150

Sig.
.000b

402

การวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.15 เพื่อศึกษาว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ปัจจัยนั้น มีอย่าง
น้อย 1 ตัว แปรอิสระที่สามารถนาใช้ในการพิจารณาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ เท่ากับ
0.05 และสามารถตั้งสมมติฐาน ดังนี้
H0: ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้ง 6 ปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1: มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งผลการทดสอบจากตารางที่ 4.15 พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้คือ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 หมายความว่า มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ของผู้บริโภคในเขคกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล
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ตารางที่ 4.17
ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Model
(Constant)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและ
ลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านบุคคลากร กระบวนการและ
ความสะอาด
ปัจจัยด้านการบริการส่งถึงบ้าน

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.
0.000
.007
.000
.061

B
3.846
.077
.181
.054

Std. Error
.029
.029
.029
.029

Beta
.102
.241
.071

134.862
2.693
6.339
1.878

.119
.430

.029
.029

.158
.573

4.151
15.057

.000
.000

-.001

.029

-.001

-0.033

.973

จากตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาที่ค่า Sig สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ 0.05 มีจานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความสะอาด โดยผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัย สามารถตอบสมมัติฐานของงานวิจัยแต่ละสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในเรื่องของเมนูอาหารที่หลากหลาย แบรนด์และชื่อเสียงของร้านค้า วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณ
อาหารที่เหมาะสม ความสะอาดของอาหาร และรสชาติของอาหาร โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบ
ร้ า นอาหารที่ มี เ มนู ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย แสดงว่ า ร้ า นอาหารที่ มี เ มนู จ านวนมากและให้ เ ลื อ ก
หลากหลาย ทาให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากกว่าร้านอาหารที่มีเมนูน้อย จึงเห็นได้ว่าร้านอาหารใน
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ปัจจุบัน โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ มีเมนูให้เลือกจานวนมากและหลากหลายประเภท มี
การเพิ่มเมนูใหม่ประจาเดือนเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค สาหรับความสด สะอาดของอาหารผู้บริโภคให้
ความสาคัญ โดยกลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจหากร้านอาหารเสริฟ์อาหารที่ยังเป็นน้าแข็งอยู่ นอกจากนี้
แล้วแบรนด์และชื่อเสียงของร้านค้าส่งผลต่อความพึงพอใจเช่นกัน อาจเพราะว่าชื่อเสียงของร้านทาให้
ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องรสชาติ และควาสะอาดของอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ ชิตชั ย
ดิเรกวัฒนชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภค
อาหารสุขภาพของกลุ่มวัยทางานในย่านธุรกิจ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคต้องการอาหาร
สุขภาพจานด่วนที่มีความสด สะอาด คุณประโยชน์ของอาหาร เช่นเดียวกับการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community mall ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ วัตถุดิบที่นามา
ปรุงอาหารมีคุณภาพ รายการอาหารมีให้หลากหลาย ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ร้านมีชื่อเสียงและ
รสชาติตามต้นฉบับของญี่ปุ่น สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร ของศิวพร ชนะนานนท์ (2556) พบว่าผู้บริโภค
คานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รสชาติอาหารที่อร่อย เมนูอาหารมีความหลากหลาย
สมมติ ฐานที่ 7 ปั จ จั ยด้านราคา มีผ ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาส่ งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
เรื่ อ งของความเหมาะสมของราคากั บ คุ ณ ภาพ ความเหมาะสมของราคากั บ ปริ ม าณ และความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับผู้บริการรายอื่น อาจเนื่องจากค่าครองชีพและราคาค่าอาหารที่ สูงขึ้น
ราคาจึงเป็นตัวแปรสาคัญต่อผู้บริโภค ในการเลือกร้านที่รับประทานและพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
มื้อเท่าไร ราคากับความเหมาะสมของคุณภาพอาหารมีส่วนอย่างมากต่อระดับความพึงพอใจ เช่น
ราคาค่าอาหารแพงแต่ได้รับคุณภาพและรสชาติอาหารที่ดีเยี่ยมย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของรุจิรา ถาวระ (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหาร
แบบบุปเฟต์ของบริโภคของร้านอาหารญี่ปุนชาบูชิ พบว่าปัจจัยทางด้านราคาเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัย
หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ภั ต ตาคารชาบู ชิ โดยรา คาของอาหารที่
รับประทานต้องมีความคุ้มค่าของอาหารเมื่อเทียบกับราคา สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ วศินี พงศพัฒน
ศักดิ์ (2557) พบว่าปัจจัยเรื่องความเหมาะสมของคุณภาพสินค้ากับราคาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บ ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของลูกค้า นอกจากนี้ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
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ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ของ สุนิสา เพ่งเซ้ง (2557) พบว่า
ผู้บริโภคพึงพอใจเรื่องของความเหมาะสมราคากับความคุ้มค่าของอาหาร
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและ
ลักษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากร้านอาหารชื่อดังส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้าง ทาให้สามารถ
เดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะได้ ทั้งนี้ในตัวห้างมีที่จอดที่สะดวกอยู่แล้ว หรืออาจเป็นไปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจึงไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ และร้านอาหารมีการขยายสาขาตามสาขา
ของห้าง ทาให้จานวนสาขาของร้านอาหารมีครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกัยงานวิจัยในอดีต
ของ ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล (2558) ทีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิ
โคล่ (Uniqlo) พบว่าปัจจัยเรื่องความสะดวกในการซื้อไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ เสมอ การประชาสัมพันธ์เมนูหรือโปรโมชั่นผ่านสื่อต่างๆ
สิทธิพิเศษที่ได้รับมีความง่ายต่อการใช้งาน และ การจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบบัตรสมาชิก
หรือสะสมแต้ม จะสังเกตได้ว่าร้านอาหารมีการแข่งขันสูงโดยการทากิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ
ทั้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารมากขึ้น และร้านอาหารส่วน
ใหญ่เลือกจัดทาโปรโมชั่นบ่อยครั้ง หากร้านอาหารไหนไม่มีโปรโมชั่นหรือสะสมแต้ มเพื่อเป็นส่วนลด
ส่ ง ผลให้ ต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ บ ริ โ ภคว่ า ร้ า นอาหารร้ า นนั้ น มี ร าคาแพง นอกจากนี้ แ ล้ ว เห็ น ได้ ว่ า
ร้านอาหารที่เปิดใหม่มีการจัดทาโปรโมชั่นแรงๆ เพื่อให้เกิดการทดลองรับประทานและต้องการเป็นที่
รู้จักของผู้บริโภค สามารถพิจารณาได้จากผู้บริโภคให้ความสนใจกับร้ านอาหารที่มีการทาโปรโมชั่น
โดยสามารถดูได้จากจานวนคนที่เข้าร้านและยอดขายของร้าน อีกทั้งผู้บริโภครู้สึกว่าการรับประทาน
อาหารนอกบ้ านมีค่าใช้จ่ ายที่สู ง ทั้งค่าเดินทางและค่าอาหาร การลดราคาค่าอาหารและการจัด
โปรโมชั่นบ่อยๆเป็นส่วนสาคัญต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้า นอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ในอดีตของ ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2556) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค ใน
พื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคพึ งพอใจกับร้านอาหารบุฟเฟต์ที่มีบัตรสมาชิกเพื่อรับ
ส่วนลด หรือสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลด
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความสะอาดมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ในเรื่องของพนักงาน
สามารถให้ ค าแนะน าและแก้ไขปั ญหา จ านวนพนักงานที่เพี ยงพอต่อ การให้ บริก าร พนั กงานให้
ความสาคัญและใส่ใจลูกค้าที่มาใช้บ ริการ ความสุภาพ อัธยาศัยดีของพนักงานและการแต่งกายที่
เรียบร้อย ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล อาจเนื่ อ งมาจากการบริก ารลู ก ค้ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญส าหรับ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร ซึ่งพนักงานเป็นคนที่ให้บริการแก่ลูกค้าจึงมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางความแตกต่าง
จากคู่ แ ข่ ง การบริ ก ารที่ ดี เ ป็ น การสร้ า งความประทั บ ใจ ผู ก ใจลู ก ค้ า ในระยะยาว จากผลของ
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการการบริการที่รวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน คอย
แนะนาเมนูอาหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากการบริการจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
แล้วยังส่งผลดีต่อร้านอาหารในระยะยาวในการสร้างความแตกต่างทางด้านการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยในอดีตของ ของ กันตวัฒน์ สุวรรณราช (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสาคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดและความเป็นไปได้ของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหาร
บุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น ประเภทปิ้งย่าง พบว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญคือ การเต็มใจบริการของ
พนักงาน ทักษะของพนักงานในการดูแลลูกค้า เช่นเดียวกับงานวิจัยของหทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant:
กรณีศึกษา ร้านหลบมุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคคาดหวังที่ได้รับการบริการที่ดีและ
เอาใจใส่จากพนักงาน การแนะนาโปรโมชั่น และไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน
สาหรับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและความสะอาด ในเรื่องของการรับออเดอร์
รายการอาหารที่รวดเร็ว การรับชาระเงินถูกต้องและรวดเร็ว ความรวดเร็วของการจัดที่นั่ง การเสิร์ฟ
อาหารในเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก อีกทั้งเรื่องความสะอาดของร้านอาหารและ
อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ ในการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการร้านอาหารประเภทชา
บูเช่นกัน เพราะนอกจากการเสิร์ฟอาหารที่รวดเร็วแล้ว การชาระเงินที่รวดเร็วเป็นการประหยัดเวลา
ในการรับประทานอาหาร และการที่รับออเดอร์และจัดที่นั่งได้รวดเร็วเป็นการลดความไม่พึงพอใจจาก
การรอคอย หรือการเข้ าคิวของผู้บริโภคได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของของ ศิวพร
ชนะนานนท์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ขั้นตอนการให้บริการที่มีรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และขั้นตอนการใช้
บริการที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะทาให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวกและส่งผลต่อความพึง
พอใจระดับ มาก เช่นเดียวกันกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝั่ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของ ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2556) พบว่า ผู้ใช้บริการชอบร้านอาหาร
บุฟเฟต์ที่มีการเสิร์ฟ หรือเติมอาหารที่ดี และการจัดเก็บทาความสะอาดโต๊ะอาหารที่รวดเร็ว เป็น
ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการบริการส่งถึงบ้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.973 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 11 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการบริการส่งถึงบ้านไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บ ริ การร้ านอาหารประเภทชาบูของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แม้ว่าการบริการส่งถึงบ้านจะสะดวกและรวดเร็วก็ตาม อาจเป็นเพราะอาหารประเภทชาบู
การรั บ ประทานที่ร้ านมีความสะดวกกว่าและมีร สชาติอร่อยกว่า ซื้อมารับประทานที่บ้ าน เพราะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานครบและเครื่องเคียงต่างๆ เช่นน้าจิ้มและน้าซุปสามารถเติมได้ตลอด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการรับประทานอาหารประเภทชาบูที่ร้าน เพราะใช้เป็นสถานที่พบปะ
สังสรรค์กับเพื่อนและต้องการเปลี่ยนรสชาติจากการรับประทานที่บ้านและอาหารประเภทอื่น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บ ริ การร้ านอาหารประเภทชาบู โดยใช้ปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้า น
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) รวมถึงปัจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กลุ่ม
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล หลั ง จากท าการทบทวน
วรรณกรรมในอดีต และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 403 ชุด
จากนั้นนามาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 420 ตัวอย่าง ได้
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนทั้ งหมด 403 ตัวอย่างพบว่า มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.73 และ 30.27 ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มในช่วง
อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.07 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 84.12 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 37.97 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
ร้อยละ 32.51 นอกจากนี้ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 77.67
5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากผลการวิจัย สามารถสรุปพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับประทาน
อาหารประเภทชาบู โดยรับประทานที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 99 มีความถี่ในการรับประทาน ไม่เกิน 1
ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่มีค่าอาหารโดยเฉลี่ย 351 – 450 บาทคิดเป็นร้อยละ 38 โดยร้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างชื่นชอบคือ ร้าน Shabushi คิดเป็นร้อยละ 37
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นอกจากนี้ เหตุผ ลในการเลื อ กรับ ประทานอาหารประเภทชาบู คือ ใช้ เป็ น
สถานที่พบปะเพื่อนฝูง รับประทานเนื่องจากหิว และ ต้องการเปลี่ยนรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 28 , ร้อย
ละ 26 และ ร้อยละ24 ตามลาดับ
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้ งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงลาดับค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากค่ามากไปน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านบุคลากร
กระบวนการและความสะอาด ปั จ จั ย ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด และ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ สาหรับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยบริการส่งถึง
บ้ า น ไม่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารประเภทชาบู ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตัวแบบดังกล่าวสามารถนามาอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได้ร้อยละ 42.7 ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคลากร กระบวนการและความสะอาด ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุ ด ซึ่ง
ประกอบด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน การเต็มใจให้บริการของพนักงาน
คอยแนะนาและแก้ปัญหาเพราะการบริการเป็นส่วนสาคัญในธุรกิจร้านอาหาร สาหรับกระบวนการ
อื่น ๆ ได้ แก่ การรั บ ออเดอร์ อ าหารจนถึง ขั้ นตอนการช าระเงิน ที่ ถูก ต้ องรวดเร็ว ช่ว ยให้ ส ามา รถ
ประหยัดเวลาการรอคอยและเวลาในการมารับประทานอาหารของผู้บริโภคได้ ซึ่งส่งผลต่อความพึง
พอใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
2. ปัจจัยด้านราคา ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการประเภทชาบู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ความเหมาะสม
ของราคากับคุณภาพ ความเหมาะสมของราคากับปริมาณ และความเหมาะสมของราคาเปรียบเทียบ
กับ คู่แข่ง เนื่ องจากค่าใช้จ่ ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านแต่ล ะครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สู ง ทาให้
ผู้บริโภคมองหาความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในแต่ละครั้ง ทาให้ค วามเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของอาหารควรควบคู่กัน
3. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอันดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดโปรโมชั่นใหม่ๆ เสมอ การประชาสัมพันธ์เมนูหรือโปรโมชั่นผ่านสื่อต่างๆ สิทธิพิเศษที่ได้รับมีความ
ง่ายต่อการใช้งาน และ การจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบบัตรสมาชิก หรือสะสมแต้ม เนื่องจาก
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การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้ามากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโ ภค
มีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เพื่อสังสรรค์จากการทางานหนักและสังสรรค์ในโอกาส
พิเศษต่างๆ การที่ทางร้านอาหารทาโปรโมชั่นเปรียบเสมือนช่วยลดราคาค่าอาหาร นาไปสู่ผู้บริโภค
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบ้าน
4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการประเภท
ชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอันดับที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยเมนูอาหารที่
หลากหลาย แบรนด์และชื่อเสียงของร้านค้า วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ความ
สะอาดของอาหาร และรสชาติของอาหาร โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบร้านอาหารที่ มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย เห็นได้ว่าร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารแบบบุฟเฟต์มีเมนูให้ลูกค้าเลือกจานวนมาก
ปริมาณอาหารแต่ละจานควรมีในปริมาณที่เหมาะสม หากเป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ ควรมีอาหารมา
เติมให้ลูกค้าตลอดเวลา บางร้านที่เป็นบุฟเฟต์พออาหารหมดไม่ยอมนาอาหารมาเติม หรื อมาเติมช้า
สร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้แล้วรสชาติอาหารเป็นส่วนสาคัญอย่างยื่งให้ผู้บริโภคกลับมา
รับประทานซ้า อีกทั้งแบรนด์และชื่อเสียงของร้านค้าช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความสะอาด
5. ปัจจัยด้านช่องทางการตลาดและลักษณะทางกายภาพ ส่งผลเชิงลบต่อ ความ
พึงพอใจในการใช้บริการประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาหรับ
ลักษณะทางกายภาพด้านการตกแต่งที่สวยงาม หรือพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคานึงในเรื่อง
ความสะอาดของร้านอาหารมากกว่าการตกแต่งที่สวยงาม และถ้าพื้นที่ในร้านกว้างขวางมากแล้ว
ผู้บริโภคเข้ามารับประทานน้อย อาจทาให้ผู้บริโภคที่จะเข้ามารับประทานรู้สึกว่าร้านอาหารไม่อร่อย
และเปลี่ย นใจไปรับ ประทานที่ร้านอื่น ส่ วนการเดินทางในการเข้าถึงร้านอาหารหรือจานวนสาขา
พบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดในแหล่งชุมชนหรือในห้างสรรพสินค้าที่มีระบบขนส่งมวลชนและระบบ
ขนส่งสาธารณะต่างๆอานวยความสะดวกอยู่แล้ว ทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่ได้คานึงถึงปัจจัยด้านนี้
6. ส าหรั บ การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ลั กษณะประชากรศาสตร์ ใช้ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูที่ต่างกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจที่ต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกจากนี้ พ บว่ า รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบูเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่า
กว่ากลุ่ มรายได้ ช่ว งอื่น ๆ อาจเพราะข้ อจากั ดทางรายได้ท าให้ คานึ งถึงความคุ้มค่ าของค่าอาหาร
สาหรับอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจน้อยกว่า อาจเพราะมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สังสรรค์มากกว่า
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยพนักงานบริษัทเอกชนอาจมีการ
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เปรียบเทียบกับร้านอาหารประเภทอื่นๆที่เคยใช้บริการมา อย่างไรก็ตามพบว่า เพศและอายุที่แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ
จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู ทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
รวมถึงพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบูตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ดังนี้
1. ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรหรือพนักงาน
ภายในร้าน โดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นคนกาหนดคุณภาพของการให้บริการ และสร้ างความ
ประทับใจแก่ลู กค้า ลูกค้าต้องการพนักงานที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรีอร้น เต็มใจบริการ
ให้บริการที่รวดเร็วและสามารถให้คาแนะนาและแก้ปัญหา ผู้ประกอบควรมีการจัดอบรมให้มีความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและข้อมูลต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถให้คาแนะนาเมนูอาหารและพร้อมให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรมมารยาทของพนักงานและให้
ปฏิบัติเหมือนกันในทุกๆสาขา เพื่อให้เป็นมาตรฐานของร้าน โดยเฉพาะเน้นให้พนักงานในเรื่องการเอา
ใจใส่ลูกค้า ยิ้มแย้ม และจาเมนูอาหารของลูกค้าประจาได้ และทนรับกับแรงกดดัน อารมณ์ของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีก นอกจากการอบรม ผู้ประกอบการควรมีให้
รางวัลกับพนักงานที่ปฎิบัติงานดี เพื่อเป็นการสิ่งกระตุ้นและเกิดการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานดีอยู่
แล้วยังคงรักษาผลงานต่อไป และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานคนอื่นๆได้พัฒนาการบริการของตัวเองให้
ดีขึ้น
2. ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความสาคัญเรื่องของราคาของอาหาร
โดยควรเน้นราคาที่เหมาะสม ไม่ตั้งราคาแพงเกินไป หากตั้งราคาค่าอาหารในระดับสูง คุณภาพของ
อาหารและคุณภาพของการบริการควรควบคู่ไปกับราคาเช่นกัน หรือหากราคาของอาหารต่าเพื่อจูงใจ
ลูกค้าจานวนมากแล้วคุณภาพอาหารควรได้ตามมาตราฐาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ผู้
ประกอบร้านอาหารควรศึกษาราคาคู่แข่งอื่นๆในธุรกิจร้านอาหารชาบู เพื่อเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพที่ลูกค้าได้รับจากร้านอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มคุณค่าของสารอาหารในเมนูอาหารเพื่อ
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แจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า ทราบถึง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ ให้ ลู ก ค้ า รู้ สึ ก สมเหตุ ส มผลกั บ ราคาที่ จ่ า ยไป ส าหรั บ
ร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟต์ เวลาในการรับประทานส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้า หากให้เวลารับประทาน
ที่น้อยเกินไปลูกค้าจะรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมของราคาเช่ นกัน ควรเพิ่มเวลารับประทานจาก 1.15
ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมง หรือสามารถทานได้โดยไม่จากัดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบควรใส่ใจกับเรื่องความ
เหมาะสมของราคา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและเพิ่มโอกาสในตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูมากขึ้น
3. ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริมทาง
การตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักร้านอาหาร โดยทาประชาสัมพันธ์ร้านทั้งป้ายร้านค้า โบรชัวร์
และผ่านทางออนไลน์ เพราะผู้บริโภคปัจจุบันมีพฤติกรรมชอบศึกษาจากการรีวิวในอินเตอร์เน็ตก่อน
การทดลองใช้จริง โดยควรทารี วิวผ่านทางเฟสบุ๊ค เว็บไซต์พันทิป เว็บไซต์อาหารอย่างเช่นเว็บไซต์
Wongnai เพื่อให้ลูกค้ารายใหม่สนใจและมั่นใจในการเข้ามารับประทานอาหารมากขึ้น การจัด
โปรโมชั่นเป็นส่วนสาคัญในการดึงดูดผู้บริโภค โดยโปรโมชั่นควรจัดอย่างสม่าเสมอและสามารถจัด
โปรโมชั่นแบ่งตามกลุ่มอายุ และช่วงเวลาการรับประทานได้ ในช่วงที่มีผู้บริโภคน้อยเช่นช่วงบ่ายอาจ
จัดโปรโมชั่น สาหรั บ นักศึกษา ช่ว งตอนเย็นจัดโปรโมชั่นส าหรับพนักงานบริษัท หรือโปรโมชั่นใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันพิเศษสาคัญต่างๆเช่น วันแม่ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มาทานเป็นครอบครัว
สาหรับการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เกิดการทดลองรับประทานอาหาร ควรมีโปรโมชั่นลดราคาแรงๆ สาหรับ
ลูกค้ารายใหม่ แต่ทางผู้ประกอบการควรมีโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าประจาของทางร้านเช่นกัน เช่น
โปรโมชั่นเมนูพิเศษสาหรับสมาชิก นอกจากนี้การทาโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหารจากการให้ลูกค้าโพสต์
แชร์ และ check in ร้านอาหาร เพื่อให้ลูกค้าช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไปยังกลุ่มเพื่อน หรือคน
ในครอบครัว และควรเพิ่มการทาโปรโมชั่นให้ส่วนลดคู่กับการใช้บัตรเครดิต
4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญ โดยเมนูควรมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย นาเสนอเมนูใหม่ๆเสมอ
ควรเพิ่มเมนูอาหารสุขภาพตามเทรนการรักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟมี
ปริมาณที่เหมาะสมกับราคา วัตถุดิบที่ใช้ทาอาหารเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี หากเป็นวัตถุดิบ นาเข้า
เช่น เนื้อ อาหารทะเล ควรบอกถึงที่มาเพื่อสร้างสื่อสารให้แก่ผู้บริโภค ในเรื่องความอร่อยของชาบูเป็น
สิ่งสาคัญที่ทาให้ร้านอาหารสามารถดาเนินธุรกิจและทากาไรได้ รสชาติของน้าซุปและน้าจิ้มเป็นสิ่งที่
แตกต่างแต่ละร้านชาบู นอกจากจะต้องอร่อยแล้ว และมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งน้าซุปธรรมดา น้าดา
ต้มยา และน้าจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน น้าจิ้มสุกี้ น้าจิ้มซีฟู้ด เป็นต้น
5. ปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นอีกหนึ่งปัจจัย เพราะทุกวันนี้สังคมมีความเร่งรีบ หาก
ลูกค้ามีการรอคอยคิวนานๆ อาจทาให้เกิดความไม่พึงพอใจได้ ผู้ประกอบการควรมีการจัดการระบบ
คิวที่มีประสิทธิภาพ อาจทาร่วมกับ application ให้สามารถจองคิวโต๊ะได้ล่วงหน้า หรือสาหรับลูกค้า
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ที่มารอหน้าร้านควรมีการบริการเสริฟน้าหรือไอศรีม เพื่อลดความไม่พอใจจากการรอคอย หรือให้เป็น
เปอร์เซ็นต์ส่วนลดสาหรับผู้บริโภคที่รอคิวนานกว่า 30 นาที เพื่อป้องกันไม่ ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไป
รับประทานร้านอื่นแทน
6. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มลูกค้าที่มีความพึงพอใจน้อยได้แก่ กลุ่มพนักงาน
เอกชน และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญพิเศษ
สาหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้
โดยสาหรับกลุ่มลูกค้าพนักงานเอกชน มีพฤติกรรมสังสรรค์ช่วงพักกลางวันหรือช่วงหลัง
เลิกงาน ผู้ประกอบการอาจจัดโปรแกรมลดราคาสาหรับลูกค้าที่มาทานรับประทานเป็นกลุ่ม สาหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาทที่มีความพึงพอใจน้อย มีการให้ส่วนลดสาหรับการทาน
อาหารในมื้อนั้น เพื่อลดความไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคาดหวังที่สูง สาหรับกลุ่มลูกค้าหลัก
ที่มีความพึงพอใจในการบริโภคชาบูมากอยู่แล้ว ผู้ประกอบการควรให้เป็นคูปองส่วนลดครั้งต่อไป
เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามีการบริโภคอย่างต่อเนื่อง หรือลดราคาพิเศษสาหรับกลุ่มสมาชิก
5.3 ข้อจากัดในงานวิจัย
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถาม
ออนไลน์และชุดแบบสอบถาม อาจทาให้ไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายทุกลักษณะ ดังนั้นผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้ จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของคาตอบของกลุ่มคนใน
ทุกช่วงกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มการศึกษาและกลุ่มรายได้ต่างๆได้
2. งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดทางด้านเวลาในการรวบรวมเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยมี
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลช่วง19 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2560 ซึ่งข้อมูลทางสถิติต่างๆหากนาข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ ควรมีความระมัดระวัง เนื่ องจากข้อมูลต่างๆของความพึงพอใจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์และกาลเวลา
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยต่อเนื่อง
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของกลุ่ ม อายุ อื่ น ๆ และอาชี พ อื่ น ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มอายุที่ต่ากว่า 20 ปี คนในกลุ่มนี้เป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่ง มีพฤติกรรมไปรับประทาน
เป็นกลุ่มใหญ่ ไปรับประทานกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว และกลุ่มอายุที่มากกว่า 30ปี ทั้งสองกลุ่ม
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากกาลังซื้อมากกว่ากลุ่มอายุ 20-30ปี เพราะกลุ่มอายุต่ากว่า 20ปี เป็น
กลุ่มที่มีรายได้จากผู้ปกครอง ทาให้มีการจับจ่ายใช้ สอยโดยไม่ได้คานึงถึงคุณค่าของเงิน เช่นเดียวกับ
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กลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี มีหน้าที่การงานและรายได้ที่มั่นคง แต่ละกลุ่มอายุ อาชีพ ต่างมีพฤติกรรมใน
การรั บ ประทานอาหารแตกต่ างกัน หากทาการศึก ษาเพิ่ม เติมผู้ ป ระกอบการสามารถคิ ด พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ หรือจัดทากิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมของพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูและ
ร้านอาหารประเภทอื่นๆ และศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลมาปรับใช้ในการ
วางกลยุทธ์ รักษาลูกค้าเดิม และขยาย/เพิ่มลูกค้าต่อไปในอนาคต
3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น โดยสอบถามกลุ่มคนทั้ง
ประเทศไทย ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้สาหรับในการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการแต่ละพื้นที่ได้ตรงใจที่สุด
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ร้านอาหาร
ประเภทชาบูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
โครงการปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ (MBA)
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการสาหรับอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและ
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
ผู้ วิจั ย จึ งใคร่ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการตอบแบบสอบถามนี้ต ามความเป็ นจริงเพื่อ ประโยชน์ต่ อ
งานวิจัย
โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
คาถามคัดกรอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารประเภท
ชาบู
ส่วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการร้านอาหารประเภทชาบู
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คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
คาถามคัดกรอง
1. ท่านเคยรับประทานอาหารหรือใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)
2. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องสี่ เหลี่ ยมที่ตรงกับความคิดเห็ น โดยประเมินจากการ
รับประทานและการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของท่าน
1. ท่านมักจะรับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูแบบใด (เลือกคาตอบเพียงข้อเดียว)
 รับประทานที่ร้าน
 ซื้อกลับบ้านไปรับประทานที่บ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................
2. ความถี่ในการรับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (จานวนครั้ง/เดือน)
 ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
 เดือนละ 2 ครั้ง
 เดือนละ 3 ครั้ง
 มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน
3. ท่านมีค่าอาหารโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ในการรับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
 ไม่เกิน 250 บาท
 251-350 บาท
 351-450 บาท
 451-600 บาท
 มากกว่า 600 บาทขึ้นไป
4. เหตุผลที่ทาให้ท่านรับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตั้งใจไปรับประทานเนื่องจากหิว
 ต้องการเปลี่ยนรสชาติ
 ใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อน
 ชื่นชอบอาหารประเภทต้ม
 อื่นๆ โปรดระบุ………..
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5. ปัญหาที่เคยประสบในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ
 รสชาติไม่อร่อย
 เมนูไม่หลากหลาย
 การบริการล่าช้า ไม่สุภาพ
 ร้านอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
 อื่นๆ โปรดระบุ………..
6. ร้านอาหารประเภทชาบูที่ท่านรับประทาน/ใช้บริการบ่อยที่สุด (เลือกคาตอบเพียงข้อเดียว)
 มานีมีหม้อ
 Shibuya Shabu
 Mo-mo Paradise
 Papa Shabu
 Shabu Indy
 Shubu หน้าหม้อ
 Shabu นางใน
 Shabu Ku
 Shabu 101
 You and I Premium Suki Buffet
 Penguin Eat Shabu
 Fu Fu Shabu
 Shabushi
 MyPot Asian Hotpot
 Akiyoshi
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………..
7. เหตุผลที่ทาให้ท่านรับประทาน/ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ที่ท่านเลือกในข้อที่ 6
 รสชาติของอาหาร
 ชื่อเสียงของร้าน
 เมนูหลากหลาย
 เดินทางสะดวก/ใกล้บ้านหรือที่ทางาน
 ราคาถูก
 อื่นๆ โปรดระบุ………..
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารประเภทชาบู
คาชี้แจง: แบบสอบถามมีทั้งหมด 33 ข้อ กรุณาประเมินการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูที่ท่านไป
รับประทานบ่อยที่สุดที่ท่านเลือกตอบในส่วนที่ 1 ข้อ 6 โดยให้ทาเครื่องหมาย X ลงในช่องที่
ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
หมายเหตุ: ระดับความคิดเห็น
5 = มากที่สุด หมายถึงท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 = มาก หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับมาก
3 = ปานกลาง หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 = น้อย หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับน้อย
1 = น้อยที่สุดหมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
N/A = ไม่สามารถประเมิน
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการ
ระดับความเห็น
ร้านอาหารประเภทชาบู
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
N/A 1 2 3 4 5
1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 อาหารมีรสชาติอร่อย
1.2 อาหารมีความสด สะอาด
1.3 เมนูอาหารมีความหลากหลาย
1.4 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
1.5 ปริมาณอาหารมีเหมาะสม
2 ปัจจัยด้านราคา (Price)
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการรายอื่น
3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.1 สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
3.2 มีจานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่
3.3 ที่จอดรถสะดวก
3.4 บริการส่งถึงบ้าน(Delivery)สะดวก รวดเร็ว
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ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการ
ระดับความเห็น
ร้านอาหารประเภทชาบู
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
N/A 1 2 3 4
4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีการประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น หรือข่าวสารผ่านสือ่
ต่างๆ อย่างหลากหลาย
4.2 มีการจัดทาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบบัตรสมาชิก การ
สะสมแต้ม การจัดโปรแกรมลดราคาค่าอาหาร เป็นต้น
4.3 มีการจัดทาโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.4 สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น ได้รับคูปองสามารถ
ลดราคาได้ทันที
5 ปัจจัยด้านบุคคล (People)
5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service mind) มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
5.4 พนักงานให้คาแนะนาเมนูอาหาร แก้ปัญหาและช่วยเหลือ
ลูกค้าที่มาใช้บริการได้
5.5 พนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
5.6 จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ
6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)
6.1 ร้านอาหารมีความสะอาด
6.2 พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง
6.3 ร้านมีการตกแต่งสวยงาม
6.4 อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ สะอาดและสวยงาม
6.5 มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวที่เพียงพอ
7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ(Process)
7.1 มีความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง
7.2 รับออเดอร์รายการอาหารและเครื่องดื่มเร็ว
7.3 มีการเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสม

5
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ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
7.4 การรับชาระเงินถูกต้อง
7.5 การรับชาระเงินรวดเร็ว
7.6 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

ระดับความเห็น
N/A 1 2 3 4

5

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารชาบู
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารชาบู
โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารชาบูที่ท่านไปใช้บริการบ่อยที่สุด มากน้อยเพียงใด

1

ระดับความเห็น
2 3 4

5
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่า 20 ปี
 2) 20 -30 ปี
 3) 31- 40 ปี
 4) 41- 50 ปี
 5) 51-60 ปี
 6) 60 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ
 1) โสด
 2) สมรส
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถม/มัธยมศึกษาตอนต้น  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
 3) อนุปริญญา/ปวช/ปวส
 4) ปริญญาตรี
 5) ปริญญาโท
 6) ปริญญาเอก
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1) ต่ากว่า 10,000 บาท
 2) 10,000 -20,000 บาท
 3) 20,001-30,000 บาท
 4) 30,001-40,000 บาท
 5) 40,001-50,000 บาท
 6) 50,001 บาทขึ้นไป
6. อาชีพ
 1) นักเรียน/นักศึกษา
 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3) ข้าราชการ
 4) พนักงานบริษัทเอกชน
 5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
 6) รับจ้างอิสระ
 7) อื่นๆ โปรดระบุ…………………
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของร้านอาหารประเภทชาบู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสาเร็จรูป
ตารางที่ ข.1

Component

จ้านวนปัจจั ยที่ส กัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Initial Eigenvalues
Total
15.611
2.745
2.250
1.340
1.182
1.109
.950
.840
.661
.635
.549
.515
.480
.446
.408
.386
.365
.312
.294
.288
.262
.260
.243
.233
.215
.201
.194
.188
.172
.167
.153
.127
.116
.104

% of
Variance
45.914
8.074
6.617
3.941
3.475
3.263
2.794
2.471
1.943
1.867
1.614
1.514
1.413
1.311
1.201
1.136
1.074
.919
.864
.846
.770
.764
.714
.685
.632
.592
.571
.553
.507
.492
.450
.373
.342
.305

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Loadings

Cumulative
%
45.914
53.989
60.605
64.546
68.022
71.284
74.079
76.550
78.492
80.359
81.973
83.487
84.900
86.211
87.412
88.547
89.621
90.540
91.404
92.249
93.020
93.783
94.497
95.183
95.815
96.407
96.978
97.531
98.038
98.530
98.980
99.353
99.695
100.000

Total
15.611
2.745
2.250
1.340
1.182
1.109

% of
Variance
45.914
8.074
6.617
3.941
3.475
3.263

Cumulative
%
45.914
53.989
60.605
64.546
68.022
71.284

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
9.897
4.231
3.471
2.849
2.429
1.360

% of
Variance
29.108
12.444
10.210
8.378
7.143
4.001

Cumulative
%
29.108
41.552
51.762
60.140
67.283
71.284
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ตารางที่ ข.2
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
4
5
6
อาหารมีรสชาติอร่อย
.648
.334
อาหารมีความสด สะอาด
.300 .575
.498
เมนูอาหารมีความหลากหลาย
.318
.641
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
.342 .516
.538
ปริมาณอาหารมีความเ หมาะสม
.356 .508
.529
แบรนด์หรือชื่อเสียงของร้าน
.472 .577 .338
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
.862
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
.794
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้บริการรายอื่น
.699
.336
สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
.345
.718
มีจานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่
.409 .687
ที่จอดรถสะดวก
.358
.653
บริการส่งถึงบ้าน(Delivery)สะดวก รวดเร็ว
.815
มีการประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ โปรโมชั่น หรือ
.768
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย
มีการจัดทาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ระบบบัตร
.718
สมาชิก การสะสมแต้ม การจัดโปรแกรมลดราคา
ค่าอาหาร เป็นต้น
มีการจัดทาโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ
.813
สิทธิพิเศษที่ได้รับสามารถใช้ได้ง่าย เช่น ได้รับ
.365
.749
คูปองสามารถลดราคาได้ทันที
พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
.572
.353 .370
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ตารางที่ ข.2
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ)
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
4
5
6
นักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
.749
พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service .687
mind) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
พนักงานให้คาแนะนาเมนูอาหาร แก้ปัญหาและ
.797
ช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้
พนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
.756
จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ
.786
ร้านอาหารมีความสะอาด
.711
พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง
.674
.325
ร้านมีการตกแต่งสวยงาม
.515
.410
อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ในการบริการ สะอาดและ .790
สวยงาม
มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวที่เพียงพอ
.565
.304 .343
มีความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง
.756 .371
รับออเดอร์รายการอาหารและเครื่องดื่มเร็ว
.820 .319
มีการเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสม
.710 .407
การรับชาระเงินถูกต้อง
.760
การรับชาระเงินรวดเร็ว
.709
ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
.705
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80

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางาน

นางสาววิชยา ทองลัพท์
25 กุมภาพันธุ์ 2530
ปีการศึกษา 2552: บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการผลิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวางแผนการผลิต (Planner)
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
2556-ปัจจุบัน: Planner
บริษัท ฟาบริเนท จากัด
2552-2554: BOM/Document officer
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล จากัด
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