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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 ราย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถติิเชิงอนุมาน ได้แก ่One-way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  

โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ 

ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ ์ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับราคาที่ใช้บริการ พบว่า มคีวาม

แตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ในร้านมีความสะอาด และเมื่อจําแนกตาม

ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก ่ 

สถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้สะดวก และด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ได้แก่ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด อุปกรณ์ใน

ร้านมีความสะอาด และสถานที่ให้บริการมีระบบถ่ายเทอากาศที่ด ี

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to investigate consumer behavior towards using services of 

Japanese buffet restaurants in Mueang District, Chiang Mai Province. The questionnaire was used as the instrument 

to collect data from 360 individuals.  Data was analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, 

and mean, as well as inferential statistics: One-way ANOVA.  
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 The results of this study revealed that the respondents mostly were females; those aged 25-34 years; 

single people; those graduated with bachelor’ s degree; employees at private company; and those with monthly 

income of 10,000-20,000 baht. The sample consumers placed their importance on overall marketing mix factors at 

a high level. When individual aspects were considered, personnel had the highest mean score, followed by physical 

evidence, process, price, product, place, and promotion.  

 When compared the difference in means of the service marketing mix affecting consumer behavior towards 

using services of Japanese buffet restaurants in Mueang Chiang Mai District, the results showed that with the price 

classification, there were differences in some sub-factors on physical evidence is clean service equipment .  When 

the respondents’ different age was considered, there were differences in some sub-factors on place is convenient 

location and physical evidence such as clean service location, clean service equipment and airy service location. 

บทนาํ 

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยนิยมออกไปรับประทาน

อาหารนอกบ้านโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง (สมาคมภัตตาคารไทย, 2559) โดยอาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ

หนึ่ง คือ อาหารญี่ปุ่น เพราะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอยู่ในกระแสนิยม (องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น, 

2559) ผลการสํารวจในปี 2559 พบว่า ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 โดยในกรุงเทพฯ ขยายตัวร้อยละ 

1.4 และในต่างจังหวัดขยายตัวร้อยละ 3.6 ร้านอาหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งรูปแบบที่กําลังมาแรงและได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ผู้บริโภคคือบุฟเฟต์ หรือ All you can eat โดยเฉพาะในกลุ่มนักศกึษาและวัยทํางาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวใน

ปัจจุบันทําให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาความคุ้มค่า (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ซึ่งแต่ละร้านจะมีระดับราคาที่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับ

ความหลากหลายของเมนู คุณภาพวัตถุดิบ ฝีมือเชฟ ฯลฯ (Reviewchiangmai, 2558) จังหวัดเชียงใหม่ผู้คนมีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตใกล้เคียงกับเมืองหลวง และประชากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและวัยทํางาน ที่สําคัญร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัด

เชียงใหม่มีจํานวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ (โพสต์ทูเดย์, 2559) โดยรูปแบบการให้บริการแบบบุฟเฟตก์ําลังเป็น

ที่นิยม และมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับ 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการให้บริการหลากหลายระดับราคาแบ่ง

ออกเป็น ระดับพรีเมียม (ราคา 800 บาทขึ้นไป) ระดับปานกลาง (ราคา 500-799 บาท) และระดับธรรมดา (ราคาตํ่ากว่า 

500 บาท) (สํานักข่าวอิศรา, 2558) 

 จากจํานวนร้านที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้ตลาดร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง แต่ละร้านจึงต้องวางแผน 

เพื่อรักษายอดขาย และดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ

ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้สนใจให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาโดยใช้คําถาม 6 W’s และ 1 H เพ่ือค้นหาคําตอบที่เกี่ยวกับ

ลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ประกอบด้วย Who ? เป็นคําถามเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้และอาชีพ What ? สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการใช้บริการ Why ? เหตุผลในการ

ใช้บริการ Whom ? ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจใช้บริการ When ? ผู้บริโภคใช้บริการเมื่อใด โอกาสในการใช้บริการ 

และความถี่ในการใช้บริการ Where ? ผู้บริโภคใช้บริการที่ไหน และ How ? ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (สุวัฒน์ ศิรินิรันดร ์ 

และภาวนา สายชู, 2557) 

 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้อธิบายว่า ธุรกิจบริการ

จะใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7’Ps เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย Product 

หมายถึงสินค้าหรือบริการต้องมีอรรถประโยชน์และคุณค่าในสายตาลูกค้าจึงจะทําให้ขายได้ Price คุณค่าของสินค้าหรือ

บริการในรูปแบบตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ Place  

ในธุรกิจบริการช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นความสะดวกที่ธุรกิจนําเสนอให้แก่ผู้บริโภค สถานที่ต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง  เช่น การเลือกทําเลที่ตั้งต้องเป็นทําเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก Promotion  

เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อบริการ โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ People  

การให้บริการโดยตัวบุคคลหรือพนักงาน ดังนั้น การคัดเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงาน สามารถสร้างความ

แตกต่าง ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ Process เป็นวิธีการและลําดับข้ันตอนในการส่งมอบบริการ ซึ่งต้องคํานึงถึงการ

ออกแบบและการจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ และ Physical Evidence การบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ธุรกิจ 

จึงต้องเปลี่ยนบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้เป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ โดยการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพโดยรวม เช่น 

ความสะอาด การตกแต่ง เป็นต้น 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่ เคยใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 360 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บริโภคที่เคย

ใช้บริการร้านระดับพรีเมียม 120 ราย ร้านระดับปานกลาง 120 ราย และร้านระดับธรรมดา 120 ราย  

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ One-way ANOVA 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามระดับราคา

ของร้านอาหารและช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ป ีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตร ี

มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  

พฤติกรรมการใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการมากที่สุด ในกลุ่มระดับราคาธรรมดา คือ ร้านดิบด ี 

ซูชิ คาเฟ่ กลุ่มระดับราคาปานกลาง คือ ร้าน Oishi Express และกลุ่มระดับราคาพรีเมียม คือ ร้าน Tengoku de cuisine 

โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมบริโภคปลาดิบ (ซาซิมิ) เหตุผลในการเลือกรับประทาน คือ รสชาติอาหารถูกปาก เหตุผลใน

การเลือกร้าน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร โอกาสในการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้เพ่ือพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง 

ตัดสินใจเลือกร้านด้วยตนเอง โดยไปใช้บริการกับเพื่อน/เพ่ือนร่วมงาน ในแต่ละคร้ังไป 2-3 คน ความถี่ในการใช้บริการ คือ 

เดือนละครั้ง ยกเว้นกลุ่มระดับราคาพรีเมียมที่มีความถี่ในการใช้บริการเดือนละหลายครั้งแต่ไม่ใช่ทุกสัปดาห์ วันที่ไปใช้

บริการไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเย็น (16.01-19.00 น.) รับทราบข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต แต่กลุม่ระดับ

ราคาพรีเมียมรับทราบข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มอ้างองิ เช่น เพื่อน คนรูจ้ัก 

 

ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ 

 ปัจจัยย่อยที่สําคัญที่สุดของส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละด้านเป็นดังนี้ ด้านบุคลากร สําหรับร้านระดับ

ราคาธรรมดาและระดับราคาปานกลาง คือ พนักงานเอาใจใส่เป็นอย่างดี และร้านระดับราคาพรีเมียม คือ พนักงานมี

ความสุภาพ ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ร้านระดับราคาธรรมดาและร้านระดับปานกลาง คือ สถานที่ให้บริการมีความ

สะอาด และร้านระดับราคาพรีเมียม คือ อุปกรณ์ในร้านมีความสะอาด ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีความถูกต้องใน

การให้บริการ ด้านราคา คือ ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพของอาหาร  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ สถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับราคาธรรมดา คือ 

การโฆษณาในสื่อต่างๆ ระดับราคาปานกลาง คือ มีการจัดทําโปรโมชั่นเป็นประจําและต่อเน่ือง และระดับราคาพรีเมียม 

คือ มีการจัดทําโปรโมชั่นในเดือนเกิด 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่จําแนกตามระดับ

ราคาและช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อมีการจําแนก

ผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับราคาและช่วงอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริโภคโดยส่วนใหญ่

เหมือนกัน แต่มีข้อค้นพบพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกัน ดังนี้ เมื่อจําแนกตามระดับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้

บริการร้านระดับราคาพรีเมียมมีความถี่ในการใช้บริการเดือนละหลายคร้ังแต่ไม่ใช่ทุกสัปดาห์และรับข้อมูลข่าวสารจาก
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กลุ่มอ้างอิง เช่น เพ่ือน คนรู้จัก ในขณะที่ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านในกลุ่มราคาอื่นใช้บริการเดือนละครั้ง และรับข้อมูล

ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เม่ือจําแนกตามช่วงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไปใช้บริการกับ

ครอบครัว/ญาตพิี่น้อง/แฟน รับข้อมูลข่าวสารจากลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน คนรูจ้ัก ในขณะที่ช่วงอายุอื่น ส่วนใหญ่ไปใช้บริการ

กับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต และช่วงอายุไม่เกิน 24 ปี มีความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน 

ในขณะที่ช่วงอายุอื่นใช้บริการเดือนละคร้ัง 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญจําแนกตามระดับราคาและช่วงอายุเรียงตาม 

               ปัจจัยย่อยที่สําคัญที่สุด 10 อันดับแรกหรือสําคัญที่สุดของส่วนประสมการตลาดบริการ 

ลําดับ ปัจจัยย่อย 7’Ps ค่าเฉลี่ย ระดับราคา ช่วงอายุ 

1 สถานที่ให้บริการมี

ความสะอาด 

ด้านสิ่งนําเสนอ

ทางกายภาพ 

4.58 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

25-34 ป ี> ไม่เกนิ 24 ป ี

25-34 ป ี> 35 ปีขึ้นไป 

2 คุณภาพของ

อาหาร 

ดา้นผลติภัณฑ์ 4.57 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

3 อุปกรณ์ในร้านมี

ความสะอาด 

ด้านสิ่งนําเสนอ

ทางกายภาพ 

4.52 แตกต่างกัน

พรีเมียม > 

ธรรมดา 

พรีเมียม > ปาน

กลาง 

แตกต่างกัน 

25-34 ป ี> ไม่เกนิ 24 ป ี

25-34 ป ี> 35 ปีขึ้นไป 

4 สถานที่ให้บริการมี

ระบบถ่ายเท

อากาศที่ด ี

ด้านสิ่งนําเสนอ

ทางกายภาพ 

4.49 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

25-34 ป ี> ไม่เกนิ 24 ป ี

25-34 ป ี> 35 ปีขึ้นไป 

5 ความสด สะอาด

ของอาหาร 

ดา้นผลติภัณฑ์ 4.46 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

6 ความเหมาะสม

ของราคาและ

คุณภาพอาหาร 

ด้านราคา 4.44 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

7 พนักงานมีความ

สุภาพ 

ด้านบุคลากร 4.43 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

8 รสชาติอาหาร

อร่อย/ถูกปาก 

ดา้นผลติภัณฑ์ 4.42 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
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8 พนักงานมีอัธยาศัย

ด ี

ด้านบุคลากร 4.42 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

8 พนักงานเอาใจใส่

เป็นอยา่งด ี

ด้านบุคลากร 4.42 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

9 มีความถูกตอ้งใน

การให้บริการ 

ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ 

4.34 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

10 สถานที่ตั้งสามารถ

เข้าถงึไดส้ะดวก 

ด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย 

4.16 ไม่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

35 ปีขึ้นไป > ไม่เกิน 24 ป ี

11 การโฆษณาในสื่อ

ต่างๆ 

 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

3.97 ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรใหค้วามสําคัญกับรสชาติของอาหาร และการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดบิ เลือกวัตถุดิบจาก

แหล่งที่มีคุณภาพ ให้ความสําคัญกับความสด สะอาด และควรมีการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนํามาปรับปรุง

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 ด้านราคา ควรคัดสรรวัตถุดิบให้เหมาะสมกับระดับราคาของบริการ โดยต้องเปรียบเทียบความคาดหวังของ

ลูกค้ากับระดับราคา ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่คุ้มค่า หรือรู้สึกว่าราคาของบริการแพงกว่าคุณภาพอาหารที่ได้รับ และกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายร้านระดับราคาพรีเมียม (อายุ 25-34 ป)ี ให้ความสําคัญในเร่ืองของความชัดเจนในการแจ้งราคาค่าบริการ 

ทางร้านควรมีการแจ้งราคาสุทธิให้ลูกค้าทราบ 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านระดับราคาปานกลาง (อายุ 35 ปีข้ึนไป) ให้ความสําคัญ

กับสถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้สะดวก หากร้านไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ควรมีแผนที่หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน  

มีบริการรับ-ส่งบางจุด (ในกรณีที่ร้านเข้าถึงได้ยาก) นําค่าจอดรถไปแลกเป็นสทิธิพเิศษ (ในกรณีที่ร้านอยู่ในแหล่งชุมชนแต่

ไม่มีที่จอดรถ) เป็นต้น และลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน ร้านระดับราคาปานกลางควรมีการแจ้ง

เวลาให้ลูกค้าทราบ ควรเปิดให้บริการตรงตามเวลา 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดพื้นที่เพื่อใช้เสริมโต๊ะในช่วงเวลาเย็น (16.01-19.00 น.) และออก

โปรโมชั่นเรียกลูกค้าในช่วงเวลาอื่น มีการสํารวจวันที่ลูกค้ามาใช้บริการและจํานวนช่ัวโมงในการใช้บริการ เพื่อนํามา

กําหนดโปรโมชั่นที่เหมาะสม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร้านระดับราคาธรรมดา (อายุไม่เกิน 24 ปี) และระดับราคาพรีเมียม 

(อายุ 25-34 ปี) นิยมไปใช้บริการกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และร้านระดับราคาปานกลาง (อายุ 35 ปีขึ้นไป) นิยมไปใช้

บริการกับครอบครัวจึงควรมีการจัดโปรโมช่ันสําหรับการใช้บริการแบบกลุ่ม เช่น มา 4 จ่าย 3 เพื่อเรียกลูกค้าในกลุ่มนี้ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   340

 

และให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึงในทุกสื่อ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ลูกค้า

ส่วนใหญ่เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารของร้าน 

 ด้านบุคลากร มีการอบรมพนักงานในเร่ืองมารยาท บุคลิกภาพ และการบริการเพื่อให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า 

และควรมีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น ร่วมประเมินการทํางานของพนักงาน เพื่อที่ร้านจะได้นําไปปรับปรุงทั้งใน

ส่วนของพนักงาน และหลักสูตรการอบรมพนักงานของร้าน  

 ด้านกระบวนการให้บริการ ให้ความสําคัญในเร่ืองของการอบรมพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการรับเมนูอาหารจน

อาหารถึงมือลูกค้า โดยมีการจําลองสถานการณ์ในการใหบ้ริการให้พนักงานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ นอกเหนือ

ไปกว่านั้นควรให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม อาจมีการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ร้านที่ระดับราคาพรีเมียมและกลุ่มลูกค้าช่วงอายุ 25-34 ปี ต้องให้ความสําคัญ

กับความสะอาดของสถานที่ให้บริการ และสถานที่ให้บริการมีระบบถ่ายเทอากาศที่ด ีเป็นปัจจัยที่กลุม่ลูกค้าอายุ 25-34 ปี

ให้ความสําคัญมากที่สุด  ดังนั้นต้องมีมาตรการในการควบคุมมาตรฐานความสะอาดของร้าน ทั้งสถานที่ และอุปกรณ์ใน

ร้าน 
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