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ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ ร้านอาหารประเภทชาบู 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั เป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหาร

ชาบู 2) ศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นขอ้มูลทัว่ไปในการใช้บริการร้านชาบู 3) การด าเนินการของ

ธุรกิจร้านชาบ ูการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 200 ชุด และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ  

 ผลการวิจยั การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารประเภทชาบู ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบู โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด 
ปัจจยั ดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
และลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน นอกจากน้ี
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้มีการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท ชาบูนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกจากน้ี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือน
ข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมในการใช ้บริการร้านอาหารประเภทชาบูต ่าท่ีสุด  

 
ค าส าคญั : ความตอ้งการและการด าเนินงาน การใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบู 
 



Abstract 
 

Business Demand and Operation of Factors Affecting to Service Satisfaction on Shabu Restaurants 

 The research purpose to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 4) strategic 

management by collecting data from target customers 385 and entrepreneurs or executive as well as the 

information related to business operation 

 Results show that This research is a study on the effect of shabu-shabu restaurant satisfaction among 

service users. The results showed that Factors affecting satisfaction in using Shabu-type restaurants, in 

descending order, were personnel factors. Process and cleanliness, price factor, marketing promotion factor 

and product factors for distribution channel factors and physical characteristics and home delivery service 

factors There was no effect on the satisfaction of using the shop service. The service users differ in terms of 

education level, occupation, and average monthly income. There are different levels of satisfaction in using 

Shabu-shabu restaurants. The sample group of people who have further education more than a bachelor's 

degree are satisfied with in the use of restaurant services Shabu was less than other samples. In addition, the 

sample with an average income of less than 20,000 baht per month and the sample group with average income 

of 50,000 baht per month or more There is an overall level of satisfaction with using. Lowest shabu restaurant 

service 

 

Keyword: Demand and Operation Factors Affecting to Service Satisfaction on Shabu Restaurants  

 

 

 

 

 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจยัเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านส่งผลท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภค

มองหาสินคา้ท่ีสามารถคาดการณ์ราคาได้และเน้นท่ีความคุม้ค่าเป็นหลกั การบริโภคอาหารถือว่าเป็นปัจจยั

ส าคญัใน การด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กคนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษยใ์นแต่ละคนจะเม่ือ

พฤติกรรมท่ี แตกต่างกนัออกไปทั้งปัจจยัภายในเช่น ช่วงอายุ ช่วงรายได ้ปริมาณสมาชิกของคนในครอบครัว 

เป็นตน้ อาหารเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมกัมองหาความคุม้ค่าควบคู่ไปกบัคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมกบัราคา 

ซ่ึงปัจจุบนัอาหารมีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่อาหารท่ีมีความคุม้ค่า คุม้ราคาท่ีผูบ้ริโภคมองหาเป็น

หลกัคืออาหารประเภท ชาบู เพราะมีความหลากหลายของชนิดอาหารท่ีมีเรียงรายให้เลือกรับประทานไดต้าม

ความชอบ 

 ในปัจจุบนันั้นคนไทยมีตวัเลือกในการกินอาหารมากกว่าเดิม โดยมีแนวโน้มไปทางอาหารใน แถบ

เอเชียมากข้ึน อาหารประเภทหมอ้ตม้อาหาร หรือท่ีไดย้ินติดหูคนไทยวา่ “ชาบู” อาหารประเภท ชาบูนั้นเป็น

อาหารยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ท่ีกินไดท้นัที วิธีการปรุงอาหารนั้นใช้

วธีิท่ีความพิถีพิถนั คุณภาพอาหารท่ีสดใหม่ รสชาติอาหารท่ีถูกปากคนไทย และการบริการดา้นต่าง ๆ ไดมี้การ

พฒันาเร่ือย ๆ ตลอดจนสถานท่ีไดถู้กออกแบบใหท้นัสมยั มีความ สวยงาม จึงท าใหค้นนิยมมาใชบ้ริการมากข้ึน 

ในปัจจุบนัร้านอาหารประเภทชาบูท่ีเปิดด าเนินการเป็น  จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนัในระหว่าง

ผูป้ระกอบการอยา่งมาก โดยในแต่ละแบรนด์พยายาม สร้างกลยุทธ์ท่ีหลากหลายในแบรนด์ให้กบัตราสินคา้ 

เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งและจูงใจให้ผูบ้ริโภค ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ อาทิการใชว้ตัถุดิบน าเขา้จากต่างแดน ใช้

วตัถุดิบท่ีปลอดสารพิษ การให้บริการท่ี ไดรั้บมาตรฐาน เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจในตวัสินคา้

แลว้บริการและกลบัมาใชบ้ริการ ซ ้าอีกในภายหลงั (สาวติรี รินวงษ,์ 2560) 

 ร้านอาหารยงัคงเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารท่ีเติบโตโดดเด่นกว่าการเติบโตของมูลค่า ตลาดธุรกิจ

ร้านอาหารโดยรวมเน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเชนร้านอาหารรายเดิมในตลาด ยงัคงขยายธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวโนม้การขยายสาขาของร้านอาหารแบรนด์ท่ี ประสบความส าเร็จจากต่างประเทศ 

อีกทั้งยงัมีการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเชนร้านอาหารรายใหม่ในอนาคต ธุรกิจประเภทร้านอาหารจะ

มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีกลุ่มนายทุนรายใหญ่ ทั้งท่ีเก่ียวเน่ือง



กบัร้านอาหารหรือธุรกิจอ่ืน ๆ เขา้มาเป็น แยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้อาหารและประเภทของอาหาร

มีความหลากหลาย สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดธุรกิจร้านอาหารแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนกล

ยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัโปรโมชั่น ส่วนลดค่าอาหาร เพื่อให้ตนเองสามารถแข่งขนักับคู่แข่งได ้

อยา่งไรก็ตาม มีผูป้ระกอบการจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ท าให้ตอ้งเลิกกิจการไป ส าหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเปล่ียนแปลงให้ทนักับรูปแบบใหม่ๆ ทั้ ง 

รูปแบบอาหาร รูปแบบร้านอาหาร และบริการแบบใหม่ 

 ท าให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารหันมาให้ความส าคญักบัการสร้างรายไดเ้พิ่มเติมจากการบริหารจดัส่ง

อาหาร อีกทั้งเป็นการช่วยขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารอาจจะพฒันาช่องทาง

ออนไลน์เอง หรือหาตวักลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงจะมีตน้ทุนค่าคอมมิชชัน่ท่ีตอ้งจ่ายให้ตวักลางข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการบริการจัดส่งอาหารแบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มรายได้และขยายฐานลูกค้า แต่

ผูป้ระกอบการทั้งร้านอาหาร และร้านอาหารทัว่ไป ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายกบัแนวโน้มรับประทานอาหาร

นอกบา้นเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย และกระแสการรักสุขภาพ โดยอาหารคลีน หรืออาหารธรรมชาติจะมีบทบาทเพิ่ม

มากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับเปล่ียนเมนูอาหาร ให้เป็นเมนูสุขภาพเพื่อตอบรับกบัไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น

ใหม ่

 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และ  ปรับปรุงกลยุทธ์

ของผูป้ระกอบการ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดของร้านอาหารประเภทเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารชาบู  

2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นขอ้มูลทัว่ไปในการใชบ้ริการร้านอาหารชาบู 

3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารชาบู 

 

 



ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากร คือ ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 2. ราคา (Price) 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 5. บุคคล (People) 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 7. กระบวนการ (Process) 
 
 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป ดงัน้ี 

 1. อาย ุ 
 2. เพศ  
  3. ระดบัการศึกษา  
  4. รายได ้
 
ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีพื้นท่ีในการศึกษา คือ กรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวจัิย 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเดือนกนัยายน  – ตุลาคม 2564 



 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบและแนวทางการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
  2. ร้านอาหารประเภทชาบู 
  3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อ

ศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นขอ้มูลทัว่ไปในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ ไปดว้ย ขอ้มูล

เก่ียวกบั อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู เป็น

ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 



ผลการวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบู มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1) ความตอ้งการของตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารชาบู  
 2) ศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นขอ้มูลทัว่ไปในการใชบ้ริการร้านชาบู  
 3) การด าเนินการของธุรกิจร้านชาบู  

 การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการร้านชาบู จ  านวน 
200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติจ  านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดจะกล่าวตามล าดบั ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ  50.00 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 เพศ หญิง จ านวน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  มีรายไดร้ะหวา่ง  20,001 – 30,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.50 รองลงมาคือ  รายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท/เดือน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ประกอบ
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
ตอนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.24)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ(Process) มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.31) รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ( = 4.27) และ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กบั ปัจจยัดา้นบุคคล (People) ( = 4.24) ตามล าดบั  
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.27)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ้ พบว่า มีใช้วตัถุดิบดีท่ีมีคุณภาพ ค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.30) รองลงมาคืออาหารมีความสด 
สะอาดถูกหลกัอนามยั ( =4.29) และเมนูอาหารมีความหลากหลาย ( =4.27) ตามล าดบั  
 ปัจจยัดา้นราคา (Price) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.23)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด พบวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.26) รองลงมาคือราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัผูบ้ริการรายอ่ืน ( =4.21) ตามล าดบั  



 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.24)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ้ พบวา่ สถานท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.36) รองลงมาคือ
ท่ีจอดรถสะดวก ( =4.30) และจ านวนสาขามีหลายสาขาใหเ้ลือก ( =4.19) ตามล าดบั  
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.21)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อ พบว่า สิทธิพิเศษท่ีได้รับสามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.23) 
รองลงมาคือมีการจดัท าโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ( =4.22) และมีการประชาสัมพนัธ์เมนูใหม่ โปรโมชัน่ หรือ
ข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ( =4.16) ตามล าดบั  
 ปัจจยัดา้นบุคคล (People)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.24)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ขอ้ พบว่าพนักงานพูดจาสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.33) รองลงมาคือ
พนกังานใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ( =4.30) และพนกังานให้ค  าแนะน าเมนูอาหาร แกปั้ญหาและ
ช่วยเหลือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได ้( =4.25) ตามล าดบั  
 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.19)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ้ พบวา่ อุปกรณ์หรือภาชนะท่ีใชใ้นการบริการ สะอาดและสวยงาม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.34) รองลงมาคือ ร้านอาหารมีความสะอาด (  =4.33) และร้านอาหารมีการตกแต่ง
สวยงาม ( =4.14) ตามล าดบั  
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ(Process) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.31)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อ พบว่า ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.37) 
รองลงมาคือ รับออเดอร์รายการอาหารและเคร่ืองด่ืมเร็ว ( =4.34) และการรับช าระเงินถูกตอ้งและรวดเร็ว (
=4.30) ตามล าดบั  
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู สามารถน าผล
การศึกษามาอภิปราย ไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) มีค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุจารี โสรดสรง (2561) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกาจงัหวดั
นครศรีธรรมราชการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา
จงัหวดันครศรีธรรมราช ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา



จงัหวดันครศรีธรรมราชการวิจยัน้ีเป็นวิจยัรูปแบบการส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามแบบให้
ผูต้อบกรอกเอง ซ่ึงผา่นการประเมินความเท่ียงและความตรงเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 328 ตวัอยา่ง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี
อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างดว้ยการวเิคราะห์ T-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.8 อายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.5 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 38.4 
จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร
ขนุเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
ผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิรินนัท ์อมร
ประเสริฐชยั(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงยา่ง สุก้ีและชาบู ชูาบูของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรีกรุงเทพมหานครการวิจยัคร้ัง
น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงยา่ง สุก้ีและชาบูชาบูของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติไค-สแควร์ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25-34 ปี มี
สถานภาพโสด ส าเร็จระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000-19,999 บาท และมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวระหวา่ง 2-5 คนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 1. พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงยา่ง สุก้ีและชาบูชาบู ดา้นประเภทของร้านอาหารบุฟเฟตท่ี์ไปใชบ้ริการ
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ 2. 
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุก้ีและชาบูชาบู ดา้นบุคคลท่ีไปใช้บริการร่วมกนั 
ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด



ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 3. พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงยา่ง สุก้ี
และชาบูชาบู ด้านโอกาสในการใช้บริการ ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบู มีขอ้เสนอแนะท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ดงันั้นทางร้านควรท าการปรับปรุงการให้บริการในส่วนน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเร่ือง ความกวา้งขวางของ
ร้าน มีท่ีพกัเพื่อนัง่รอคิวท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 

 2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เมนูใหม่ โปรโมชัน่ หรือข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจใหป้ระชาชนเขา้มาใชบ้ริการ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขต
กรุงเทพมหานคร  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์และการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขตกรุงเทพมหานคร   
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