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บทความ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

รา้นอาหารบุฟเฟต ์และเพือเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

บุฟเฟต ์ของผูบ้ริโภคทีอาศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น

การวิจยัครังนี คือ ผูเ้ลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตอ์าศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัสิน  คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ 

แบบสอบถามผา่นทางอินเตอร์เน็ต  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA 

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตม์ากทีสุด 

คือ คุณภาพการใหบ้ริการในดา้นความน่าเชือถือของบริการ เพศทีแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั

ในเรืองของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ส่วน อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้

เฉลียต่อเดือน และภาระค่าใชจ่้ายคงทีทีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเรืองของการเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ 

คาํสาํคญั : ผูบ้ริโภค, การตดัสินใจ, ร้านอาหารบุฟเฟต ์

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 This research has the objective to study the factors affecting the decision of choosing a 

buffet restaurant. And to compare factors affecting the decision of choosing a buffet restaurant of 

consumers living in Wang Thonglang District, Bangkok Province. The sample group used in this 

research is buffet restaurant users living in Wang Thonglang District, Bangkok Province a total of 

400 people provided information. The tools used to collect the data were questionnaires over the 

Internet. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, and one-way ANOVA. 

 The research results were found that the most influencing factor affecting the decision to 

choose a buffet restaurant is the quality of service in terms of service reliability. Different sex, 

there is no difference in deciding to use the buffet restaurant. The age, the highest education level, 

average monthly income and the fixed charge burden were different. There are differences in the 

selection of the buffet restaurant. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนั การบริโภคอาหารบุฟเฟตน์นั ถือเป็นอีกหนึงทางเลือกทีน่าสนใจ การกินอาหาร

ไดไ้ม่อนั โดยจ่ายเงินในราคาเดียว สาํหรับหลายๆคนถือวา่ “คุม้” การศึกษาปัจจยัทีส่งต่อการ

ตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์จะสามารถเขา้ถึงความตอ้งการโดยตรงของผูบ้ริโภคได ้

และยงัสามารถนาํมาปรับใชก้บัแผนการตลาด เห็นไดจ้ากทีกิจการร้านอาหารบุฟเฟตเ์กิดขึน

มากมาย เรียกไดว้า่เป็นกิจการหลกัทีมกัจะเลือกทาํกนั และส่วนใหญ่มกัจะประสบความสาํเร็จ

ค่อนขา้งมากดว้ยเช่นกนั จึงไม่แปลกทีแต่ละร้านจะเลือกใชก้ลยทุธ์ของตวัเอง ในการดึงดูดลูกคา้ให้

มาใชบ้ริการร้านของตวัเองมากขึน 

 หลงัจากช่วงภาวะการระบาดของโรค โควิด-19 (COVID-19) ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจเกิด

ปัญหาขึน หลายกิจการ หลายบริษทัหา้งร้านตอ้งปิดตวัลง ส่งผลโดยตรงให้เกิดการวา่งงานเพิมขนึ 

รวมถึงมีข่าวการปิดโรงงาน การปลดพนกังาน การลดขนาดองคก์ร ลดเงินเดือน อนัเป็นเหตุใหใ้คร

หลายๆคน ขาดรายได ้หรือพูดไดว้่า มีกาํลงัซือลดลง ดงันนัในทุกๆการจบัจ่ายใชส้อยใน

ชีวิตประจาํวนั จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารพิจารณามากกวา่เดิม การเลือกรับประทานอาหารก็ถือวา่เป็น

หนึงในสิงทีตอ้งพิจารณา ถา้เป็นช่วงก่อนการระบาดของโรค โควิด-19 (COVID-19) การจะ

ตดัสินใจรับประทานอะไร ก็สามารถตดัสินใจไดง้่าย ไม่ว่าราคาเท่าไรก็พร้อมจ่าย ยิงรับประทาน

เยอะก็ตอ้งยิงจ่ายเยอะตามไปดว้ย แต่เมือเกิดการระบาดของโรค โควิด-19 (COVID-19) ทาํใหต้อ้ง

เลือกรับประทานสิงทีพิจารณาแลว้วา่คุม้ค่ากบัเงินทีจ่ายไป ซึงการรับประทานอาหารบุฟเฟต ์ก็

กลายเป็นหนึงในตวัเลือกทีน่าสนใจอยูเ่หมือนกนั เพราะการรับประทานเท่าไรก็ได ้แต่จ่ายเงินใน

ราคาเดียว  ทาํใหใ้ครหลายๆคนรู้สึก คุม้กบัเงินทีจ่ายไป 

 คุณภาพการบริการ ถือวา่เป็นหนึงในหวัใจหลกัของการให้บริการ การทีทราบว่ากิจการที

กาํลงัทาํอยูน่นั ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยใช้ทฤษฎีคุณภาพการบริการขอ้ไหน ก็จะช่วย

ใหส้ามารถวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการบริการของกิจการไดอ้ยา่งแม่นยาํ และตรงจุด ซึง

ผลลพัธ์ทีคาดวา่จะไดรั้บก็คือ ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการมากขึน 

 ดงันนั การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ซึงส่วนหนึงตอ้งมีความเกียวขอ้งกบั

ปัจจยัการใหบ้ริการของทางร้าน อนัเป็นจุดทีทาํใหผู้วิ้จยัอยากทราบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการขอ้

ไหนบา้ง ทีส่งผลต่อการตดัสนใจเลือกใชบ้ริการอาหารบุฟเฟต ์เพือเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ใหบ้ริการ อนัจะเป็นผลให้สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจใชบ้ริการมากขึน 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ของผูบ้ริโภคที

อาศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพือเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบฟุเฟต ์ของ

ผูบ้ริโภคทีอาศยัอยู่ในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรทีใชศึ้กษา คือประชากรทีอาศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร อา้งอิง

จาก ขอ้มูลประชากรในพืนทีเขตวงัทองหลาง (ข้อมูลเดือนกนัยายน 2563) มีผูอ้าศยัอยู่รวมทงั ชาย 

และหญิง ทงัหมด 107,923 คน 

 2.ตวัอยา่งทีใชศ้ึกษานนัเลือกจากประชากร โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งจากผูที้เคยใชบ้ริการ

รา้นอาหารบุฟเฟตที์อาศยัอยู่ในเขตวงัทองหลาง ใชจ้าํนวนสุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซึงไดจ้าํนวนจาก

การใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Yamane (1967) 

 3.ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบไปดว้ย 

  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ของผูบ้ริโภคที

อาศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซึงมี  

    - เพศ   - ระดบัการศึกษา  - ภาระค่าใชจ่้ายคงทีประจาํเดือน  

    - อาย ุ  - รายไดต้่อเดือน    

  และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ 5 ดา้น ประกอบไปดว้ย 

  - ดา้นความน่าเชือถือของการบริการ 

  - ดา้นความมนัใจของการบริการ 

  - ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

  - ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

  - ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 4. สถานทีศึกษาทีผุว้ิจยัเลือกใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เขตหว้ยขวาง ตรงกบัหวัขอ้วจิยั 

 5. ระยะวลาในการศึกษา เริมตงัแต่ เดือน สิงหาคม 2563 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563 

 

 

 



สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชาการศาสตร์ทีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นคุณภาพการใหบ้ริการ

รา้นอาหารบุฟเฟตที์แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตที์

แตกต่างกนั 

 

แนวคิดเกยีวกบัอาหารบุฟเฟต์ 

 การกินอาหารแบบบุฟเฟต ์มีตน้กาํเนิดจากประเทศสวีเดน นบัตงัแต่ยุคไวกิง ชาวไวกิง ถูก

เรียกวา่ โจรสลดัแห่งยุโรปเหนือ เป็นชนเผ่าทีมีทกัษะในการเดินเรือทีสูง ดาํรงชีพดว้ยการซือขาย

สินคา้และปลน้สะดม ส่วนใหญ่พวกเขาใชชี้วิตบนเรือทีแล่นอยูก่ลางทะเล เมือเวลาขนึฝังพวกเขาจึง

มกัสงัอาหารทีอยากกินมาวางเตม็โต๊ะ จากนนัก็ให้แต่ละคนเลือกกินเอาตามใจชอบ จึงเป็นทีมาของ

อาหารบุฟเฟต ์อารยธรรมการกินอาหารแบบนีนนัไดถู้กชาวฝรังเศสขนานนามวา่ "บุฟเฟต"์   

(บุ๊บ-เฟ่,buffet) และแพร่หลายไปทวัโลก ปัจจุบนั การกินอาหารบุฟเฟต ์มีความหลากหลายมากขึน

มี โดยมอีาหารทะเล ขนมหวาน และผลไมเ้พิมเขา้มา แต่จุดเด่นอยา่งเดียวทีไม่เปลียนคือ ตอ้งบริการ

ตวัเอง 

 ในภาษาไทย บุฟเฟต ์เรียกการเลียงอาหารแบบทีจดัวางอาหารทงัหมดไวบ้นโตะ๊ และใหผู้ ้

ทีเป็นแขกในงานเดินไปตกัอาหารต่าง ๆ นันดว้ยตนเอง ในบางครังอาจมีผูช่้วยจดัอาหารไว ้แต่ผู ้

เป็นแขกก็ตอ้งไปหยิบอาหารเหล่านนัเอง ปัจจุบนั คาํวา่ บุฟเฟต ์ในภาษาไทย ไดข้ยายความหมาย 

ถึงแบบการขายอาหารซึงผูข้ายจดัอาหารไวห้ลายอยา่ง และคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคลดว้ย ผู ้

ซือเลือกหยบิอาหารรับประทานเองและรับประทานไดเ้ตม็ทีตามความพอใจ ทงัมีการจดัอาหาร

หลาย ๆ แบบดว้ย เช่น บุฟเฟตอ์าหารไทย บุฟเฟต์อาหารเจ บุฟเฟตข์า้วตม้ 

 

แนวคิดเกยีวกบัคุณภาพการบริการ 

 Parasuraman (1988 อ้างใน ธีรกติิ นวรัตน ณ อยุธยา 2552) กล่าววา่ผลลพัธ์ทีเกิดขึนจาก

การทีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการทีเขาไดรั้บเรียกวา่ “คุณภาพของการบริการทีลูกคา้รับรู้” 

(Perceived Service Quality) ซึงจะเกิดขึนจากการทีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบบริการทีคาดหวงั 

(Expected Service) กบับริการทีรับรู้ (Perceived Service) ซึงก็คือประสบการณ์ทีเกิดขึนหลงัจากที

เขาไดรั้บบริการแลว้นนัเองโดยเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการให้ให้เลือกเกณฑอ์ย่าง

กวา้งทงัหมดรวม 5 เกณฑด์งัต่อไปนี 



 

  1. ความไวใ้จหรือความน่าเชือถือ หมายถึงความสามารถในการให้บริการในระดบั

หนึงทีตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง (Accurate Performance) และไวว้างใจ (Assurance)ซึงไดแ้ก่

ความสามารถของพนกังานในการใหบ้ริการไดต้รงตามทีสัญญาไวก้ารเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้

และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้การท างานไม่ผิดพลาดการบาํรุงรักษาอุปกรณ์

เครืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอและการมีจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ 

  2. ความมนัใจ หมายถึงผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะทีจ าเป็นในการบริการ 

(Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความซือสัตยแ์ละสามารถสร้าง

ความมนัใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมนัคงปลอดภยั (Security) ซึงไดแ้ก่ความรู้

ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเกียวกบัการบริการการสร้างความปลอดภยัและ

เชือมนัในการรับบริการความมีมารยาทและความสุภาพของพนกังานพฤติกรรมของพนกังานในการ

สร้างความเชือมนัในการให้บริการ 

  3. สิงทีสามารถจบัตอ้งได ้หมายถึงสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆสภาพแวดลอ้ม

เครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆซึงไดแ้ก่ความทนัสมยัของอุปกรณ์สภาพแวดลอ้มของสถานทีใหบ้ริการ

การแต่งกายของพนกังานเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบับริการเป็นตน้ 

  4. ความใส่ใจ หมายถึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อไดง่้าย 

(Easy Access) ความสามารถในการติดต่อสือสาร (Good Communication) และเขา้ใจลูกคา้ 

(Customer Understanding) ซึงไดแ้ก่การใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละคนของพนกังาน

บริการเวลาในการเปิดให้บริการใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้โอกาสในการรับทราบข่าวสารขอ้มูลตา่งๆ

ของกิจการผูรั้บบริการความสนใจลูกคา้อยา่งแทจ้ริงของพนกังานความสามารถในการเขา้ใจความ

ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้อยา่งชดัเจนเป็นตน้ 

  5. การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึงความเตม็ใจทีจะให้บริการทนัที 

(Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) ไดแ้ก่ความเตม็ใจทีจะใหบ้ริการ

ความพร้อมทีจะใหบ้ริการการติดต่อกบัลูกคา้อยา่งต่อเนืองการวางแผนในการปฏิบติัต่อลูกคา้เป็น

ตน้ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การดาํเนินการวิจยัฉบบันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธี

สมการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ของผูบ้ริโภคทีอาศยัอยู่ในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  



ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ประชากรทีอาศยัอยูภ่ายในเขตวงัทองหลาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ข้อมูลเดือนกนัยายน ) จาํนวน ,  คน 

  

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ส่วนที  ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ทีตอบแบบสอบถาม เป็นคาํถามทีออกแบบโดยใชก้าร

สร้างคาํถามลกัษณะนามบญัญติั (Nominal scale) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน 

และภาระค่าใชจ่้ายคงทีประจาํเดือน ซึงผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียวทีตรงกบั

ลกัษณะของตนเอง 

 ส่วนที  ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ เป็นคาํถามแบบแสดงความคิดเห็นเกียวกบัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ โดยตอบอ้มูลทีตรงกบัลกัษณะหรือสิงทีเห็นดว้ยลงไป โดยประมาณค่ามาตรวดั (Rating 

Scale) แบบลิคเคอร์ท (Likert) แต่ละขอ้มีตวัเลือก  ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  

นอ้ยทีสุด ถามครอบคลุมในดา้นต่างๆดงันี 

 1. ดา้นความน่าเชือถือของการบริการ 

 2. ดา้นความมนัใจของการบริการ 

 3. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

 5. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 ส่วนที  การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์เป็นคาํถามทีออกแบบโดยการสร้าง

คาํถามลกัษณะนามบญัญติั (Nominal scale) ไดแ้ก่ ประเภทร้านอาหารบุฟเฟตที์ใชบ้ริการ ช่วงเวลา

ทีใชบ้ริการ ช่วงราคาค่าบริการทีจ่าย และบุคคลทีมกัจะไปรับประทานดว้ย ซึงผูต้อบแบบสอบถาม

ตอ้งเลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียวทีตรงกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของตนเอง 

สรุปผลการศึกษา 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของของผูบ้ริโภคทีอาศยัอยูใ่นเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ –  ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี 

ซึงมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน คือ มากกวา่ 30,001 บาท และมีภาระค่าใชจ่้ายคงทีประจาํเดือน คือ 

มากกวา่ 10,001 บาท  

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตม์ากทีสุด 

คือ คุณภาพการใหบ้ริการในดา้นความน่าเชือถือของบริการ เพศทีแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั

ในเรืองของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ส่วน อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้



เฉลียต่อเดือน และภาระค่าใชจ่้ายคงทีทีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเรืองของการเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ 

ข้อเสนอแนะ 

 . ดา้นความน่าเชือถือของการบริการ ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในเรืองของการออร์เดอร์

อาหาร เพือใหลู้กคา้ไดรั้บอาหารครบถว้นตามตอ้งการ และควรแจง้อาหารทีหมดแลว้/ไม่มี ก่อนที

ลูกคา้จะเขา้รับบริการ เพือให้ลูกคา้ไดส้ามารถตดัสินใจได ้ในกรณีทีตงัใจมารับประทานอาหารแลว้

ทางร้านไม่มีบริการ 

 . ดา้นความมนัใจของการบริการ ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในเรืองของพืนทีจอดรถที

ปลอดภยั เพราะลูกคา้หลายๆคน มกัจะนาํรถส่วนตวัเดินทางมาทีร้าน และลดปัญหาความกงัวลใน

เรืองของทรัพยสิ์นของลูกคา้ จะทาํใหลู้กคา้สามารถรับประทานอาหารไดอ้ยา่งเตม็ที ไม่ตอ้งคอย

พะวงถึงความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของลูกคา้เอง 

 . ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผูป้ระกอบการควรจดัหาพืนทีจอดรถให้กบัลูกคา้

อยา่งเพียงพอ ยงิมีจาํนวนโต๊ะมากเท่าไร ก็ควรมีพืนให้จอดมากขึนตามไปดว้ย เพราะลูกคา้ทีมาใช้

บริการมกัจะมีรถส่วนตวักนั หรือหากไม่มีทีจอดรถบริเวณรา้น หรือใกลร้้าน ก็ควรแนะนาํทีจอดรถ

ทีสะดวกทีสุด และใช้บริการรับส่งลูกคา้ เพือใหลู้กคา้สามารถเดินทางมารับประทานอาหารได้อยา่ง

สะดวกมากยงิขึน 

 . ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟตค์วรใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ โดยเนน้ไปทีการบริการลูกคา้โดยทีลูกคา้ไม่ตอ้งร้องขอ เช่น สอบถาม

ถึงความพึงพอใจของการรับบริการ คอยมนัสอบถามปัญหาของการใชบ้ริการ การเติมอาหาร เติม

นาํดืม เติมอุปกรณ์เช่น เติมถ่าน เปลียนเตา เติมนาํซุป เพอืใหลู้กคา้ทีกาํลงัรับประทานอาหาร 

สามารถทานอาหารไดอ้ย่างต่อเนือง ไม่หงุดหงิดหรือตอ้งร้องขอมากจนเกินไป และไม่ควรให้ลูกคา้

รอนานหลงัจากทีรับคาํร้องขอของลูกคา้มาแลว้ เพือใหก้ารรับบริการเป็นไปอยา่งราบรืน 

 . ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรมีพนกังานทีเพียงพอ

ต่อการให้บริการ เพือป้องกนัปัญหาทีเกิดจากพนกังานไม่พอ เช่น ไม่มีพนกังานคิดเงินในกรณีที

ลูกคา้ตอ้งการจ่ายเงิน ไม่มีพนกังานทาํความสะอาดในกรณีตอ้นรับลูกคา้ใหม่ทีตอ้งนงัโต๊ะต่อจาก

ลูกคา้เดิม ไม่มีพนกังานจดัคิวในกรณีทีมีลูกคา้มารอใชบ้ริการเยอะ 

 . สาํหรับผูป้ระกอบการ จากการสาํรวจพบว่า อาหารประเภทปิงยา่ง เป็นอาหารทีไดรั้บ

ความนิยมมากทีสุด ดงันนัจึงมีความเป็นไปไดว้า่ ลูกคา้จะเลิกรับประทานมากกว่าทีจะเลือกอาหาร

ประเภทสุกี/หมอ้ไฟ แต่ถึงอยา่งงนัตอ้งดูถึงสภาพแวดลอ้มทีตงัร้านดว้ย เพอืป้องกนัการแข่งขนัใน



ตลาดเดียวกนั ส่วนช่วงเวลาทีเหมาะสมก็คือเวลา 16:00 - 20:00 น. เพราะเป็นช่วงเลิกงาน ซึงเหมาะ

กบัการพกัรับประทานอาหารก่อนทีจะกลบับา้น และช่วงราคาค่าบริการทีน่าสนใจก็คือ -  

บาท และ  บาทขึนไป ซึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตงัราคาของทางร้านได ้เพิมตวัเลือก

การใหบ้ริการ และลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกไดง้่ายขึน 

 . สาํหรับผูที้สนใจจะทาํวิจยัในครังต่อไป ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณภาพการ

ใหบ้ริการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซึงถือเป็นอีกหัวขอ้ทีน่าสนใจ เพราะเมือทราบถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสองตวันีแลว้ ก็จะสามารถนาํไปปรับปรุงร้านของผูป้ระกอบการ ตอบโจทย์

การบริการ และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการไดม้ากขึนอีกดว้ย 
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