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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านอาหาร

ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีโดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนใน
จงัหวดัอุบลราชธานีทั้งเพศชายและเพศหญิง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ลกัษณะการสุ่มตวัอยา่งแบบผสม (Multi-Stage Sampling) ใน
การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 
รายไดต้่อเดือนจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 
คนและ เพศชาย จ านวน 157 คน อาย ุ31-40 ปี จ านวน 124 คน สถานภาพสมรส จ านวน 166 การศึกษา
ระดบัปริญญาโทจ านวน 220 ประกอบอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 217 คน3 มีรายไดต้่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 170 คน พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยใช ้จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 เคยใชบ้ริการมากกวา่ 3 คร้ัง จ านวน 127 คน เวลา 17.01-19.00 น. จ านวน 213 คน วนัเสาร์-วนั
อาทิตย ์จ านวน 341 คน 3ส่วนใหญ่มากบัเพื่อน จ านวน 147 และมีค่าใชจ่้าย 199-299 บาท จ านวน 201 คน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73) รองลงมาคือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก ( X = 3.68)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.21) ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

This research aims to study factors affecting shabu restaurant service behavior of 

usersinUbonRatchathani province. There is a sample of 400 participantsin UbonRatchathani,bothmale 

andfemale. This research is based on quantitative content, survey research as a research model and multi-

stage sampling.The questionnaire was used as a data collecting tool.The findings included the 

participant’s gender, age, status, educational level, occupation, and monthlyincome. The results of the 

study showed that the majority werefemales (243) and 157 males. Aged rangesbetween 31-40 

yearswere124 people, marital statuswas166 people, master’s degreeswere220people,government officers / 

state enterprise employees were217 people and there were 170 people who have amonthly incomebetween 

35,001-45,000 baht. The consumer behavior, accounted for 100 percent as all 400 people. 127 people used 

the servicemore than 3 times.213 peopleused it between 5.01 pm.- 7.00 pm.and 341 people usedon the 

weekend. 147people came with friends.201 people paid between 199-299baht. The Factor of Marketing 

Mix, the overallaverage was at a high level ( X = 3.45). When considering each aspect, it was found that 

product aspecthas the highest average ( X = 3.73).  Followed by price aspect which was found to have an 

average of ( X = 3.68). The lowest one which was service process aspect has an average of( X = 

3.21)accordingly. 

Keywords:Shubu food, marketing factors, consumer behavior 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  

 ภาวะน ้ าหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประชาคมโลก และยงัเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีพบในทุกประเทศ อุบติัการณ์ของภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นและความรุนแรง 

ของปัญหาทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งมีทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม่

มีประโยชน์และขาดการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ (องคก์ารอนามยัโลก , 2558) ในปัจจุบนัปัญหาดา้น

สุขภาพมีความรุนแรงมากขึ้น  ภาวะน ้ าหนักเกินเป็นปัญหาสุขภาพอนัดับตน้ๆท่ีหลายประเทศทัว่โลก

เผชิญอยู่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชากรอว้นติดอนัดบัท่ี2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เผยรายงาน

สุขภาพคนไทยปี 2559 พบวา่ ภาวะโรคอว้นในประเทศไทย มีแนวโนม้จะขยายตวัเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซ่ึง

ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการไม่ออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงการ

เคล่ือนไหวร่างกายในระหว่างวนัท่ีน้อยจนเกินไป ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงควรใส่ใจกบัสุขภาพร่างกายรวมทั้ง

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้อาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส, 2559) 

 อาหารประเภทสุก้ีหรือชาบูเป็นอาหารท่ีไม่ตอ้งน าไปทอด ไม่มีอนัตรายจากกรรมวิธีการท าสามารถ

บริโภคไดเ้ร็ว และบริโภคร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ไดจึ้งเป็นตวัเลือกอนัดบัตน้ๆในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงชาบูมีตน้ก าเนิดมาจากการเรียกของชาวญ่ีปุ่ น ชาบูชาบู (shabushabu) เกิดขึ้นคร้ังแรกโดย 

คุณ สุ เอฮิโระ (suehiro) ท่ีเมืองโอซากะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นอาหารญ่ีปุ่ นประเภทหมอ้ไฟแบบหน่ึง คลา้ย

กบัสุก้ียาก้ีมีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผกั, เน้ือหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุต่าง ๆ  เหล่าน้ี

จุ่มแช่ลงในน ้ าเดือด หรือน้้ าซุป และปล่อยทิ้งไวส้ักพกั จากนั้นน าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เตา้หู้, บะหม่ี ลง

ตุ๋นให้เขา้กนั แลว้รับประทานโดยจุ่มลงในซอสผกัสดท่ีนิยมใส่คือ เห็ดหอมสด  เห็ดเข็มทอง ผกักาดขาว 

เป็นตน้ 

 ธุรกิจร้านชาบูในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 3.6 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น 30% ของตลาดรวม

ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ โดยเป็นธุรกิจท่ีเติบโตมาก เน่ืองจากพฤติกรรมของคนไทย ซ่ึงช่ืนชอบ

กิจกรรม รับประทานอาหารร้านอาหารชาบู และเป็นกิจกรรมสังสรรค์ท่ีเหมาะกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือ

ครอบครัว 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2.  เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี  

 3. ผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทชาบูสามารถน าผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัไปพฒันา และปรับปรุงการ

ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ขึ้น 

 4. ผูท่ี้จะท าการวิจยัเก่ียวกบัร้านอาหารประเภทชาบูสามารถน าการวิจยัเร่ืองน้ีไปใชเ้พื่อเป็นแนวทาง

ประกอบการวิจยัไดข้องตนเองได ้

 5. สามารถทราบไดว้่าตวัแปรไหนท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีบา้ง 

 

 

 

 



 
 

วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขต

จงัหวดัอุบลราชธานีผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1 แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ 

 2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 2.5 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแปรในกรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก Deme = people คือประชาชนหรือ

ประชากร Graphy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ประชากรศาสตร์ 

หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและการเปล่ียนแปลง

ประชากรในเชิงท่ีสัมพนัธ์กับปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ ปัจจยัทางประชากรอาจ

เป็นไดท้ั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร์ 

 ส านักงานราชบณัฑิตยสภา (2557) ไดร้ะบุค  าว่าประชากรตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า population ซ่ึง

หมายถึงส่ิงมีชีวิตพวกเดียวกนัท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประชากรจะเป็นคน สัตว ์

หรือพืชก็ได ้

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2548:22) ไดใ้ห้ความหมายของประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) ไว้

ว่าคือลกัษณะของประชากรประกอบดว้ยขนาดของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ เช้ือชาติ 

สัญชาติ รายได ้อาชีพ  

  ชิ ฟ แมนและก านั ค  (Schiffman and  Kanuk ,1987) ได้ ให้ ค วามห ม ายของลักษณ ะท าง

ประชากรศาสตร์ไวว้่าเป็นข้อมูลเก่ียวกับตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ เช้ือชาติและ

ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงใช้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดจะน ามาพิจารณาใน

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยเช่ือมโยงกับความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใช้

สินคา้ของผูบ้ริโภค 



 
 
 แนวคิดของประชากรศาสตร์ 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542 : 38 – 39) ได้ให้แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

ครอบครัว การศึกษา รายได ้ ซ่ึงส่ิงดงักล่าวมีความส าคญัมากต่อนกัการตลาดเพราะจะมีความเก่ียวพนักบั

อุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้า เป็นส่ิงส าคัญและสถิติท่ีวดัได้ของประชากร ซ่ึงช่วยในการก าหนด

เป้าหมายในขณะท่ีด้านจิตวิทยา สังคมและวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายเท่านั้ น ซ่ึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อการก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย ตลาดเป้าหมาย โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 1.อายุ (Age) โดยนักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแบ่งส่วนตลาดได้เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั  

 2.เพศ (Sex) นบัว่าเป็นตวัแปรท่ีส าคญัเช่นกนั เช่นผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีมีอ านาจในการซ้ือสูง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม เช่น สินค้าส าหรับผูช้ายหรือเด็กก็มักจะ

สังเกตเห็นไดว้า่ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือมกัเป็นผูห้ญิง 

 3.ครอบครัว (Marital Status) เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของนักการตลาด โดยนักการตลาดสามารถให้

ความสนใจกับจ านวนและลักษณะของบุคคลในครอบครัวท่ีใช้สินค้า เพื่อใช้ในการพัฒนากลยุทธ์

การตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

 4.รายได ้การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) โดยนักการตลาดมกัจะสนใจ

ผู ้บริโภคท่ีมีอ านาจซ้ือสูง แต่คนท่ีมีรายได้ปานกลางถึงต ่ าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงอาจจะมี

ความสามารถในการซ้ือก็ได ้อาจท าให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ และปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต รสนิยม 

ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจจะเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจท่ีส าคญัได ้นอกเหนือจากปัจจยัดา้น

รายไดก้ารศึกษาและอาชีพ โดยอาชีพและรายไดจ้ะมีแนวโนม้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเขิงเหตุและ

ผล เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่า โอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก จึงท าใหมี้รายไดต้ ่า เป็นตน้  

 ปรมะ สตะเวทิน (2553:112) กล่าวว่าคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทาง

จิตวิทยาต่างกนั โดยสามารถวิเคราะห์จากปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี 

 1.เพศ ซ่ึงความแตกต่างของเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารต่างกันเช่นเพศหญิงมี

แนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ี

จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีเพิ่มขึ้นจากการรับ

และส่งข่าวสารนั้นๆอีกดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความคิด ค่านิยมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั

มากเน่ืองจากวฒันธรรมและสังคมจะก าหนดบทบาทและกิจกรรมของความคิดของคนทั้ง 2 เพศไวด้ว้ยกนั 



 
 

 2.อายุ เป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม เช่นคนท่ีอายุน้อย

มกัจะมีความคิดท่ียึดอุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีหรือเรียกว่าเสรีนิยม มากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ี

คนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ียึดถือการปฏิบติั ระมดัระวงัโลกในแง่ร้ายหรืออนุรักษ์นิยมมากกว่าคนท่ีมี

อายนุอ้ย เน่ืองจากผา่นหรือมีประสบการณ์ชีวิต ส่ิงท่ีเจอมาในชีวิตแตกต่างกนั  

 3.การศึกษาเป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่นคนท่ีมี

การศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความรู้กวา้งขวาง สามารถท าความเขา้ใจสาร

ไดดี้จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆหากปราศจากหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต ่า

มกัจะใชส่ื้อวิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ หากมีเวลาจ ากดัก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกว่าส่ือ

ประเภทอ่ืน 

 4.สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึงอาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสังคม ย่อมมีอิทธิพล

อย่างมากต่อปฏิกิริยาของผู ้รับสารท่ีมีต่อผู ้ส่งสารเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม

วฒันธรรมและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

 ทวีป  ยอดเศรณี  (2558: 12)    กล่าวว่า  อายุ นั้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนเรามีความแตกต่างกนั คนท่ีมี

อายุต่างกนัจะมีความรู้ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความสนใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความจ า 

บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป บุคคลท่ีมีอายตุ่างกันจะมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานแตกต่างออกไปในแต่ละองคป์ระกอบของงาน อายขุองบุคคลมีทั้งส่วนสัมพนัธ์และไม่สัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 โยธิน ศนัสนยุทธ อ้างใน อนันต์ ปัญญาวีร์ (2554: 13)  กล่าวว่า คนท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีความพึง

พอใจต่องานมากขึ้น เพราะมีการปรับตวัไดดี้กว่าคนอายุน้อย ส่วนคนท่ีอายุน้อยมีความคาดหวงัต่อการ

ไดรั้บผลตอบแทนสูง เม่ือท างานแรกๆ จะไม่ค่อยพึงพอใจ ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจยัของวลัยา  บุตรดี 

(2553: 20)  ท่ีกล่าวว่า อายไุม่มีผลต่อความพึงพอใจในองคป์ระกอบของปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยักระตุน้ อายุ

ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และอาชีพ 

 Sarapatex  และธรรมนูญ ศิริพนัธ์ อา้งใน สุธี ชิวหากาญจน์ (2558: 17) กล่าววา่คนส่วนใหญ่ยอมรับ

วา่พฤติกรรมของคนจะแตกต่างกนัระหวา่งเพศ ซ่ึงลกัษณะของผูช้ายส่วนใหญ่มีความคิดเป็นตวัของตวัเอง 

มีโครงสร้างของร่างกายท่ีแข็งแรงมากกว่าผูห้ญิง ส่วนผูห้ญิงนั้นจะเช่ือฟังง่าย มีความรับผิดชอบ ความ

ละเอียดอ่อนในการฝีมือมากกวา่ผูช้าย 

 สนธิ คชสิทธ์ อา้งใน สุธี ชิวหากาญจน์ (2558: 18)  กล่าวว่า วุฒิการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัใน

เร่ืองของความพึงพอใจ แต่จะแตกต่างกนัทางดา้นองคป์ระกอบของงาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พิรพรต หุ่น



 
 
เจริญ อา้งใน สุธี ชิวหากาญจน์ (2558: 18)  ท่ีกล่าวว่า วุฒิการศึกษาแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัในองคป์ระกอบของงาน 

 รัชนี  เศรษฐโฐ  (2558: 143)  ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นกรรมวิธี  หรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิต อนัจะท าใหบุ้คคลพฒันาความสามารถ เจตคติ ค่านิยม หรือคุณธรรม 

และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ กลายเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และ

สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 จากท่ีมีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะประชากรศาสตร์สามารถสรุปไดว้่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลแต่ละคนประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้สถานภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดน ามาพิจารณาในการท่ีจะแบ่งส่วนการตลาด

และท าการตลาดให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังนั้ นผู ้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

ประชากรศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับหัวข้องานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีเพื่อน าผลท่ีไดไ้ปปรับกลยุทธ์และการ

บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการ

ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานเชิงระเบียบวิธีวิจยัไวด้งัน้ี 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 3.การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัท่ี

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย 1.เพศ 2.อาย ุ

3.สถานภาพ 4.ระดบัการศึกษา 5.อาชีพและ 6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)จ านวน 35 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์   จ านวน   5 ขอ้             

 2. ดา้นราคา    จ านวน   5 ขอ้             

 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน   5 ขอ้             

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน  จ านวน   5 ขอ้             

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร   จ านวน   5 ขอ้             

 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ   จ านวน   5 ขอ้             

 7. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทาง  จ านวน   5 ขอ้             

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขต

จงัหวดัอุบลราชธานีจ านวน 6 ขอ้  

 

ส่วนท่ี 4ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 น้ี เป็นแบบปลายปิดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ 

likert แปรผลระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี (Best & kahn,1993) 

  ระดบัความคิดเห็น   การแปรผล 

        ระดบั 5    หมายถึง มากท่ีสุด 

        ระดบั 4    หมายถึง มาก 

        ระดบั 3    หมายถึง ปานกลาง 

        ระดบั 2    หมายถึง นอ้ย 

                    ระดบั 1    หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการวิจัย 

 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขต

จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 400 คนผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการอธิบายและแปรผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนกออกเป็น4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตจังหวดั

อุบลราชธานี 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตจงัหวดัอุบลราชธานี” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 โดยตั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) ลักษณะการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multi-Stage Sampling) ในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีโดยใช้



 
 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ งน้ีผูศึ้กษาเป็นผูแ้จกและเก็บ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปด้วยเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต้่อเดือน 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.8 และ เพศชาย จ านวน 157 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.3อายุ 31-40 ปี จ านวน 124 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 31 สถานภาพสมรส จ านวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.5  

การศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีรายไดต้่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 170 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.5  

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตจังหวดั

อุบลราชธานี 

 จากการศึกษาพบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เคยใชบ้ริการมากกวา่ 3 คร้ัง จ านวน 127 คน  

เวลา 17.01-19.00 น. จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อย

ละ 85.3ส่วนใหญ่มากบัเพื่อน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8และมีค่าใช้จ่าย 199-299 บาท จ านวน 

201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3  

 2.  ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73) รองลงมาคือ ดา้นราค มีค่าเฉล่ียใน

ระดบัมาก ( = 3.68)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ( = 3.21) ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เมนูอาหารมี

หลากหลายให้เลือก มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.71) รองลงมาคือ รสชาติอาหารอร่อย มี

ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( = 4.19)  และล าดบัสุดทา้ยคือ อาหารมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย ( = 2.74) ตามล าดบั 

ด้านราคา มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคามีความ

เหมาะสมกบัการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.37) รองลงมาคือ มีหลากหลายราคา



 
 
ให้เลือก มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( = 3.92)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ราคาไม่แพงจนเกินไป มีค่าเฉล่ีย ( = 3.06) 

ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ช่วงเวลาเปิด-ปิดของร้านมีความเหมาะสมและชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.57) รองลงมาคือ 

มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบถว้นและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( = 3.47)  และล าดบัสุดทา้ยคือ 

สถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยัส าหรับลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย ( = 2.92) ตามล าดบั 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า มีของสมนาคุณในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก ( = 

3.50) รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณา ใบปลิว มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( = 3.48)  และล าดบั

สุดทา้ยคือ มีคูปอง บตัรส่วนลด บตัรสมาชิก  มีค่าเฉล่ีย ( = 3.08) ตามล าดบั 

 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

พนักงานมีการอบรมก่อนเร่ิมท างาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( = 3.67) รองลงมาคือ พนักงาน

สามารถรับมือและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ( = 3.31)  และล าดบั

สุดทา้ยคือ พนกังานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ มีค่าเฉล่ีย ( = 3.17) ตามล าดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ร้านมีบริการอินเทอร์เน็ตใหก้บัลูกคา้ฟรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.36) รองลงมาคือ 

มีป้ายแจง้รายละเอียดสินคา้และราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( = 3.74)  และล าดบัสุดทา้ยคือ การ

แต่งกายของพนกังานภายในร้านดูเรียบร้อยและสะอาด มีค่าเฉล่ีย ( = 2.98) ตามล าดบั 

 ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.21) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า มีใบเสร็จเรียกเก็บเงินสดแสดงรายการให้ลูกคา้อย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก 

( = 3.99) รองลงมาคือ ทางร้านมีบริการสามารถใหลู้กคา้โทรสั่งจองโต๊ะล่วงหนา้ได ้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

( = 3.42)  และล าดับสุดท้ายคือ พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉ ล่ีย ( = 2.64) 

ตามล าดบั 

 

 

  

 

 

 



 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

 ดา้นเพศ เพศส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ดา้นอายุ อายุส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความถ่ี ด้านช่วงเวลา และบุคคลร่วมรับประทาน ในการใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

การศึกษา การศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถ่ี ด้านช่วงเวลา บุคคลร่วมรับประทาน และด้าน

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ด้านอาชีพ อาชีพส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ดา้นรายได ้รายไดส่้งผลต่อพฤติกรรมดา้นความถ่ี ดา้นช่วงเวลา และดา้นช่วงวนัในการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 สมมติฐานท่ี 2ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กับส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถ่ี ด้าน

ช่วงเวลา และดา้นบุคคลท่ีร่วมรับประทาน และดา้นค่าใชจ่้าย ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปัจจยัดา้นราคากบัส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความถ่ี ดา้นช่วงเวลา และดา้นบุคคลท่ีร่วมรับประทาน 

และดา้นค่าใชจ่้าย ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความถ่ี ดา้นช่วงเวลา และดา้นบุคคลท่ี

ร่วมรับประทาน และดา้นค่าใชจ่้าย ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นความถ่ี ดา้นช่วงเวลา และดา้นบุคคลท่ี

ร่วมรับประทาน และดา้นค่าใชจ่้าย ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี 

 ปัจจยัด้านบุคลากรกบัส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวม ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 



 
 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวม ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท

ชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการกบัส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวม ในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีสามารถสรุปประเด็นส าคญั เพื่อน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอุบลราชธานีมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทชาบูโดยมีการวางแผนการรับประทานว่าจะรับประทานก่ีคร้ังต่อ

เดือนวนัและเวลาในการรับประทาน หรือ ก าหนดงบประมาณในการรับประทานแต่ละคร้ัง หรือการรับ

เลือกรับประทานกับบุคคลใด การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชิฟแมนและกานัค (Schiffman 

and  Kanuk ,1987) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลเก่ียวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้เช้ือชาติและศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐาน

ท่ีนักการตลาดจะน ามาพิจารณาในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยเช่ือมโยงกับความ

ตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค และยงัสอดคลอ้งกับวิจยัของศิวกร ตลบันาคา 

(2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทชาบู ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 15-24 ปี มี

รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท โดยเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา

ตรี 2) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคประเภทเน้ือสัตว ์โดยทานเป็นชาบูน ้ าซุปใส และเลือกน ้ าจ้ิมสุก้ี ท่ีมี

รสชาติปานกลาง โดยเลือกทานในช่วงเวลาบ่าย ส่วนใหญ่ทานกบัเพื่อน เดือนละ 2-3 คร้ัง เน่ืองในโอกาส

พิเศษ/วนัส าคญัต่างๆ ทั้งน้ีจ่ายค่าอาหารชาบูคร้ังละต ่ากว่า 200 บาท ผูบ้ริโภคเลือกร้านชาบูเพราะมีท่ีนั่ง

เพียงพอ และสะดวกสบาย โดยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารชาบูจากเพื่อน/คนรู้จกั และสาเหตุท่ี

ผูบ้ริโภคกลบัมาบริโภคชาบูซ ้ าเพราะรสชาติอาหาร 3) ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น

ประเภทชาบู โดยรวม พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจาก



 
 
มากไปหาน้อย พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้น

ช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการ

ให้บริการ 4) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทชาบู จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อการใช้ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจ

ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทชาบู แตกต่างกนั นอกนั้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และ 5) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น จ าแนกตามการเลือกใช้

บริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทชาบู พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถี่ในการทานอาหารชาบู การเลือกท าเล

ท่ีตั้งของร้าน รายการน้าซุปของชาบู รายการนา้จ้ิมของชาบู ค่าใชจ่้ายในการรับประทานชาบูโดยเฉล่ียต่อ

คร้ัง บุคคลท่ีร่วมรับประทานชาบู แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับร้านอาหารชาบู สาเหตุท่ีทาให้กลบัมาใช้

บริการซ ้ า แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัจจยัในการเลือกใช้บริการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทชาบู 

แตกต่างกนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคาดา้นช่องทางการจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากรดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้น

กระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี อธิบายได้ว่า ปัจจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีผูป้ระกอบการทางธุรกิจสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (สุจิราเทพ

ยา 2555 : 16 อา้งถึงในศิริวรรณเสรีรัตน์, 2546) จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดในทุกดา้นของร้านอาหารประเภทชาบูและท าใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการร้านอาหารประเภท

ชาบูมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ กรรญา เสริมศกัด์ิศศิธร (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ชาบูชิ ของพนักงานในเขตนิคม

อมตะนคร ชลบุรี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

บุฟเฟ่ต ์ผลการวิจยัพบว่า พนกังานในเขตนิคมอมตะนคร ชลบุรี ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ต์ ชาบูชิ ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท พฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ชาบูชิ 

โดยส่วนใหญ่เลือกรับท่ีร้าน เดือนละ 2 คร้ัง และส่วนใหญ่ไปรับประทานกบัแฟน/คนรัก ในวนัหยุดสุด

สัปดาห์และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. โดยราคาท่ียอมรับได้ คือ 351 – 450 บาท 



 
 
เหตุผลในการเลือกรับประทาน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษาและสถานภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ชาบูชิ ท่ี แตกต่างกนั และ

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ชาบูชิ 

โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด โดยดา้นสินคา้เป็นดา้นท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัสูงสุด รองลงมาคือ

ดา้นบุคคล ส่วนดา้นท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

  

จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขต

จงัหวดัอุบลราชธานีผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผูป้ระกอบการควร

ให้ความส าคญั โดยเมนูควรมีให้ลูกคา้เลือกหลากหลาย เช่น แนะน าเมนูใหม่ๆ เพื่อทดสอบความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคหากเมนูไหนเป็นท่ีนิยมควรเพิ่มความสะอาดถูกหลกัอนามยัและควรเพิ่มรสชาติให้ตรงกบั

ความตอ้งการของคนในจงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดัใกลใ้หม้ากท่ีสุด เช่น ชาบูน ้าซุปรสจดั  

 2. ปัจจยัดา้นราคา เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยผูป้ระกอบการควร

ให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีไม่แพงมากนัก ผูบ้ริโภคสามารถรับประทานไดทุ้กกลุ่มรายไดแ้ละ

ควรเปรียบเทียบราคาจากร้านคู่แข่งแลว้ท าการก าหนดราคาท่ีเหมาะสามต่อไป 

 3. ดา้นช่องทางการจ าหน่ายผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความส าคญัเร่ืองพื้นท่ี

จอดรถของลูกคา้ ควรจดัพื้นท่ีใหมี้ขนาดสามารถรองรับรถของลูกคา้ไดเ้พียงพอ และควรจดัให้มีพนกังาน

ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้-ออก ร้านชาบูเน่ืองจากลูกคา้บางคนยงัไม่เคยเดินทางมาท่ีร้านท า

ใหเ้สียเวลาในการหาท่ีจอดรถ  

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความส าคญัเร่ืองการ

ส่งเสริมทางการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้และรู้จกัร้านอาหาร โดยท าประชาสัมพนัธ์ร้านทางส่ือออนไลน์

เพราะผูบ้ริโภคปัจจุบนัมีพฤติกรรมชอบศึกษาจากการรีวิวในอินเตอร์เน็ตก่อนการทดลองรับประทานจริง 

 5. ดา้นบุคลากรผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความส าคญัต่อบุคลากรหรือพนกังาน

ภายในร้าน โดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟซ่ึงเป็นคนก าหนดคุณภาพของการให้บริการ และสร้างความ

ประทบัใจแก่ลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งการพนักงานท่ีดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น เต็มใจบริการผูป้ระกอบ



 
 
ควรมีการจดัอบรมให้มีความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารและขอ้มูลต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถให้ค  าแนะน า

เมนูอาหารและพร้อมใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ได ้ 

 6. ด้านลักษณะทางกายภาพผู ้ประกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความส าคัญกับ

บรรยากาศภายในร้าน โดยเฉพาะการจดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้รับประทานชาบู ควรเวน้ระยะห่างไม่แออัด

จนเกินไป อีกทั้งควรมีการปรับปรุงหรือตกแต่งร้านให้มีความทนัสมยั สะอาด เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้กลบัมา

ใชบ้ริการร้านมากขึ้น 

 7. ด้านกระบวนการให้บริการผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทชาบู ควรให้ความส า คัญเร่ือง

กระบวนการให้บริการ โดยเฉพาะเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว เช่น ควรมีการช าระ

เงินท่ีหลากหลายช่องทางเช่น การจ่ายผา่นบตัรต่างๆ การช าระออนไลน์ การสแกนผา่น QR CODE เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

 

 1. ควรท าการวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ใหค้รอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาแลว้น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัร้านชาบูในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจยัเชิง

ปริมาณเพื่อท าใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น 
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