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--------------------------------บทคัดย่ อ
จากภาวะเศรษฐกิจในปั จจุ บนั ที่มีผลมาจากทั้งวิกฤตของโรคระบาด โควิด 19 และสื บเนื่ องมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่า ส่ งผลให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยลดน้อยลงมาก และส่ งผลมายังธุ รกิจ
ร้านอาหาร อีกทั้งธุรกิจร้านอาหาร มีแนวโน้มการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ร้านอาหารแต่ละร้านจาเป็ นต้องหาแนวทาง
ในการพัฒนาความโดดเด่นของธุ รกิจตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรู ปแบบใหม่ วัตถุประสงค์ใน
การวิจยั นี้ เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การของลูกค้าร้านอาหารโอชาชาบู (2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง
และเพิ่มยอดขายให้กบั ร้านโอชาชาบูโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 342 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจงคื อสอบถามกับลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การในร้ านทั้งลูกค้าขาประจาและขาจร และใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา เช่ น
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่าส่ วนใหญ่คือเพศหญิ งที่มีความชื่ นชอบในการมาทานชาบู โดยที่ส่วนมากอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี มีสถานภาพโสด
และส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา ในด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ทานชาบูโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
1 ครั้งต่อเดือน ส่ วนใหญ่ชอบการไปทานกับเพื่อนและชื่นชอบในการทานชาบูแบบบุฟเฟต์มากกว่า และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 6 ด้าน ยกเว้นด้านช่องทางการให้บริ การ เป็ นปั จจัยที่ทาง
ร้านจะต้องปรับปรุ ง แก้ไขมากที่สุด หากทางร้านต้องการที่จะเพิ่มยอดขายของร้าน
คาสาคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ธุรกิจร้านอาหาร, ร้านอาหารโอชาชาบู หนองคาย, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

ABSTRACT
An unforeseeable situation like the Covid 19 fast tracked the countries’ economic conditions in the
wrong direction. Due to its impact on the economy, we faced an unexpected downfall in growth as a country. As a
result, dinning out behavior of Thai people is greatly reduced and is affecting the restaurant businesses. Restaurant
businesses in Thailand have been very competitive due to high demands. Each restaurant needs to find ways to
develop their own business to meet the needs of their targeted customers/consumers. The objective of this
independent study is (1) to study about the demographic characteristics, customers behavior and marketing mix
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factors (7Ps) toward the satisfaction of customers in Ocha Shabu restaurant. (2) to study the guideline for
developing, improving, and increasing the sales of the restaurant by collecting data with a questionnaire of 342
customers by choosing a specific sample who both come to the restaurant regularly and one-time customers. And
using statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation in data analysis. The study found that most
of the demographics are females who love to eat shabu. Most of them are under 18 years of age, are single and most
are called students. In terms of customer behavior, the study found that Most customers come to eat Shabu on
average less than once a month. Most of them like to come to eat with friends and prefer to have buffet Shabu more.
The study has used the theory of marketing mix for service businesses or marketing mix 7P to do research. The
study found that service channels as one of the factors in the marketing mix factors for all 7Ps should be improved
in order to increase the sales of the restaurant since they were found the most satisfied in all 6 areas except the
service channels.
Keywords: Marketing Mix, Restaurant Businesses, Ocha Shabu Restaurant Nongkhai, Customer Behavior
1. บทนา
ร้านโอชา ชาบู ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 โดยคุณปณิ ชา ชัยพิพฒั นมงคล (เจ้าของร้านคนเดิม)
มี ส านักงานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ 1168-1169 ถนนบรรเทิ ง จิ ต ร ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด หนองคาย ต่ อ มา ช่ ว ง
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2563 คุณปุญยกร ดาราสุ ริยะ ได้เข้ามาซื้ อกิจการต่อจากเจ้าของคนเดิม ร้านอาหาร
โอชาชาบูเป็ นร้านอาหารขนาดกลาง มีจานวนโต๊ะทั้งหมด 13 โต๊ะ รองรับลูกค้าได้สูงสุ ดประมาณ 80 ท่าน ให้บริ การ
อาหารในลักษณะของร้อน มี การจัดเตรี ยมหม้อและเตา วางไว้ในแต่ละโต๊ะ มี จานวนพนักงานทั้งสิ้ น 10 คน โดยที่
ปั จจุ บนั ร้านอาหารแบบ Hot Pot หรื อ ชาบู ก็ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก แต่เนื่ องจาก คุณปุญยกร ไม่มี
ประสบการณ์ในการทาร้านอาหารมาก่อน และปั ญหาคือการที่ทางร้านมียอดขายเท่าเดิมมาตลอดระยะเวลา 6 เดือน
แต่กาไรสุ ทธิ ลดลง เนื่ องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสู งขึ้น และการที่ร้านมียอดขายเท่าเดิม นัน่ หมายถึงการไม่มีลูกค้า
ใหม่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน จากปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลให้กาไรของร้านลดลงอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นการวิจยั นี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริ การร้านอาหารซึ่ งในที่น้ ี คือร้านโอชาชาบู วิเคราะห์ถึงปั จจัย เหตุ
จูงใจในการตัดสิ นใจเลือกทานอาหารที่ ร้านชาบู เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งและเพิ่มยอดขายของร้ าน
ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ ง เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นของร้านโอชาชาบู ภายหลังจากการดาเนิ นตามแผนธุ รกิจและ
คาดหวังว่าจะมีชื่อเสี ยงที่ดีที่เพิ่มมากขึ้น มี กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ยงั คงฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างดี ทางร้านมี
พนักงานมีทีมงานที่แข็งแกร่ ง เก่ง และพร้อมที่จะอยูเ่ คียงข้างองค์กรนานมากขึ้น
โดยมีแนวคิดการวิเคราะห์ในการทาวิจยั โดยใช้โมเดลส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การหรื อ
Marketing Mix 7P ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ Philip Kotler ได้วางไว้เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ การ ซึ่ งใช้
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ที่ต่อยอดมาจาก 4Ps มาใช้กาหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย
ปัจจัย 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่
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1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้คือ สิ่ งที่ ผขู ้ ายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ดังนั้นการ
กาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจนและง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่
ต่างกัน
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอ
บริ การให้แก่ลกู ค้าซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอซึ่ งจะต้องพิจารณาใน
ด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้ านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ
โดยมี วตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติ และพฤติ กรรมการใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจเพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
และผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มี
ความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบการ
ให้ บ ริ การเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กับ ลู ก ค้า ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ยบร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลกู ค้าควรได้รับ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ยวข้องกับระเบี ยบวิธีการและงานปฏิ บตั ิในด้านการบริ การที่
นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การร้านอาหารโอชาชาบู
2. เพือ่ ศึกษาเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งและเพิม่ ยอดขายให้กบั ร้านโอชาชาบู
3. การดาเนินการวิจัย
การเก็บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ เลือกแจกแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านอาหารโอชาชาบู ทั้งลูกค้า
ใหม่และลูกค้าประจา ถึงการตัดสิ นใจเลือกเข้ามาใช้บริ การที่ ร้านอาหารนี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าในการ
ตัดสิ นใจเข้ามาใช้บริ การ และทาการสารวจถึ งสิ่ งที่ ลูกค้าพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
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การเก็บข้ อมูลแบบทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจานวนร้านอาหารที่มีในจังหวัดหนองคาย ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย เพื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการเติบโตของธุ รกิจประเภทร้านอาหารชาบูวา่ มีจานวนเท่าไหร่ และยัง
สามารถเติบโตได้อีกไหมหากเทียบกับจานวนประชากรเมืองหนองคาย
3.1 จานวนประชากรของการศึกษา การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนั้น ทางผูว้ ิจยั ได้จดั เก็บข้อมูลเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การในร้านโอชาชาบู ได้เข้าร่ วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อถามถึงข้อมูลทัว่ ไป พฤติกรรมการรับประทานชาบู ความพึงพอใจ สิ่ งที่คาดหวัง ปั จจัยที่กลับมาใช้บริ การอีกของ
ลูกค้าเพื่อที่ผูจ้ ดั ทาจะได้พิจารณาถึงการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจต่อไป โดยทางผูว้ ิจยั ใช้สูตรการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จากสู ตรของ Taro Yamane ดังนี้
จานวนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การร้านโอชาชาบูต่อวัน เฉลี่ยอยูท่ ี่ 75 คน
ตลอดเดือน มกราคม มีผมู ้ าใช้บริ การร้านโอชาชาบูท้ งั สิ้ นประมาณ 2325 คน (N)
กาหนดให้งานวิจยั นี้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (e)
และเมื่อแทนค่า
จากสูตร n =
N
2
1 + Ne
n=
342
ดังนั้นทางผูว้ จิ ยั ได้ทาแบบสารวจไปยังลูกค้าจานวน 342 คน ที่มาใช้บริ การที่ร้านโอชาชาบู
3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้เลือกจากตัวอย่างแบบเจาะจงกับลูกค้าที่มาใช้
บริ การร้านโอชาชาบู โดยเป็ นทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่และกลุ่มลูกค้าประจา ที่มาใช้บริ การทานอาหารที่ร้าน ในวัยช่วงอายุ
15-60 ปี ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยสอบถามไปยังประเด็นที่ตอ้ งการทราบ ไม่ได้กาหนดผูต้ อบแบบสอบถาม
ไว้ล่วงหน้า ไม่จากัดเวลาในการตอบแบบสอบถาม
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึ กษา เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ ทางผูว้ ิจยั ใช้วิธีการส่ งแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพราะเป็ นวิธีที่สะดวก ที่ทาให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบคาถามเป็ นชุ ด ซึ่ งคาถามนั้นมี
ลักษณะเป็ นปลายปิ ด เช่ น เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่อเดื อน เพื่อศึ กษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกร้านโอชาชาบู และเหตุผลในการกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง ความพึงพอใจต่อ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อ ร้ า นโอชาชาบู รวมไปจนถึ ง แนวโน้ม ในอนาคตของการบริ การร้ า นอาหารว่า
ผูใ้ ช้บริ การมุ่งหวังให้ทางร้านปรับปรุ งเพิ่มเติมอย่างไร
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ เป็ นข้อมูลในด้าน
พฤติกรรมของลูกค้า เกี่ยวกับความต้องการ ความพึงพอใจในการเลือกสิ นค้าและบริ การ และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้วยค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป เพื่อนามาสรุ ปผล หาแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อนามาใช้กาหนดกลยุทธ์
ที่เหมาะสม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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ส่ ว นที่ 1 สอบถามข้อ มู ล ของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น สถานภาพทั่ว ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน และยานพาหนะที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เป็ นแบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคาตอบ ลักษณะปลายปิ ด รวม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการทานชาบู และร้านโอชาชาบู เช่นลักษณะ
โดยทัว่ ไปในการเลือกมาใช้บริ การร้านชาบู ความถี่บ่อยในการทานชาบู หรื อการรับประทานอาหารนอกบ้าน อะไร
เป็ นสิ่ งจูงใจให้เลือกใช้บริ การร้านนั้น ปกติเวลามาทานมักจะมากับใคร สอบถามความสนใจในเรื่ องการเข้าใช้บริ การ
ร้ านอาหารแบบบุ ฟเฟต์ หรื อแบบ A La carte มากกว่ากัน ลูกค้ายินดี ที่จะจ่ ายค่าอาหารสู งสุ ดที่ เท่าไหร่ เป็ น
แบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคาตอบ ลักษณะแบบปลายปิ ด รวม 8 ข้อ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในด้านต่าง ๆ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ทั้ง 7 ด้าน ของร้านโอชาชาบู ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริ การ ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยใช้
เครื่ องมือประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
4. ผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าที่มาใช้
บริ การร้านโอชาชาบู ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าประจา จานวน 342 ชุด รวบรวมข้อมูลในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ส่ วนที่ 1 มีผลสรุ ปของข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น แบ่งเป็ น เพศชาย (ร้อยละ 29.5) และเพศหญิง (ร้อยละ 70.5) โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุนอ้ ยกว่า 18
ปี (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคืออายุช่วงระหว่าง 27-40 ปี (ร้อยละ 27.3) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด (ร้อย
ละ 82.9) รองลงมาคือสมรสแล้ว (ร้อยละ 15.3) และส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา (ร้อยละ 55.6) รองลงมาคือ
ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว (ร้ อยละ 17.2) และมี ระดับรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 52.8)
รองลงมาคือมีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 18.5) และส่ วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ
39.9) รองลงมาคือเดินทางโดยรถยนต์ (ร้อยละ 36.7)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการทานอาหารประเภทชาบู สามารถสรุ ปพฤติกรรมการ
ใช้ร้านอาหารประเภทชาบูวา่ ลูกค้ามีการไปทานชาบูแบบ นาน ๆ ที หรื ออยูท่ ี่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 44.8)
รองลงมาคือ 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 19.2) และช่วงเวลาที่ลูกค้าชอบไปทานชาบูที่สุดคือช่วงเวลา 16.01-19.00 นาฬิกา
(ร้อยละ 42.2) รองลงมาคือช่วงเวลา 19.00 นาฬิกาขึ้นไป (ร้อยละ 30.1) สิ่ งจูงใจที่ทาให้ลูกค้าเลือกทานชาบูร้านเดิมซ้ า
อีกครั้งได้คือ รสชาติอาหาร (ร้อยละ 58.7) รองลงมาคือความสะอาดภายในร้าน (ร้อยละ17.1) และลูกค้าชอบการไป
ทานชาบูกบั เพื่อน ๆ มากที่สุด (ร้อยละ 52.5) รองลงมาคือการมาทานกับครอบครัว (ร้อยละ30.7) ลูกค้าชอบทานชาบู
แบบเป็ นบุฟเฟต์มากที่ สุด (ร้ อยละ 57.1) รองลงมาคื อแบบใดก็ได้ (ร้ อยละ25.1) และลูกค้ายินดี ที่จะจ่ ายค่าอาหาร
สู งสุ ดในช่วงราคา 100-300 บาท (ร้อยละ 54.4) รองลงมาคือช่วงราคา 301-500 บาท (ร้อยละ24.9) ลูกค้ารู้จกั และให้
ความสนใจกับร้านอาหารใหม่ดว้ ยช่องทางการแนะนาของเพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ 50) รองลงมาคือจากสื่ อโซเชียล
มีเดีย (ร้อยละ19.8) และเมื่อให้ลูกค้าเปรี ยบเทียบร้านโอชาชาบูกบั ร้านอาหารประเภทอื่นที่มีการบริ การแบบใกล้เคียง
กัน ลูกค้าคิดว่าร้านโอชาชาบูอยูใ่ นระดับ ดีกว่าคู่แข่ง (ร้อยละ 55.3) รองลงมาคือ พอ ๆ กันกับคู่แข่ง (ร้อยละ 30.8)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1608

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ส่ วนที่ 3 แสดงเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความพึงพอใจ ของผูบ้ ริ โภคในด้านต่าง ๆ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทั้ง 7 ด้าน
อันดับ

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

1
2
1
2

ตัวแปรอิสระ

ค่ าเฉลีย่ เลข
คณิต

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่ า

4.46
4.26

0.64
0.66

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.29
4.27

0.70
0.71

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.19
4.14

0.75
0.76

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.36
4.36

0.72
0.77

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.37

0.70

พึงพอใจมากที่สุด

4.34

0.68

พึงพอใจมากที่สุด

4.38
4.35

0.70
0.69

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.37

0.69

พึงพอใจมากที่สุด

4.36

0.71

พึงพอใจมากที่สุด

ด้ านผลิตภัณฑ์
อาหารสะอาดได้มาตรฐาน
อาหารคุณภาพดี
ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับการมาใช้บริ การที่ร้าน
ราคาเหมาะสมกับสิ นค้า
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
ต้องการให้ร้านมีสาขาที่จงั หวัดใกล้เคียง
ทาเลที่ต้ งั ของร้านมีความเหมาะสม
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
โปรโมชัน่ เช็คอินลด 5%
โปรโมชัน่ ลุน้ จับรางวัลปี ใหม่เมื่ อทานครบ
400 บาทได้คูปอง 1 คูปอง
ด้ านบุคลากร
พนั ก งานมี ค วามยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใสให้ ก าร
ต้อนรับดี
พนักงานให้บริ การดี มีการแนะนาอาหารดี
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ร้านสะอาดดี ไม่มีกลิ่นรบกวน
ร้านมีการจัดวางโต๊ะอย่างไม่แออัด
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ร้านมีข้ นั ตอนในการรับลูกค้าและจด
เมนูอาหารได้อย่างรวดเร็ ว
มีการเดินเติมน้ าจิ้ม น้ าซุปอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2 แสดงผลจากการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ SWOT Analysis ในร้านโอชาชาบู
Strengths (จุดแข็ง)
Weaknesses (จุดอ่ อน)
S1 ร้านโอชาชาบูต้ งั อยูใ่ นทาเลใจกลางเมืองหนองคาย W1 เนื่องด้วยร้านโอชาชาบูต้ งั อยูใ่ จกลางย่านธุรกิจ
อยูใ่ นแหล่งธุรกิจ ไปมาสะดวก เป็ นร้านชาบูแบบติด
ปัญหาหลักเลยคือเรื่ องที่จอดรถ บางครั้งลูกค้าวนหาที่
แอร์ บรรยากาศในร้านถ่ายเท สะอาด มีเครื่ องดูดควัน
จอดแล้วไม่มี ก็ไม่เข้ามาทานที่ร้านเลย แม้ลูกค้าสามารถ
ไม่มียงุ ไม่มีแมลง
จอดได้ตามข้างทางแนวถนน แต่กย็ งั ไม่เพียงพอใน
S2 อาหารที่ให้บริ การเช่น เนื้อหมูสไลด์ มาจากการ
ช่วงเวลาเย็นๆที่มีลกู ค้ามาก
สไลด์เนื้อแช่แข็งให้เป็ นแผ่นบางๆ สไลด์ทนั ทีที่มีการ W2 ร้านโอชาชาบูยงั ไม่ได้เข้าร่ วมเป็ นพาร์ ทเนอร์ กบั
สั่ง ไม่ได้สไลด์คา้ งคืนไว้ ทาให้รสชาติอาหารไม่เสี ย ที่ ทางออนไลน์ดิลิเวอรี เช่น Grab Lineman ทาให้ช่องทาง
ร้านมีเครื่ องสไลด์ 2 เครื่ องเพื่อความรวดเร็ วในการ
การจัดจาหน่ายของทางร้านยังไม่แพร่ หลาย
ให้บริ การลูกค้าแม้จะต้องลงทุนสูง
W3 ทางร้านมีการให้บริ การเพียงอย่างเดียวคือ A La
S3 สิ่ งที่ทาให้ร้านโอชาชาบูขายได้ คือรสชาติที่ดี
Carte หรื อทานแบบเป็ นชุด ทาให้ร้านสู ญเสี ยกลุ่มลูกค้า
เหมือนเดิม ชาบูส่วนประกอบหลักที่สาคัญคือ น้ าซุป
ที่ตอ้ งการทานแบบ บุฟเฟต์
ทางร้านมีน้ าซุปให้ลกู ค้าเลือก 4 แบบ โดยที่น้ าซุ ปทั้ง 4 W4 เมนูเนื้อยังไม่หลากหลาย เพราะยังไม่ได้มีการนาเข้า
แบบล้วนมาจากหม้อน้ าซุปตั้งต้นเดียวกัน ทางร้าน ให้ เนื้อจากต่างประเทศ เช่น วากิว หรื อเนื้อจากออสเตรเลีย
แม่ครัวต้องชัง่ ตวงทุกครั้งถึงส่ วนประกอบหลักต่างๆที่ ตัวเลือกให้ลูกค้าจึงมีไม่มาก
ปรุ งน้ าซุป และเคี่ยวในระยะเวลานานเหมือนกันทุกวัน W5 มีร้านชาบูคู่แข่งหลายร้านที่ใช้เตาปิ้ งย่างควบไปกับ
ลูกค้าที่มาทานก็จะชื่นชมเสมอถึงคุณภาพอาหาร
ชาบู แต่ดว้ ยข้อจากัดของพื้นที่ในร้าน หากจะทาปิ้ งย่าง
S4 ราคาอาหารทางร้านเหมาะสม ไม่แพง
ไปด้วย จะมีควันมาก ไม่เหมาะกับทานในห้องแอร์
Opportunities (โอกาส)
Threats (อุปสรรค)
O1 จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจับจ่ายผ่าน T1 อุปสรรคของร้านคือไม่สามารถมีที่จอดรถได้อย่าง
โครงการของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ ง ทางร้านโอชาชาบู กว้างขวางเหมือนร้านอื่น
ก็ได้เข้าร่ วมโครงการ จึงทาให้ร้านเราสามารถที่จะทา
T2 คู่แข่งที่ตอนนี้แข่งขันในเรื่ องของการทาชาบู บุฟเฟต์
การตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทาให้ร้านมีลกู ค้า
ราคาต่า ประกอบกับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ทาให้
เพิ่มมากขึ้น
ผูค้ นไปใช้บริ การบุฟเฟต์กนั มากขึ้น
O2 เทรนด์การรักสุ ขภาพเริ่ มมีมากขึ้น ชาบูเป็ นอาหาร T3 ทัศนคติของคนที่มีต่อ ปิ้ งย่าง-ชาบู ว่ามาทานแต่ละที
ประเภทต้ม มีลูกค้ามากมายที่บอกว่าทานชาบูแล้ว
ต้องทานมากๆ จุกๆ ไม่ดีต่อสุ ขภาพ
สามารถลดน้ าหนักได้ เพราะเขาเลือกทาน ทาให้ทาง
T4 จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ระบาดอย่างหนัก ทาให้
ร้านมองเห็นโอกาสที่จะใช้โปรโมทธุ รกิจไม่อยากให้
ทางร้าน ต้องทาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่ งครัด
มองว่ามาทานชาบูแล้วต้องน้ าหนักขึ้นเสมอไป
เช่น จัดที่นงั่ ให้ห่างกัน หมายถึงการที่ทางร้านมีจานวน
O3 พฤติกรรมการทานชาบู ถือเป็ นกิจกรรมที่สามารถ โต๊ะรองรับลูกค้าได้นอ้ ยลง หรื อบางช่วงก็ให้ปิดร้านเร็ ว
ทาร่ วมกันเป็ นหมู่คณะถึงจะได้อรรถรสในการทาน
ขึ้น หรื อในอนาคตอาจจะให้มีการสั่งปิ ดร้าน หรื อให้
ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมการบริ โภคเป็ นแบบนี้ทาให้เรา
ขายเฉพาะกลับบ้านอย่างเดียว จะยิง่ ทาให้ยอดขายลดลง
สามารถออกโปรโมชันต่างๆได้ง่าย
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ตารางที่ 3 แสดงผลจากการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ TOWS Matrix ในร้านโอชาชาบู
ปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง ( Strength )
จุดอ่ อน ( Weakness )
1. ทาเลที่ต้ งั ตาแหน่งหาง่ายดีมาก
1. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
อยูใ่ จกลางชุมชน
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายยังไม่
2. ใช้เครื่ องมือราคาสูง ทาให้ได้
หลากหลาย และรู ปแบบการ
วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติอาหารดีแต่ ให้บริ การยังจากัดเพราะไม่มีบุฟเฟต์
ราคาอาหารไม่สูง
และรายการเนื้อยังไม่หลากหลาย
3. แม่ครัวมีคุณภาพ เพราะถูกบังคับ 3. ข้อจากัดเรื่ องพื้นที่ร้านทาให้
ให้ใช้เกณฑ์ในการชัง่ ตวงเครื่ องปรุ ง เปลี่ยนแปลงกระทะเป็ นปิ้ งย่าง
ต่างๆ ทาให้รสชาติคงที่
ไม่ได้
ปัจจัยภายนอก
โอกาส ( Opportunity )
SO กลยุทธ์ เชิงรุ ก
WO กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข
1. รัฐบาลจัดโครงการกระตุน้ การใช้ จุดแข็งคืออาหารรสชาติดี คงที่
ร้านโอชาชาบูจดั โปรโมชันปั่ น
จ่ายให้กบั ประชาชน และทางร้านก็ เพราะขั้นตอนการทาอาหารมีวธิ ี การ จักรยานมาทานที่ร้านรับส่ วนลด
ได้เข้าร่ วมในทุกโครงการประชาชน ที่แน่นอน ส่ งผลให้ในช่วงที่มีการ พิเศษ หรื อได้รับฟรี เนื้อหมู 1 ถาด
มีการตื่นตัวและต้องการที่จะจับจ่าย ใช้สิทธิ์ คนละครึ่ งมาก ๆ เกิดการ
เพื่อเป็ นการชดเชยการไม่มีที่จอดรถ
มากขึ้น
บอกต่อของลูกค้าทางร้านและทาให้ ของทางร้าน และจากการที่ร้านมี
2. เทรนด์ในการรักสุ ขภาพมีมากขึ้น ร้านสามารถใช้สื่อโปรโมทโฆษณา พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ ทางร้านจึง
การทานอาหารในหม้อต้มสามารถ ทางโซเชียลมีเดีย ได้อย่างมี
มีการใช้วธิ ี สั่งผ่านทางร้านให้ไปส่ ง
นามาเป็ นกลยุทธ์ของร้านได้
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จากการมา
ที่บา้ นได้พร้อมให้ยมื หม้อต้มได้ดว้ ย
3. จากพฤติกรรมในการมาทานชาบู ทานแล้วเช็คอินของลูกค้าผ่าน
เพื่อให้ลกู ค้าได้ทานในบรรยากาศ
มักมากันเป็ นกลุ่ม ทาให้สามารถจัด โครงการต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เหมือนมาทานที่ร้าน
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายได้ง่าย จัดเซ็ตชาบูสุขภาพแบบเดลิเวอรี่
มากขึ้น
ต่างจังหวัด เพื่อเป็ นการขยายฐาน
ลูกค้าก็สามารถทาได้มากขึ้น
อุปสรรค ( Threat )
ST กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน
WT กลยุทธ์ เชิงรับ
1. การที่ร้านไม่สามารถมีที่จอดรถที่ ทางร้านมีมาตรการและพื้นที่เพียง ทางร้านยังไม่มีการให้บริ การแบบ
กว้างขวางได้เนื่ องจากทาเลที่ต้ งั อยู่ พอที่จะรองรับสถานการณ์ของทาง บุฟเฟต์ ดังนั้นในบางครั้งลูกค้า
ย่านธุรกิจ
รัฐบาลที่ขอความร่ วมมือในการแยก อาจจะทักเพจร้าน เพื่อถามราคา แต่
2. ทัศนคติและการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค โต๊ะที่นงั่ ทานให้ห่างจากกัน และแม้ พอทราบว่าร้านไม่มีบุฟเฟต์ กลุ่ม
ว่าการมาทานชาบูจะต้องทานมาก ๆ ทางร้านจะมีที่จอดรถไม่เพียงพอแต่ ลูกค้านั้นก็ไม่มาดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา
แน่น ๆ ท้อง
ทางร้านก็ได้มีการออกโปรโมชันสั่ง ร้านจึงได้แจ้งลูกค้าว่าหากมาทานที่
3. ทางร้านต้องปฏิบตั ิตามมาตรการ กลับบ้านอยูเ่ รื่ อย ๆ เพื่อป้ องกัน
ร้านแล้วแจ้งว่าได้ติดตามมาทางเพจ
ของรัฐอย่างเข้มงวด เช่น จัดโต๊ะให้ ยอดขายที่ลดลง
ร้านจะมีส่วนลดให้พิเศษ
นัง่ ได้นอ้ ยลงเพื่อเว้นระยะห่าง
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5.บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มเพศหญิงจะมีความสนใจในการมาทานชาบูที่ร้านโอชา
ชาบูมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 70.5) และส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา (ร้อยละ 55.6) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พิมพ์สุภคั จิรสิ ทธิ ธารง (2559) ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารชาบูชิบุฟเฟต์ที่ซีคอนบาง
แคร์ ที่ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจมากที่สุดในการมาใช้บริ การคือ กลุ่มเพศหญิง ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนนักศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) มี ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ
ร้านอาหารโอชาชาบู จากการวิจยั พบว่าร้านโอชาชาบูมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ทั้งหมดอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจมากที่สุดทั้ง 6 ช่องทาง ยกเว้น ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) โดยที่ปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจมากในการเข้ามาใช้บริ การที่ร้านอาหารโอชา
ชาบูคือในเรื่ องของ อาหารสะอาดได้มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ ราพร วรเวชวิทยา (2559) ที่ศึกษาส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การห้องอาหารครัวเมืองราช ที่พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก คืออาหารต้องมีรสชาติดี ความสะอาดสดใหม่ของอาหาร และ
คุณภาพของวัตถุดิบ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) การวิจยั พบว่าลูกค้าที่ มาใช้บริ การร้ านโอชา
ชาบูให้ความพึงพอใจมากในเรื่ องของ ราคาอาหารของที่ร้า นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ
บุญวิเซ็นต์ (2556) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของร้าน ริ ว ชาบู สาขา
สยามสแควร์ พบว่าผูท้ ี่ เข้า มาใช้บ ริ การที่ ร้ านริ วชาบู ใ ห้ร ะดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ดในปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาเรื่ องราคาค่าอาหารและบริ การมี ความเหมาะสม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) การวิจยั พบว่ากลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ร้านโอชาชาบูให้ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องของ
การทาโปรโมชัน่ เช็คอินลดราคาอาหารและการจับคูปองส่ วนลดคืนกาไร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรินนั ท์ อมร
ประเสริ ฐชัย (2556) จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้ งย่าง สุ ก้ ี และชาบู ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่าผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่ชื่นชอบและพึงพอใจมากกับร้านอาหารที่มีการให้ส่วนลดหรื อสะสดยอดเพื่อรับส่ วนลด ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านบุคลากร (People) การวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การร้านโอชาชาบูให้ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง
ของการที่พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริ การดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ (2559) ใน
การศึกษาปั จจัยและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรี
เมี่ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรี เมี่ยมนั้น จะต้องมีพนักงานที่ให้บริ การดี สุ ภาพ มีการ
แต่งกายที่เรี ยบร้อย และสามารถแนะนาเมนูอาหารให้กบั ลูกค้าได้ตลอดเวลา จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
การวิจยั พบว่าผูม้ าใช้บริ การที่ร้านโอชาชาบูมีระดับความพึงพอใจมากต่อการเข้ามาในร้านแล้วพบว่าร้านสะอาด น่ า
นัง่ ไม่มีกลิ่นรบกวน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกพรรณ สุ ขฤทธิ์ (2557) ที่ได้วิจยั เรื่ องการศึกษาส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การและพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community mall ของผูบ้ ริ โภค ที่พบว่า ปั จจัย
ลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก เช่น พื้นที่ของร้านกว้างขวาง อากาศถ่ายเท การตกแต่งมีความ
สวยงาม ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) การวิจยั พบว่าผูม้ าใช้บริ การร้านโอชา
ชาบูให้ระดับความพึงพอใจมากกับขั้นตอนในการรับลูกค้าที่รวดเร็ วและมีการเอาใจใส่ ดูแลลูกค้าในการเดินเติมน้ าซุ ป
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น้ าจิ้ม อยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยา ทองลัพท์ (2559) ที่ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การร้ านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การ ความรวดเร็ วในการจัดที่นงั่ กระบวนการให้บริ การที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการมาใช้บริ การร้านชาบูของผูบ้ ิโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านสุ ดท้ายที่ผลการวิจยั นี้ ได้พบแล้วว่าควรที่จะต้องปรับปรุ งหากต้องการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กบั ร้านโอชาชาบูคือ
คือปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เพราะผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การร้านโอชาชาบูมีค่าความพึง
พอใจมาก เพียงเท่านั้น เมื่อเทียบกับปั จจัยทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น คือมีความพึงพอใจมากที่สุด นัน่ แสดงให้เห็นได้
ชัดว่าทางร้านมี ปัญหาในด้านทาเลที่ต้ งั และมีที่จอดรถไม่เพียงพอ ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหายอดขายที่ลดลงของร้าน
โอชาชาบู และหากต้องการจะเพิ่มยอดขาย ทางร้านจะต้องมีการปรับปรุ งด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยอาจมีการ
เพิ่มช่องทางอื่น เช่นการทาร้ านชาบูทูโก แบบรถเข็น เพื่อที่ จะตอบโจทย์ความต้องการทานชาบูให้แก่ลูกค้าได้ ใน
พื้นที่ ต่าง ๆ ให้เข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้น หรื อมีการไปจัดบูธออกร้านหน้าห้างสรรพสิ นค้า เพื่อขายชาบูแบบทูโกให้คน
สามารถเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้น หรื อทางร้านควรมีการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงของลูกค้ามี
มากขึ้น
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ การทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า มี
ประโยชน์ และสาคัญมากต่อการดาเนิ นธุ รกิจ หากในอนาคตมีผทู ้ ี่สนใจต้องการจะเปิ ดธุ รกิจร้านอาหาร สิ่ งสาคัญที่
จะต้องทาการสารวจเป็ นอันดับต้นๆ คือต้องทราบถึงความต้องการ ต้องมีการสารวจความพึงพอใจที่ผบู ้ ริ โภคมี ต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปควรจะสารวจตลาดคู่แข่งให้มากขึ้นเพื่อจะได้
รู ้เป็ นแนวทางมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้สามารถต่อสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในสภาวะเศรษฐกิจ
แบบนี้ ควรจะมี การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพิ่มเติม จะสามารถเป็ นองค์ประกอบหลักที่จะนามาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุ ง และเพิ่มยอดขายธุรกิจร้านอาหารได้
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากท่านอาจารย์ ดร. อารดา มหามิตร อาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั ที่ได้
ให้ความกรุ ณา ตรวจตราและแก้ไขเนื้ อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการวิจยั ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียิ่ง และขอ
กราบขอบพระคุณครอบครัว เพื่อนสนิ ท ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโททุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทา
วิจยั ตลอดมา
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