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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต ้โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่และบริโภคอาหารปักษใ์ตภ้ายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาจ านวน 300 ราย น ามาวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท 
 สรุปพฤติกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้คือ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดหนา้ร้านให้บริการเอง เมนูส่วนใหญ่ท่ี
เลือกรับประทานคือ คัว่กล้ิงหมู โดยเลือกใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้พราะช่ืนชอบในรสชาติของ
อาหาร ปกติการใช้บริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ังตนเองจะเป็นผูต้ดัสินใจในการรับประทาน
และเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต้ โดยเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตเ้ป็นประจ า วนัท่ีเลือกใช้
บริการจะไม่แน่นอนและมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท เวลาท่ีเลือกใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
ช่วงเวลาอาหารกลางวนัคือ  10.31-13.30 น. ซ่ึงส่ือท่ีท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารปักษ์ใตคื้อ 
ขอ้มูลแหล่งบุคคล  
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัดา้นการก าหนดราคา ตามล าดบั ส่วน
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ วตัถุดิบ
ท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและความสะอาดของร้านโดยให้ความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนอาหารมีความสดใหม่ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3 ล าดบัแรกคือ ราคาอาหาร
เหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอาหารอย่างชัดเจน 
และ ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนัโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน และ ท่ีตั้ง
ร้านสังเกตเห็นไดง่้ายโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข รองลงมาคือ มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน 
Social media ต่างๆ เช่น Facebook และ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไวไ้ดรั้บของแถม
เป็นอาหารฟรี 1 อยา่งโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังาน
มีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอธัยาศยัดี และ พนักงาน
บริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  
 ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจยัย่อยท่ีให้ความส าคัญมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ภายในร้านมีความสะอาด รองลงมาคือ อากาศภายในร้านถ่ายเทดี และ 
การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อยโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง และ ขั้นตอนใน
การจดัส่งอาหารรวดเร็วโดยใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to investigate service marketing mix affecting 
consumers towards selecting southern food restaurants in Mueang Chiang Mai district. Data were 
collected from 300 samples residing in Mueang Chiang Mai district and consuming southern food 
during the past year. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics, including 
frequency, percentage, and mean.  
 The findings presented that most samples were female in the age of 20-30 years old. 
They worked as private company officer/employee. Their highest level of education was bachelor’s 
degree or equivalence. They earned an average of monthly income at 10,001-20,000 Bath.  
 Hereafter were shown the summary of respondent’s behavior towards selecting the 
southern food restaurants. The majority selected the stand-alone type of southern food restaurant. 
The most favorite menu being ordered was Kua-Kling-Moo: stir fried minced pork with hot yellow 
curry. Reason of selecting the southern food restaurant was their preference for the taste of food. In 
general, they made the decision to have the southern food and the southern food restaurant by 
themselves. They had a meal at the southern food restaurant regularly; but without a certain day.  
An average expense that they spent at the studied restaurant was not over 100 baht per person. Most 
of them visited the southern food restaurant during their lunch time, starting from 10.31-13.30 hrs.  
Source of information where they learned about the restaurant was referred to personal source.  
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 Regarding the study on service marketing mix affecting consumers towards selecting 
southern food restaurants in Mueang Chiang Mai district, the results indicated that in an overview, 
the respondents respectively rated the following factors at high level of importance: service process, 
people, place, product, physical evidence and presentation, and price. They, however, rated 
promotion factor at moderate level of importance.   
 Hereafter were shown important elements of each factor. 
 In product factor, the top three important elements with the highest mean scores were 
the good quality of raw ingredients as well as the cleanliness of restaurants, as being rated at the 
highest level of importance, and the freshness of food as being rated at high level of importance.   
 In price factor, the top three important elements with the highest mean scores were the 
reasonable price comparing to quality, the clear menu price to be posted on the restaurant’s wall, 
and the cheaper price than other restaurants where offered similar service quality, respectively, as 
being rated at high level of importance.  
 In place factor, the top three important elements with the highest mean scores were the 
convenient location to transport, the certain service hours, and the location where was easy to see, 
respectively, as being rated at high level of importance. 
 In promotion factor, the top three important elements with the highest mean scores 
were the cash discount under conditions, the advertisement/promotion via social media such as 
Facebook, and the complimentary dish when buying food in the determined amount, respectively, as 
being rated at moderate level of importance.  
 In people factor, the top three important elements with the highest mean scores were 
the attention of staff and their willingness to serve customers, the friendliness and courtesy of staff, 
and the reception and rapid service being provided to customers, respectively, as being rated at high 
level of importance.   
 In physical evidence and presentation, the top three important elements with the 
highest mean scores were the cleanliness in the restaurant, the good ventilation in the restaurant, and 
the clean and polite dressing of staff, respectively, as being rated at high level of importance.  
 In service process, the top three important elements with the highest mean scores were 
the accuracy of bill payment process, the accuracy of food serving process, and the rapidness of 
food serving process, respectively, as being rated at high level of importance.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 

อาหารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นแหล่งพลงังาน
ท่ี ส่ิงมี ชีวิตทุกชีวิตต้องการเพื่ อน าประโยชน์ท่ีได้รับไปใช้ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวนั ในอดีตการบริโภคอาหารเป็นเพียงการบริโภคเพื่อการด ารงชีวิตอยู ่แต่ในปัจจุบนั การ
บริโภคอาหารมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพิ่มมากข้ึนไม่วา่จะเป็นการบริโภคอาหารเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ การไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมไปถึงความสุขท่ีไดจ้ากการสัมผสั
บรรยากาศการตกแต่งภายในร้าน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุผลท่ีช่วยส่งเสริมในการบริโภคอาหารและ
ตอบสนองส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการเป็นวถีิชีวติและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชนชาติ แต่ละ
ภูมิประเทศ ธุรกิจอาหารจึงถือเป็นธุรกิจบริการท่ีมีมูลค่าระดับสูงมากในตลาด จากข้อมูลจ านวน
ร้านอาหารท่ีมีการจดทะเบียนกบักรมการคา้ในปี 2551 มีร้านอาหารจ านวน 64,113 ร้าน แยกเป็น
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครประมาณ 12,000 ร้าน และในต่างจงัหวดัจ านวน 52,113 ร้าน (กรม
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ,2552 : ออนไลน์) โดยจ านวนร้านอาหาร/ภัตตาคารมีอตัราการขยายตัว
เพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้นของคนไทยเฉล่ียต่อ
เดือนประมาณ 927 บาท/ครัวเรือน ในแต่ละครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนนั้นจะแตกต่างกนัในแต่ละภาค คือ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 2,158 บาท ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต ้876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 519 บาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2551 : ออนไลน์) 
 เชียงใหม่เป็นจงัหวดัในประเทศไทยอนัดบัตน้ๆท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวและอยู่
อาศยัเป็นจ านวนมากไม่วา่จะเป็นคนไทยจากต่างถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและยงัถูกก าหนดให้
เป็นศูนยก์ลางการพฒันาภาคเหนือมาตั้งแต่อดีต ท าให้เชียงใหม่มีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและ
กลายเป็นศูนยก์ลางการพฒันาไม่วา่จะเป็นทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการลงทุน โดยมี
สัดส่ วนมาจากก ลุ่มธุรกิจซ่ึ งมีมูลค่ าผลิตภัณฑ์มวลรวมมาจากภาคการเกษตรร้อยละ 12 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 28 ภาคการขายส่ง ขายปลีกร้อยละ 13 ภาคบริการร้อยละ 13 ภาคการขนส่ง 
คลงัสินคา้ร้อยละ 7 และภาคอ่ืนๆร้อยละ 27 คิดรวมเป็นกลุ่มภาคบริการทั้งหมดมีสัดส่วนรวมกนัถึง
ร้อยละ 40 ไดแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน1, 2557: ออนไลน์) จากขอ้มูลสรุปไดว้า่เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัภาค
บริการเป็นส าคัญ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารของจังหวดัเชียงใหม่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจ



 

2 

ค่อนขา้งมากเป็นธุรกิจท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นพื้นจงัหวดัเชียงใหม่และนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในจงัหวดั 

จากการสัมภาษณ์ คุณสมจิต จนัทิปะ อดีตนายกสมาคมชาวปักษ์ใตภ้าคเหนือจงัหวดั
เชียงใหม่และเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 พบว่า ด้วยปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเปิดธุรกิจด้านอาหาร จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาดค่อนขา้งมาก และยงัมีความ
หลากหลายท่ีสามารถจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ร้านอาหารปักษ์ใต้ เป็นร้านอาหาร
หน่ึงท่ีเกิดปัญหาจากการเข้ามาเปิดธุรกิจของคู่แข่งทั้ งทางตรงและทางอ้อม คู่แข่งทางตรง คือ 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นเชียงใหม่ท่ีเกิดข้ึนประมาณ 30-40 ร้าน โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ี
มีมากกวา่ 20 ร้าน ซ่ึงลกัษณะการใหบ้ริการของร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่จะแบ่งตาม
ท าเลท่ีตั้ งได้ 3 ประเภท คือ 1.ร้านท่ีเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าและศูนยอ์าหาร ได้แก่ ร้าน
เชลล์ชวนชิม ป.ปักษใ์ตแ้ละร้านณัฐการอาหารปักษ์ใตเ้ปิดให้บริการ 3 สาขา คือ สาขาพรอมเมนาดา 
สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตและสาขาเมย่า  2.ร้านท่ีเปิดหน้าร้านเองตามพื้นท่ีต่างๆในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ไดแ้ก่ ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ต ้ร้านขา้วแกงปักษใ์ตเ้มืองคอน 
ร้านป.ปักษ์ใต้ ร้าน“ณ หัวกระทิ”อาหารปักษ์ใต้ ร้านครัวภูเก็ตลายคราม ร้านอาหารปักษ์ใตพ้ทัลุง 
ร้านอาหารปักษ์ใต(้ห้วยแกว้) ร้านขา้วแกงปักษ์ใต(้หายยา) ร้านครัวแม่ชะเอมกบัขา้วใต ้ร้านอาหาร
ปักษ์ใตน้ครศรี&พทัลุง@เชียงใหม่ ร้านครัวสงขลาอาหารปักษ์ใต ้ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษ์ใต ้
ร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ต ้ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ตเ้ปิดใหบ้ริการ 2 สาขา คือ สาขาชา้งม่อยและ
ศรีภูมิ ร้านขา้วเยอะขา้วแกงปักษ์ใตปั้ตตานี ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษ์ใตเ้ปิดให้บริการ 2 สาขา คือ 
สาขาแม่เหียะและหนองป่าคร่ัง 3.ร้านท่ีให้บริการโดยรถเข็น ได้แก่ ร้านอาหารปักษ์ใตร้สเด็ด ร้าน
ปากนงัอาหารปักษใ์ต ้และ คู่แข่งทางออ้ม คือ ร้านอาหารไทยและร้านอาหารต่างประเทศ ร้านอาหาร
ไทย ได้แก่ ร้านอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ ร้านอาหารภาคกลางและร้านอาหารอีสาน ส่วน
ร้านอาหารต่างประเทศ ไดแ้ก่ ร้านอาหารจีน ร้านอาหารเวียดนาม ร้านอาหารญ่ีปุ่น ร้านอาหารเกาหลี 
และ ร้านอาหารฝร่ังเศส ท าให้กลุ่มลูกค้ามีตวัเลือกในการใช้บริการร้านอาหาร ซ่ึงในปัจจุบันก็มี
ร้านอาหารเปิดเป็นจ านวนมากและมีแนวโนม้จะมากข้ึนในอนาคต จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ประกอบกับจ านวนประชากรในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ท่ีมีความหนาแน่นมากข้ึนและสภาพเศรษฐกิจท่ีมีอตัราเจริญเติบโตมากข้ึน 
  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการจะศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจและตอ้งการจะเปิด
ร้านอาหารปักษใ์ตร้วมไปถึงเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารปักษใ์ต้
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์
ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูท่ี้ด าเนินกิจการร้านอาหารปักษ์ใตส้ามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับปรับปรุง พฒันา และวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
1.4  นิยำมศัพท์ 
 ร้ำนอำหำรปักษ์ใต้ หมายถึง ร้านอาหารพื้นเมืองของคนภาคใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.ร้านท่ีเปิดใหบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้และศูนยอ์าหาร 2.ร้านท่ีเปิดหนา้ร้าน
เอง 3.ร้านท่ีใหบ้ริการโดยรถเขน็ 
 ลูกค้ำ หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองการบริโภคอาหารและการบริการจาก
ทางร้านอาหาร 

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดใหต้รงเป้าหมายกบัผูบ้ริโภคและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ไดเ้หนือคู่แข่งขนั 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์
ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) และ แนวคิดเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix 7Ps) เป็นกรอบในการศึกษา 
นอกจากน้ียงัท าการค้นควา้เอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี
 2.1.1 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
 Philip Kotler (อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์ให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภค
โดยใช้ค  าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 
 1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) 4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิต
วเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
 2. ผูบิ้โภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึง
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ (Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Competitive differentiation) 
 3. ท าไมผู ้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา 
 4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้
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 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 
 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายของช า 
เป็นตน้ 
 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา การค้นควา้ข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ   
 2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 434) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมการตลาด
บริการไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตลาดให้ตรง
เป้าหมายกบัผูบ้ริโภคและสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้หนือคู่แข่งขนั ธุรกิจบริการจึงใช้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7P’s ไดแ้ก่  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนรวมถึงการบรรจุ
ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ ช่ือเสียงของผูข้าย ตลอดจนสินค้า ความช านาญบุคคล 
สถานท่ี องคก์าร ขอ้มูลและความคิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

2. การก าหนดราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการท่ีอยูใ่นรูป
ของจ านวนเงิน การก าหนดราคาตอ้งให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทางการตลาด
บริการ “ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีเทคโนโลยีสูงมากข้ึนเท่าไร (เช่นรถยนต์และคอมพิวเตอร์) ยอดขายของ
ผลิตภณัฑ์ตอ้งข้ึนอยู่กบัคุณภาพและความสามารถในการจดัหาบริการท่ีมาพร้อมกบัผลิตภณัฑ์นั้นๆ
ให้กับลูกค้า เช่น การส่งสินค้า การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การแนะน าติดตั้ง การฝึกอบรมการ
ประกนั” จ าเป็นตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูงข้ึนการก าหนดราคาขายตอ้งสูงข้ึนตาม 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์และ
บริการออกสู่ตลาดส่งถึงมือผูบ้ริโภคและผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 3.1 ช่องทางการจ าหน่าย  (Distribution channel) การท่ีก ลุ่มบุคคลหรือกลุ่ม
องคก์ารท่ีจะน าหรือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑบ์ริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมและคน
กลางรวมถึงการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม การเลือกท าเลท่ีตั้ งการ
คดัเลือกคนกลาง การประสานงานควบคุมและประเมินผลช่องทางจ าหน่าย 
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 3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้า  (Market logistic) กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมยงัรวมถึงการขนส่ง
และเก็บรักษาสินคา้เพื่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายตน้ทุนต ่าสุดโดยสินคา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้นัตามเวลา 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารข้อมูลการตลาด
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร จูงใจให้เกิดความตอ้งการและพฤติกรรม
การบริโภคอาจขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) เป็นการเสนอการขายสินคา้แบบเผชิญหน้ากนั
(Face-to-Face) พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้การส่งเสริมการตลาด
โดยวิธีน้ี เป็นวิธีท่ี ดีท่ีสุดแต่เสียค่าใช้จ่ายสูงและการขายโดยไม่ใช้บุคคล  (Nonpersonal selling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส่งเสริมการตลาดได้แก่การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ 
(Publicity and Public Relation) การตลาดโดยตรง  (Direct Marketing) และการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) 

5. พนกังาน (People) ตอ้งมีการคดัเลือกการฝึกอบรมพนกังานผูใ้ห้บริการ การจูงใจ 
การมีความรู้ความสามารถความคิดริเร่ิมเพื่อสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ไดแ้ตกต่างจากคู่แข่งขนั 

6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
ธุรกิจบริการตอ้งพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) สภาพแวดลอ้มท่ี
สะดวกสบาย การตกแต่ง การมีหลกัฐานการรับรองความรู้ความช านาญแสดงให้เห็นถึงบริการท่ีมี
คุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ทั้งดา้นความสะอาดความรวดเร็วและประโยชน์อ่ืนๆ 

7. กระบวนการการให้บริการ (Process) ธุรกิจบริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิง
ส าคญัดงันั้นการส่งมอบคุณภาพของการบริการให้กบัลูกคา้ตอ้งรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหลู้กคา้ 
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการแจก
แบบสอบถามจ านวน 270 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบของตาราง จาก
การศึกษาระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมายเวียดนาม พบว่า 
ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ปัจจยัของร้านอาหารมายเวียดนาม มีระดับ
ความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการในระดบัมาก ถา้พิจารณาภาพรวมในแต่ละ
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สาขา พบวา่ สาขาแม่วงัจะมีระดบัความส าคญัท่ีสูงสุดใน 3 สาขา รองลงมาคือ สาขามีโชคพลาซ่า และ 
สาขาหนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของอาหาร ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ รสชาติของอาหารกบัความสดใหม่ (มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั) คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้กบัความหลากหลายของอาหารท่ีมีให้เลือกรับประทาน (มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั) ขนาดของอาหารแต่ละเมนู อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ความ
สวยงามของอาหารน่ารับประทานและช่ือเสียงของร้านอาหารมายเวียดนามตามล าดบั 2.ปัจจยัด้าน
ราคา ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีระดับความส าคญัมาก โดยเร่ืองท่ีลูกค้าให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มีราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆท่ีมี
ระดับคุณภาพเท่ากันและมีป้ายบอกรายการอาหารอย่างชัดเจน 3.ปัจจัยด้านการจดัจ าหน่าย ท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ท่ีตั้ง
ของร้านสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย รองลงมาคือ ท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีจอดรถมีความ
สะดวกและเพียงพอ วนัและเวลาเปิด-ปิดให้บริการมีความเหมาะสม มีการรับซ้ือทางโทรศพัท์และ
จดัส่งถึงท่ี และบริการจองโต๊ะตามล าดบั 4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ มีการให้ส่วนลดหรือให้
ของแถม รองลงมาคือ มีการสมคัรสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มีการจดัท าเมนูพิเศษในช่วง
เทศกาลต่างๆ การโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด์ นิตยสาร และมีบทความแนะน าร้านตามล าดบั 5.
ปัจจยัด้านบุคคล ท่ีมีความส าคัญต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความส าคญัในระดับมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ พนกังานมีความเอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ รองลงมาคือ พนกังานมี
มารยาท พนักงานสามารถส่ือสารกับลูกค้า พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาลูกค้า 
พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสและมีจ านวนพนกังานให้บริการอยา่งเพียงพอตามล าดบั 6.ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ความ
สะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องน ้ า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบั
มากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ความสะอาดภายในร้าน รองลงมาคือ มีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใช้
อยา่งเพียงพอ บรรยากาศภายในร้านไม่แออดักบัการจดัวางโตะ๊และเกา้อ้ีอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากัน) การออกแบบและตกแต่งภายในร้านมีความทนัสมยั การแต่งกายของพนักงาน
เรียบร้อย ป้ายร้านสวยงามมองเห็นได้และร้านกวา้งขวางตามล าดบั  7.ปัจจยัด้านกระบวนการ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ 
การคิดเงินมีความถูกตอ้ง รองลงมาคือ ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
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อยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ การไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง รองลงมาคือ การ
คิดเงินรวดเร็วและวธีิการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยากตามล าดบั    
 โกวิท ไกรศรินท์  (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการแจก
แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารของผู ้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านบุคลากรและปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
ความสะอาดของอาหาร รองลงมาคือ รสชาติอร่อย ถูกปาก และอาหารใหม่สดและใช้วตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ 2.ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ คุม้ค่าเม่ือเทียบกบั
คุณภาพของอาหาร รองลงมาคือ ราคาอาหารอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม มีเมนูแจง้ราคาอาหารอย่าง
ชัดเจน สุดท้ายคือ มีราคาอาหารหลายระดับราคา 3.ปัจจยัด้านสถานท่ี ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวก
ในการเดินทางและมีห้องแอร์ให้บริการ 4.ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การท าบตัรลดแจกให้ลูกคา้ประจ า การมีพนักงานแนะน าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ จดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ และใหค้วามส าคญัระดบัปานกลางคือ การแจง้
ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของทางร้าน 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ี
มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานใหบ้ริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานมีความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้และพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ท่านเป็น
อย่างดีและพนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยสุภาพ 6.ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สะอาด 
รองลงมาคือ ห้องน ้ าสะอาดและมีป้ายแจง้แยกชาย-หญิงชดัเจน ภายในร้านอาหารกวา้งขวาง โล่ง ไม่
อึดอดั และ ร้านอาหารมีระบบถ่ายเทอากาศภายในท่ีดี ตามล าดบั 7.ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
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ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ใน
ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ไดรั้บความสะดวกสบายตลอดเวลาท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการ รองลงมาคือ การให้บริการอยา่งสม ่าเสมอและกระบวนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมรวดเร็ว
ไม่ตอ้งรอนาน    
 สิรินทิพย์ หอมขจร (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหาร
เกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นการแจกแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด จาก
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก
ร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อนัดบัแรก
ได้แก่ ช่ือเสียงของร้าน 2.ปัจจัยด้านราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีอาหารหลายระดบั
ราคาให้เลือก 3.ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อันดับแรกได้แก่ มีสถานท่ี
ให้บริการของตนเองเป็นเอกเทศ 4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ใน
การตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อนัดบั
แรกได้แก่ มีโปรโมชั่นพิ เศษ บุฟเฟ่ต์ มา 3 จ่าย 2 เป็นต้น และท าการส่งเสริมการขายหรือจัด
โปรโมชัน่เป็นประจ าและต่อเน่ือง ค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
ในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อนัดบัแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการอย่างเพียงพอ 6.ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
ในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาในการรอคอยอาหารและมีพนกังานคอยดูแลอยา่งดีตลอดการรับประทาน
อาหาร เช่น คอยเก็บจาน เติมน ้า น ้าจ้ิม เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 7.ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ท่ี
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดย
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รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร
เกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อนัดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด/ระบบถ่ายเทอากาศดี/มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั     
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์
ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ

เลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นการก าหนดราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านพนักงาน 
(People) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical evidence and presentation) และ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

3.1.2  ประชากร 
          ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารปักษ์ใต้

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
3.1.3  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 1)  การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

       เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาไม่สามารถทราบขนาดจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนได ้ผูศึ้กษาจึงก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 300 ราย โดยใช้ตารางก าหนดขนาดตวัอยา่งของ 
Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551:187)  

    2) วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
     วิธีการคดัเลือกตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) จากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่และบริโภคอาหารปักษ์
ใตภ้ายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 300 ราย  
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3.2  วธีิการศึกษา 
3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

                                   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลในส่วนน้ีโดยใชว้ิธีการส ารวจ
จากการแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่และบริโภคอาหาร
ปักษใ์ตภ้ายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 300 ราย  

3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
        ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และ รายได้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยมีชนิดของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบ
รายการ (Check List) เพื่อทราบถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

       ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถามในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ร้านอาหารท่ีเลือกใชบ้ริการ ประเภท หรือ บริการท่ี
เลือก เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูร่้วมใชบ้ริการ จ านวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อ
คร้ัง วนัท่ีใช้บริการ เวลาท่ีใช้บริการ ระยะเวลาท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ จ านวนเงินท่ีใช้
บริการต่อคร้ัง และ ส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 

       ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก
ร้านอาหารปักษ์ใต้ ได้แก่ ปัจจยั ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของประชากรกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของประชากร
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
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 3. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตข้อง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนด
ความส าคญัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบตามความคิดเห็น ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ระดับการมีผล                               คะแนน 
  ระดบัมากท่ีสุด    5 
  ระดบัมาก   4 
  ระดบัปานกลาง  3 
  ระดบันอ้ย   2 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด  1 
 เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลีย่ในแต่ละระดับดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีผลในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีผลในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง เพศกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ความถ่ี
ในการใช้บริการกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนกับปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ 
 ส าหรับ ค่าตัวแปรความถ่ีในการใช้บริการท่ีน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้มีการ
รวมกลุ่มค่าความถ่ีและร้อยละของตวัแปรเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ีใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็น
ประจ า และ กลุ่มท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลาง 
 ส่วน ค่าตวัแปรค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนท่ีน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ไดมี้การรวมกลุ่ม
ค่าความถ่ีและร้อยละของตวัแปรเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท และ 
กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท  
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3.4  สถานที่ทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดัง น้ี             
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยจะ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยแจกแบบสอบถามร้านละ 30 
ชุด จ านวน 10 ร้าน ไดแ้ก่ 
1.ร้านเชลลช์วนชิม ป.ปักใต ้(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 2.ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเมญ่า) 
3.ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต 4.ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ต ้
5.ร้านขา้วแกงปักษใ์ตเ้มืองคอน 6.ร้านครัวภูเก็ตลายคราม 
7.ร้านอาหารปักษใ์ตพ้ทัลุง 8.ร้านครัวแม่ชะเอมกบัขา้วใต ้
9.ร้านอาหารปักษใ์ตน้ครศรี&พทัลุง 10.ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษใ์ต ้

 
3.5  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ – กนัยายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้  
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษ์

ใต้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แก่ ร้านอาหารท่ีเลือกใช้บริการ ประเภทหรือบริการท่ีเลือกใช ้
เมนูอาหารท่ีเลือกรับประทาน เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ผูช้กัชวนให้เลือกใช้บริการ ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การเลือกใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ วนัท่ีใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ และ ส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร  

ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษ์ใต้ ได้แก่ ปัจจยั ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการก าหนดราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ โดยแสดงเป็นจ านวน ร้อยละ และดูความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามคือ เพศ และพฤติกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้คือ 
ความถ่ีในการใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการ โดยแปลผลตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับ
ต่างๆ      

ส่วนที่  4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู ้ตอบแบบสอบถาม ในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ต ้
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 143 47.7 
หญิง 157 52.3 
รวม 300 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  52.3 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  47.7 

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 7 2.3 
20-30 ปี 160 53.3 
31-40 ปี 103 34.3 
41-50 ปี 19 6.3 
51-60 ปี 8 2.7 
61 ปีข้ึนไป 3 1.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.3 อาย ุ      
51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 2.7 อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.3 และ อาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 13 4.3 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 200 66.7 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ปริญญาโท 87 29.0 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 29.0 และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 95 31.7 
นกัเรียน/นกัศึกษา 28 9.3 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 117 39.0 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 53 17.7 
พอ่บา้น/แม่บา้น 4 1.3 
เกษียณอาย ุ 3 1.0 

รวม 300 100.0 
 

   จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ  อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 31.7 
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.7 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.3 
อาชีพพอ่บา้น/แม่บา้นคิดเป็นร้อยละ 1.3 และ อาชีพเกษียณอาย ุคิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 31 10.3 
10,001-20,000 บาท 108 36.0 
20,001-30,000 บาท 87 29.0 
30,001-40,000 บาท 30 10.0 
40,0001-50,000 บาท 12 4.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 32 10.7 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท       

คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.7 ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.0  และ 
40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอ
เมืองเชียงใหมท่ี่เคยใชบ้ริการ 

ร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 

ร้านเชลลช์วนชิม ป.ปักษใ์ต ้(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 70 23.3 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาพรอมเมนาดา) 56 18.7 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 64 21.3 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเมญ่า) 69 23.0 
ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต 38 12.7 
ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ต ้ 25 8.3 
ร้านขา้วแกงปักษใ์ตเ้มืองคอน 41 13.7 
ร้าน ป.ปักษใ์ต ้ 8 2.7 
ร้าน "ณ หวักระทิ" อาหารปักษใ์ต ้ 10 3.3 
ร้านครัวภูเก็ตลายคราม 78 26.0 
ร้านอาหารปักษใ์ตพ้ทัลุง 77 25.7 
ร้านอาหารปักษใ์ต ้(หว้ยแกว้) 21 7.0 
ร้านขา้วแกงปักษใ์ต ้(หายยา) 16 5.3 
ร้านครัวแม่ชะเอมกบัขา้วใต ้ 28 9.3 
ร้านอาหารปักษใ์ตน้ครศรี&พทัลุง@เชียงใหม่ 14 4.7 
ร้านครัวสงขลาอาหารปักษใ์ต ้ 8 2.7 
ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษใ์ต ้ 35 11.7 
ร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ต ้ 10 3.3 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาชา้งม่อย) 6 2.0 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาศรีภูมิ) 14 4.7 
ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาแม่เหียะ) 12 4.0 
ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาหนองป่าคร่ัง) 13 4.3 
ร้านอาหารปักษใ์ตร้สเด็ด 13 4.3 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้
เคยใชบ้ริการ 
 

ร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
ร้านปากนงัอาหารปักษใ์ต ้ 8 2.7 
อ่ืนๆ 29 9.7 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ร้านพชัธณา ร้านจนัทร์หอม ร้านใกลบ้า้น 
 

  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตร้้าน
ครัวภูเก็ตลายครามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ ร้านอาหารปักษ์ใตพ้ทัลุง คิดเป็นร้อยละ 
25.7 ร้านเชลล์ชวนชิมป.ปักษใ์ต ้(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) คิดเป็นร้อยละ 23.3 ร้านณัฐการอาหารปักษ์ใต ้
(สาขาเมญ่า) คิดเป็นร้อยละ 23 ร้านณัฐการอาหารปักษ์ใต ้(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต) คิดเป็นร้อยละ 
21.3 ร้านณัฐการอาหารปักษ์ใต ้(สาขาพรอมเมนาดา) คิดเป็นร้อยละ 18.7 ร้านขา้วแกงปักษ์ใตเ้มือง
คอน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต คิดเป็นร้อยละ 12.7 ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษ์
ใต ้คิดเป็นร้อยละ 11.7 อ่ืนๆไดแ้ก่ ร้านพชัธณา ร้านจนัทร์หอม ร้านใกลบ้า้น คิดเป็นร้อยละ 9.7 ร้าน
ครัวแม่ชะเอมกับข้าวใต้ คิดเป็นร้อยละ 9.3 ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษ์ใต้ คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ร้านอาหารปักษ์ใต ้(ห้วยแกว้) คิดเป็นร้อยละ 7 ร้านขา้วแกงปักษ์ใต ้(หายยา) 5.3 ร้านอาหารปักษ์ใต้
นครศรี&พทัลุง@เชียงใหม่และร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาศรีภูมิ) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 4.7 ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษ์ใต ้(สาขาหนองป่าคร่ัง)และร้านอาหารปักษ์ใตร้สเด็ด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.3 ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาแม่เหียะ) คิดเป็นร้อยละ 4 ร้าน “ณ หัว
กะทิ” อาหารใตแ้ละร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ต ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 3.3 ร้านป.ปักษใ์ต ้
ร้านครัวสงขลาอาหารปักษใ์ตแ้ละร้านปากนงัอาหารปักษใ์ต ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.7 และ 
ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาชา้งม่อย) คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการเป็นประจ า 
 

ร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน 
ร้านอาหารปักษใ์ตพ้ทัลุง 35 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้ 26 
ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต 17 
ร้านครัวภูเก็ตลายคราม 17 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเมญ่า) 11 
ร้านครัวแม่ชะเอมกบัขา้วใต ้ 10 
ร้านขา้วแกงปักษใ์ตเ้มืองคอน 10 
ร้านเชลลช์วนชิมป.ปักษใ์ต ้(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 9 
ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษใ์ต ้ 9 
ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ต ้ 8 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้กลบ้า้น 6 

ร้านขา้วแกงลุงไทย 5 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 5 
ร้านอาหารปักษใ์ตน้ครศรี&พทัลุง@เชียงใหม่ 4 
ร้านอาหารปักษใ์ตร้สเด็ด 4 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาพรอมเมนาดา) 4 
ร้านอาหารปักษใ์ต ้(หว้ยแกว้) 3 
ร้านปากนงัอาหารปักษใ์ต ้ 3 
ร้านอาหารปักษใ์ตริ้มทาง 3 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นโรงอาหารมหาวทิยาลยั 2 
ร้านพชัธณา นิมมาน ซ.9 2 
ร้าน “ณ หวักระทิ” อาหารปักษใ์ต ้ 2 
ร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ต ้ 2 
ร้านบวัเงิน ส่ีแยก ชินทศันีย ์ 1 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นหา้งสรรพสินคา้ 1 
ร้านอาหารปักษใ์ตศ้รีภูมิ 1 
ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาหนองป่าคร่ัง) 1 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) แสดงจ านวนร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการเป็นประจ า 
ร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน 

อาหารปักษใ์ต ้แม่โจ ้50 1 
ใตห้อน่ิมซีเส็งแมนชัน่ (แม่โจ)้ 1 
อาหารปักษใ์ต ้แดง แม่โจ ้ 1 
ครัวอาจารยส์ายหยดุ (โชตนา 12) 1 
ร้านอาหารจนัทร์หอม 1 
ขา้วแกงปักษใ์ต ้พี่แอน บ่อสร้าง 1 
ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้ 1 
ร้านขา้วแกงปักษใ์ต ้(หายยา) 1 
ร้านณัฐการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาศรีภูมิ) 1 

รวม 211 
  
 จากตารางท่ี 4.7 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 300 คน พบว่ามีผูต้อบค าถาม
จ านวน 211 คน ซ่ึงร้านอาหารปักษ์ใตท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้บริการเป็นประจ าเพียง 1 ร้าน 
เรียงตามล าดบัจากร้านท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดดงัน้ี ร้านอาหารปักษใ์ตพ้ทัลุงจ านวน 35 คน รองลงมา
คือ ร้านณัฐการอาหารปักษ์ใตจ้  านวน 26 คน ร้านอาหารปักษ์ใตลุ้งจิตและร้านครัวภูเก็ตลายคราม
จ านวนเท่ากนัคือ 17 คน ร้านณัฐการอาหารปักษ์ใต ้(สาขาเมญ่า) จ  านวน 11 คน ร้านครัวแม่ชะเอม
กบัขา้วใตแ้ละร้านขา้วแกงปักษ์ใตเ้มืองคอนมีจ านวนเท่ากนัคือ 10 คน ร้านเชลล์ชวนชิมป.ปักษ์ใต้
และร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษใ์ตมี้จ านวนเท่ากนัคือ 9 คน ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ตจ้  านวน 8 
คน ร้านอาหารปักษใ์ตใ้กลบ้า้นจ านวน 6 คน ร้านขา้วแกงลุงไทยและร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขา
เว็นทรัลแอร์พอร์ต) มีจ  านวนเท่ากันคือ 5 คน ร้านอาหารปักษ์ใต้นครศรี&พัทลุง@เชียงใหม่ 
ร้านอาหารปักษ์ใตร้สเด็ดและร้านณัฐการอาหารปักษ์ใต ้(สาขาพรอมเมนาดา) มีจ  านวนเท่ากนัคือ 4 
คน ร้านอาหารปักษใ์ตห้ว้ยแกว้ ร้านปากนงัอาหารปักษใ์ตแ้ละร้านอาหารปักษใ์ตริ้มทางมีจ าวนเท่ากนั
คือ 3 คน ร้านอาหารปักษ์ใต้ในโรงอาหารมหาลัย ร้านพชัธณา นิมมานซอย 9 ร้าน”ณ หัวกระทิ”
อาหารปักษใ์ตแ้ละร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ตมี้จ านวนเท่ากนัคือ 2 คน ร้านบวัเงิน ส่ีแยกชินทศันีย ์
ร้านอาหารปักษ์ใตใ้นห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารปักษ์ใตศ้รีภูมิ ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปัก์ใต ้(สาขา
หนองป่าคร่ัง) อาหารปักษใ์ตแ้ม่โจ ้50 ใตห้อน่ิมซีเส็งแมนชัน่ (แม่โจ)้ อาหารปักษใ์ต ้แดง แม่โจ ้ครัว
อาจารยส์ายหยุด (โชตนา 12) ร้านอาหารจนัทร์หอม ขา้วแกงปัก์ใต ้พี่แอน บ่อสร้าง ร้านเฮย้...อร่อย
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อาหารปักษ์ใต ้ร้านขา้วแกงปักษ์ใต ้(หายยา) และ ร้านณัฐการอาหารปัก์ใต ้(สาขาศรีภูมิ) มีจ  านวน
เท่ากนัคือ 1 คน        
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทร้านอาหารปักษใ์ต้ 
 

ประเภทร้านอาหารปักษ์ใต้ทีใ่ช้บริการบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
ร้านท่ีเปิดใหบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้และศูนยอ์าหาร 78 26.0 
ร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดหนา้ร้านเอง 207 69.0 
ร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดใหบ้ริการโดยรถเข็น 4 1.3 
อ่ืนๆ 11 3.7 

รวม 300 100.0 
อ่ืนๆไดแ้ก่ไม่แน่นอน ตามสะดวก   

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดหน้า

ร้านเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.0 รองลงมาคือ ร้านท่ีเปิดให้บริการในห้างสรรพสินคา้และศูนย์
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 26.0 อ่ืนๆไดแ้ก่ ไม่แน่นอน ตามสะดวก  คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ ร้านอาหาร
ปักษใ์ตท่ี้เปิดใหบ้ริการโดยรถเขน็ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเมนูอาหารปักษใ์ตท่ี้เลือก
รับประทาน 

เมนูอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
แกงไตปลา 132 44.0 
แกงเหลือง 77 25.7 
คัว่กล้ิงหมู 185 61.7 
น ้าพริกกะปิ 129 43.0 
ไก่ตม้ขมิ้น 27 9.0 
หมูหวาน 132 44.0 
มสัมัน่ไก่ 37 12.3 
แก่งคัว่กระดูกหมู 47 15.7 
น ้าพริกมะขาม 29 9.7 
ผดัสะตอ 67 22.3 
หมูผดักะปิ 45 15.0 
ฉู่ฉ่ีปลา 50 16.7 
ปลาแดงทอด 59 19.7 
อ่ืนๆ 12 4.0 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ตม้ผกักาดดอง แกงสม้ หมูพะโล ้

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารปักษใ์ตเ้มนู
คัว่กล้ิงหมูมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ แกงไตปลาและหมูหวาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 44 น ้าพริกกะปิ คิดเป็นร้อยละ 43 แกงเหลือง คิดเป็นร้อยละ 25.7 ผดัสะตอ คิดเป็นร้อยละ 
22.3 ปลาแดงทอด คิดเป็นร้อยละ 19.7 ฉู่ฉ่ีปลา คิดเป็นร้อยล่ะ 16.7 แกงคัว่กระดูกหมู คิดเป็นร้อยละ 
15.7 หมูผดักะปิ ร้อยละ 15 มสัมัน่ไก่ คิดเป็นร้อยละ 12.3 น ้าพริกมะขาม คิดเป็นร้อยละ 9.7 ไก่ตม้
ขมิ้นคิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ตม้ผกักาดดอง แกงส้ม หมูพะโล ้คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

เหตุผลที่เลอืกใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
ช่ืนชอบในรสชาติของอาหาร 249 83.0 
คุณภาพของอาหารเหมาะสมกบัราคา 80 26.7 
ช่ืนชอบในการบริการของพนกังาน 12 4.0 
มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย 86 28.7 
มีผกัสดหลากหลายใหรั้บประทานฟรีพร้อมน ้าพริก 88 29.3 
สะดวกสบายต่อการเดินทาง 79 26.3 
อยูใ่กลบ้า้น 62 20.7 
มีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 40 13.3 
อาหารสะอาด ปลอดภยั 65 21.7 
อ่ืนๆ 5 1.7 

หมายเหต ุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ใกลท่ี้ท างานและสะดวก บางคร้ังขบัรถผา่นเจอร้านก็จอดรับประทาน 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารปักษใ์ตม้ากท่ีสุด คือ ช่ืนชอบในรสชาติของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ มี
ผกัสดหลากหลายให้ รับประทานฟรีพร้อมน ้ าพริก คิดเป็นร้อยละ 29.3 มี เมนูอาหารให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 28.7 คุณภาพของอาหารเหมาะสมกับราคา คิดเป็นร้อยละ 26.7 
สะดวกสบายต่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 26.3 อาหารสะอาด ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 21.7 อยูใ่กล้
บา้น คิดเป็นร้อยละ 20.7 มีท่ีจอดรถสะดวกปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 13.3 ช่ืนชอบในการบริการของ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ อ่ืนๆได้แก่ ใกลท่ี้ท างานและสะดวก บางคร้ังขบัรถผ่านเจอร้านก็
จอดรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูช้กัชวนใหเ้ลือกใช้
บริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ัง 
 

ผู้ชักชวน จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 160 53.3 
เพื่อนร่วมงาน/เพื่อน 75 25.0 
ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง/แฟน 61 20.3 
หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา 4 1.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตางรางท่ี 4.11 พบว่า ผูท่ี้มีบทบาทในการชกัชวนให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้
บริการร้านอาหารปักษ์ใตม้ากท่ีสุด คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน/เพื่อน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ครอบครัว/ญาติพี่น้อง/แฟน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ หัวหน้างาน/ผูบ้งัคบับญัชา   
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 204 68.0 
เพื่อนร่วมงาน 44 14.7 
ครอบครัว/ญาติท่ีนอ้ง/แฟน 51 17.0 
อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100.0 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ตามแต่โอกาส 

  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต้
มากท่ีสุด คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง/แฟน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตามแต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารปักษใ์ต ้

ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่อาทิตยล์ะคร้ัง 21 7.0 
อาทิตยล์ะคร้ัง 54 18.0 
2 อาทิตยค์ร้ัง 57 19.0 
เดือนละคร้ัง 117 39.0 
อ่ืนๆ 51 17.0 

รวม 300 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่แน่นอน และ นานๆคร้ังแลว้แต่โอกาส 
  

  จากตารางขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งความถ่ีในการใชบ้ริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นความถ่ี
ในการใช้บริการแบบประจ าและปานกลาง โดยเลือกความถ่ีในการใช้บริการ ร้านอาหารปักษ์ใต ้
มากกวา่อาทิตยล์ะคร้ัง อาทิตยล์ะคร้ัง 2 อาทิตยค์ร้ัง เป็นการใชบ้ริการแบบประจ า และ ความถ่ีในการ
ใชบ้ริการเดือนละคร้ัง เป็นการใชบ้ริการแบบปานกลาง แสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
ประจ า 132 53.0 
ปานกลาง 117 47.0 

รวม 249 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการ
ร้านอาหารปักษใ์ตเ้ป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.0 

 
 
 
 
 
 

 



 

28 

ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารปักษใ์ต ้

วนัทีเ่ลอืกใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 73 24.3 
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 42 14.0 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 6 2.0 
ไม่แน่นอน 179 59.7 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต้
ในวนัท่ีไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 24.3 วนัเสาร์-
วนัอาทิตย ์ร้อยละ 14 และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนใน
การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 50 บาท 20 6.7 
51-100 บาท 131 43.7 
101-150 บาท 80 26.7 
151-200 บาท 44 14.7 
201-250 บาท 13 4.3 
มากกวา่ 250 บาทข้ึนไป 12 4.0 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ังเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาทและมากกวา่ 100 บาท โดยรวมจ านวน
และกลุ่มท่ีมีร้อยละของค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 50 บาท และ 51-
100 บาท เป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 101-150 บาท 151-200 
บาท 201-250 บาท และ มากกวา่ 250 บาทข้ึนไป เป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท แสดงดงั
ตารางดงัต่อไปน้ี  
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ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 100 บาท 151 50.3 
มากกวา่ 100 บาท 149 49.7 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนในการ
ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ังไม่เกิน 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ มากกว่า 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.7 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการ 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
อาหารเชา้ ก่อน 10.30 น. 38 12.7 
อาหารกลางวนั 10.31-13.30 น. 203 67.7 
อาหารเยน็ 17.00-20.00 น. 49 16.3 
อ่ืนๆ 10 3.3 

รวม 300 100.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่แน่นอน นานๆคร้ัง และ อาหารกลางวนัและเยน็   

  
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต้
ในช่วงเวลา อาหารกลางวนั 10.31-13.30 น. คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ อาหารเยน็ 17.00-20.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 16.3 อาหารเชา้ ก่อน 10.30 น. คิดเป็นร้อยละ 12.7 และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่แน่นอน 
นานๆคร้ัง และ อาหารกลางวนัและเยน็  คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีท าใหท้่าน
รู้จกัร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ใกลส้ถานท่ีท างาน ทางผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัร้านอาหารปักษใ์ตจ้าก แหล่ง 

บุคคล คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ ป้ายหนา้ร้าน คิดเป็นร้อยละ 28.7 Application คิดเป็นร้อยละ 
9.7 Website คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ ส่ือส่ิงพิมพ ์และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ใกลส้ถานท่ีท างาน ทางผา่น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จักร้านอาหารปักษ์ใต้ จ านวน ร้อยละ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ,์นิตยสาร, แผน่พบั, 
ใบปลิว เป็นตน้ 

4 1.3 

Website ไดแ้ก่ Facebook, นา้อว้นชวนหิว by wongnai 
เป็นตน้ 

9 3.0 

Application ไดแ้ก่ Chiang Mai Guide, Wongnai, 
Foodpanda เป็นตน้ 

29 9.7 

แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ เพื่อน, คนรู้จกั, ญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ 209 69.7 
ป้ายหนา้ร้าน/การโฆษณาผา่นป้ายหนา้ร้าน เป็นตน้ 86 28.7 
อ่ืนๆ 4 1.3 
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4.3 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อลูกค้าในการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ 
  
ตารางที่  4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

รสชาติอาหารมีความเป็น
เอกลกัษณ์ คือมีรสชาติเผด็ และ 
เคร่ืองเทศถึง 

164   
(54.7) 

104  
(34.7) 

29         
(9.7) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

4.43 
(มาก) 

4 

รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการ
ปรับ  ปรุงใหท้านง่ายข้ึน คือ 
เผด็นอ้ยลง 

34 
(11.3) 

94 
(31.3) 

90 
(30.0) 

51 
(17.0) 

31 
(10.3) 

3.16 
(ปานกลาง) 

9 

รสชาติอาหารมีความเป็น
มาตรฐาน เช่นรสชาติอาหาร
เหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้
บริการ 

152 
(50.7) 

117 
(39.0) 

28 
(9.3) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.39 
(มาก) 

5 

 ปรับรสชาติอาหาร ไดต้าม
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
เผด็มาก เผด็นอ้ย 

32 
(10.7) 

88 
(29.3) 

97 
(32.3) 

51 
(17.0) 

32 
(10.7) 

3.12 
(ปานกลาง) 

10 

ความสะอาดของอาหาร 
185 

(61.7) 
98 

(32.7) 
16 

(5.3) 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
2 

อาหารมีความสดใหม่ 
174 

(58.0) 
100 

(33.3) 
25 

(8.3) 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
4.49 

(มาก) 
3 

วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุง
อาหารเป็นวตัถดิุบท่ีมีคุณภาพ 

177  
(59.0) 

100  
(33.3) 

29  
(9.7) 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

4.57 
 (มากท่ีสุด) 

1 

มีอาหารใหเ้ลือกรับประทาน
หลากหลาย 

141  
(47.0) 

117  
(39.0) 

40  
(13.3) 

2  
(0.7) 

0   
(0.0) 

4.32    
(มาก) 

6 

อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

138  
(46.0) 

118  
(39.3) 

40  
(13.3) 

4  
(1.3) 

0  
(0.0) 

4.30   
(มาก) 

7 

ช่ือเสียงของร้าน 51 
(17.0) 

102 
(34.0) 

121 
(40.3) 

17 
(5.7) 

9 
(3.0) 

3.56 
มาก 

8 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.09 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัมาก ( ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็น
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ ความสะอาดของร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.56)  

 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ อาหารมีความสดใหม่  
(ค่าเฉล่ีย 4.49)รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
รองลงมาคือ รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.32) อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ ช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ รสชาติอาหารปักษ ์
ใตท่ี้มีการปรับปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 3.16) และ ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.12)  
 
ตารางที่  4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และ ค่าเฉล่ียระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาอาหารเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

163  
(54.3) 

103  
(34.3) 

30 
(10.0) 

4 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.42 
(มาก) 

1 

ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ี
มีคุณภาพระดบัเดียวกนั 

86 
(28.7) 

93 
(31.0) 

98 
(32.7) 

17 
(5.7) 

6 
(2.0) 

3.79 
(มาก) 

3 

มีการแสดงราคาอาหารติด
บนฝาผนงัในร้านอยา่ง
ชดัเจน 

94 
(31.3) 

98 
(32.7) 

89 
(29.7) 

17 
(5.7) 

2 
(0.7) 

3.88 
(มาก) 

2 

สามารถช าระเงินไดด้ว้ย
บตัรเครดิต 

11 
(3.7) 

33 
(11.0) 

61 
(20.3) 

67 
(22.3) 

128 
(42.7) 

2.11 
(นอ้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.55 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.42) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ ราคา
อาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
 ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัระดบัน้อย คือ สามารถช าระเงินได้ดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 
2.11) 
 
ตารางที่  4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่ 

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่น
แหล่งชุมชน 

97 
(32.3) 

112 
(37.3) 

81 
(27.0) 

9 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.98 
(มาก) 

5 

ท่ีตั้งร้าน
สงัเกตเห็นไดง่้าย 

110 
(36.7) 

115 
(38.3) 

63 
(21.0) 

10 
(3.3) 

2 
(0.7) 

4.07 
(มาก) 

3 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่น
ท าเล ท่ีสะดวกต่อ
การเดินทาง 

137 
(45.7) 

116 
(38.7) 

45 
(15.0) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.29 
(มาก) 

1 

มีเวลาเปิด-ปิด ท่ี
แน่นอน 

133 
(44.3) 

111 
(37.0) 

52 
(17.3) 

3 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.24 
(มาก) 

2 

มีสถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวางเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

104  
(34.7) 

114 
( 38.0) 

68  
(22.7) 

12  
(4.0) 

2  
(0.7) 

4.02 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบ  
สอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวก
ต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ  มีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.24) ท่ีตั้ งร้าน
สังเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.02) 
และ ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์
ร้าน ผา่น Social media ต่างๆ 
เช่น Facebook 

510 
(17.0) 

62 
(20.7) 

97 
(32.3) 

54 
(18.0) 

36 
(12.0) 

3.13 
(ปาน
กลาง) 

2 

โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น 
นิตยสาร Free Copy 

14 
(4.7) 

37 
(12.3) 

111 
(37.0) 

75 
(25.0) 

63 
(21.0) 

2.55 
(ปาน
กลาง) 

5 

มีการใหส่้วนลดและของแถม 
ไดแ้ก่ 

       

- รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบ
ตามเง่ือนไข 

86 
(28.7) 

48 
(16.0) 

83 
(27.7) 

50 
(16.7) 

33 
(11.0) 

3.35 
(ปาน
กลาง) 

1 

-รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบ
ตามท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บของแถม
เป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง 

45 
(15.0) 

56 
(18.7) 

116 
(38.7) 

47 
(15.7) 

36 
(12.0) 

3.09 
(ปาน
กลาง) 

3 

-สะสมแตม้ เพ่ือรับส่วนลด 34  
(11.3) 

52  
(17.3) 

126  
(42.0) 

49  
(16.3) 

39  
(13.0) 

2.98 (ปาน
กลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.02 
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.21 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการ 
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.02) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ รับส่วนลดเม่ือซ้ือ
อาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาคือ มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผ่าน Social 
media ต่างๆเช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.13) รับของแถมเม่ือซ้ือาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้ได้รับของ
แถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.09) สะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.98) และ โฆษณาผา่น
นิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.55)  

 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ และ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลลูกคา้ในการเลือกร้านอาหาร
ปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นพนกังาน 

ปัจจยัด้านพนักงาน 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

 พนกังานมีความรู้ความ 
เช่ียวชาญในรายการอาหาร 

82 
(27.3) 

105 
(35.0) 

88 
(29.3) 

21 
(7.0) 

4 
(1.3) 

3.80 
(มาก) 

8 

พนกังานมีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 

105 
(35.0) 

101 
(33.7) 

82 
(27.3) 

9 
(3.0) 

3 
(1.0) 

3.99 
(มาก) 

7 

พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท 
ท่ีสุภาพ 

145 
(48.3) 

98 
(32.7) 

49 
(16.3) 

8 
(2.7) 

0 
(0.0) 

4.27 
(มาก) 

5 

พนกังานบริการสามารถ
ตอ้นรับลูกคา้และใหบ้ริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

138 
(46.0) 

114 
(38.0) 

45  
(15.0) 

3  
(1.0) 

0  
(0.0) 

4.29 
(มาก) 

3 

พนกังานบริการมีเพียงพอ
ส าหรับบริการลูกคา้ 

113  
(37.7) 

112  
(37.3) 

68 
 (22.7) 

7  
(2.3) 

0 
 (0.0) 

4.10 
(มาก) 

6 

พนกังานมีรอยยิม้ และ อธัยาศยั
ดี 

151  
(50.3) 

96  
(32.0) 

47 
 (15.7) 

6  
(2.0) 

0 
 (0.0) 

4.31 
(มาก) 

2 

พนกังานมีความเอาใจใส่และ
เตม็ใจใหบ้ริการ 

155  
(51.7) 

95  
(31.7) 

45 
 (15.0) 

5 
 (1.7) 

0 
 (0.0) 

4.33 
(มาก) 

1 

พนกังานมีความสามารถส่ือสาร
กบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 

145  
(48.3) 

100 
 (33.3) 

50 
 (16.7) 

4  
(1.3) 

1  
(0.3) 

4.28 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 22 พบวา่ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก 
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนักงาน
บริการสามารถต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.29) พนักงานมี
ความสามารถส่ือสารกับลูกค้าได้เข้าใจ (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนักงานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) พนกังานบริการมีพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ (4.10) พนกังานมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.99) และ พนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.80)       
 
ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับความส าคัญท่ี มีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษ์ใตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 ภายในร้านกวา้งขวาง 
74 

(24.7) 
106 
(35.3) 

111 
(37.0) 

7 
(2.3) 

2 
(0.7) 

3.81 
(มาก) 

8 

ภายในร้านมีความสะอาด 
162 
(54.0) 

97 
(32.3) 

39 
(13.0) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.40 
(มาก) 

1 

ภายในร้านมีจ านวนโตะ๊และ
เกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ 

116  
(38.7) 

135  
(45.0) 

43  
(14.3) 

6  
(2.0) 

0  
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

4 

ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็น
ชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์ 

78  
(26.0) 

96  
(32.0) 

108  
(36.0) 

15  
(5.0) 

3  
(1.0) 

3.77 
(มาก) 

9 

การออกแบบและตกแต่งภายใน
ร้านทนัสมยั 

69 
 (23.0) 

88 
(29.3) 

117  
(39.0) 

23 
 (7.7) 

3  
(1.0) 

3.66 
(มาก) 

10 

บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 
114  
(38.0) 

123  
(41.0) 

60  
(20.0) 

3  
(1.0) 

0  
(0.0) 

4.16 
(มาก) 

5 

อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 
135  
(45.0) 

110  
(36.7) 

53 
 (17.7) 

2  
(0.7) 

0 
 (0.0) 

4.26 
(มาก) 

2 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้รการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 
  

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และ 
อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย 

111  
(37.0) 

118  
(39.3) 

67 
 (22.3) 

4  
(1.3) 

0  
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

6 

การแต่งกายของพนกังาน
สะอาดเรียบร้อย 

127  
(42.3) 

113  
(37.7) 

57 
 (19.0) 

3 
 (1.0) 

0  
(0.0) 

4.21 
(มาก) 

3 

อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม 
แกว้น ้ า มีความสะอาด 

169  
(56.3) 

88  
(29.3) 

37 
 (12.3) 

5 
 (1.7) 

1 
 (0.3) 

4.40 
(มาก) 

1 

อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม 
แกว้น ้ า มีความสวยงาม 

56  
(18.7) 

111  
(37.0) 

112  
(37.3) 

18 
 (6.0) 

3 
 (1.0) 

3.66 
(มาก) 

10 

มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความ
สะดวกบนโตะ๊อาหารครบครัน 
เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร 
กระดาษทิชชู เป็นตน้ 

114 
(38.0) 

99 
(33.0) 

74 
(24.7) 

9 
(3.0) 

4 
(1.3) 

4.03 
(มาก) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.06 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

ผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญั
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ภายใน
ร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้ า มีความสะอาดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ อาการศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.26) การแต่งกาย
ของพนักงานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.21) ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้อย่าง
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.20) บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 4.16) การจดัวางโต๊ะ เก้าอ้ี และ 
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อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.12) มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบ
ครัน เช่น ไม้จ้ิมฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิชชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ภายในร้านกวา้งขวาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.77) การออกแบบและ
ตกแต่งภายในร้านทนัสมยัและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้ า มีความ
สวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 3.66)         
 
ตารางที่  4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตข้องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความส าคญั 

คะแนน
เฉลีย่  

(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ขั้นตอนในการสัง่ซ้ืออาหาร
สะดวกและถูกตอ้ง 

123 
(41.0) 

133 
(44.3) 

41 
(13.7) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.25 
(มาก) 

7 

 ขั้นตอนในการสัง่ซ้ืออาหาร
สะดวกและรวดเร็ว 

128 
(42.7) 

133 
(44.3) 

38 
(12.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.29 
(มาก) 

6 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหาร
ถูกตอ้ง 

147 
(49.0) 

121 
(40.3) 

30 
(10.0) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.38 
(มาก) 

2 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหาร
รวดเร็ว 

145 
(48.3) 

121 
(40.3) 

32 
(10.7) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.36 
(มาก) 

3 

ขั้นตอนในการใหบ้ริการมี
ความเป็นมาตรฐาน คือลูกคา้
ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุก
คร้ัง 

138 
 (46.0) 

125  
(41.7) 

37  
(12.3) 

0 
 (0.0) 

0 
 (0.0) 

4.34 
(มาก) 

5 

ขั้นตอนในการช าระเงิน
ถูกตอ้ง 

160 
 (53.3) 

107 
 (35.7) 

30 
 (10.0) 

3 
 (1.0) 

0 
 (0.0) 

4.41 
(มาก) 

1 

ขั้นตอนในการช าระเงิน
รวดเร็ว 

144 
 (48.0) 

114  
(38.0) 

41 
 (13.7) 

1 
 (0.3) 

0 
 (0.0) 

4.34 
(มาก) 

5 

ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่า
เทียมกนั 

146 
 (48.7) 

119 
 (39.7) 

31  
(10.3) 

3  
(1.0) 

1  
(0.3) 

4.35 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.34 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นความส าคญัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.34) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ขั้นตอนในการช าระเงิน
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.38) ขั้นตอนในการ
จดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36) ลูกคา้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.35) ขั้นตอนใน
การช าระเงินรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.34) ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
และ ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.25)   
 
ตารางที ่4.25 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
4.09 

(มาก) 
4 

ปัจจยัดา้นราคา 
3.55 

(มาก) 
6 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.12 

(มาก) 
3 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.02 

(ปานกลาง) 
7 

ปัจจยัดา้นพนกังาน 
4.17 

(มาก) 
2 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

4.06 
 (มาก) 

5 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
4.34 

(มาก) 
1 

 
 จากตางรางท่ี 4.25 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบ  

สอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.12) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัด้านการก าหนดราคา  (ค่าเฉล่ีย 3.55) 
และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียของความส าคญัของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ 10 อนัดบัแรก 
ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับ ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจัยหลกั 

1 
วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ี
มีคุณภาพ 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2 ความสะอาดของอาหาร 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

3 อาหารมีความสดใหม่ 
4.49 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

4 
รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติ
เผด็ และ เคร่ืองเทศถึง 

4.43 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

5 ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 
4.42 
(มาก) 

ดา้นราคา 

6 ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
4.41 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

7 
ภายในร้านมีความสะอาด และอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มี
ความสะอาด 

4.40 
(มาก) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

8 
รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติ
อาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 

4.39 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

9 ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
4.38 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

10 ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
4.36 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 
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จากตารางท่ี  4.26  พบว่า ปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาด 10 อันดับ  ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการ
ปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยั
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ อาหารมีความสด
ใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือมีรสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศ
ถึง (ค่าเฉล่ีย 4.43) ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) ภายในร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม 
แก้วน ้ า มีความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น 
รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36)        
 
ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มี
รสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง 

4.36 
(มาก) 

2 
4.48 
(มาก) 

6 

รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงใหท้าน
ง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง 

3.09 
(ปานกลาง) 

9 
3.23 

(ปานกลาง) 
9 

รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติ
อาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 

4.27 
(มาก) 

5 
4.51 

(มากท่ีสุด) 
4 

ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย 

3.03 
(ปานกลาง) 

10 
3.20 

(ปานกลาง) 
10 

ความสะอาดของอาหาร 4.38 
(มาก) 

1 
4.71 

(มากท่ีสุด) 
1 

อาหารมีความสดใหม่ 4.28 
(มาก) 

4 
4.68 

(มากท่ีสุด) 
2 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผล
ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ 

4.30 
(มาก) 

3 
4.67 

(มากท่ีสุด) 
3 

มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย 4.17 
(มาก) 

6 
4.46 

(มาก) 
7 

อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.09 
(มาก) 

7 
4.49 

(มาก) 
5 

ช่ือเสียงของร้าน 3.26 
(ปานกลาง) 

8 
3.84 

(มาก) 
8 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.92 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญั 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ีย คือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
คือ มีรสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.36) วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.30) อาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.28) รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น 
รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีอาหารให้เลือกรับประทาน
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 
3.26) รองลงมาคือ รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 3.09) 
และ ปรับรสชาติไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23)  
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ความสะอาดของอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.68) วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหาร
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เป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.67) และรสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหาร
เหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ 
รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.48) มีอาหารให้
เลือกรับประทานหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.46) และช่ือเสียงของร้าน (ค่าฉล่ีย 3.84) ปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) และ ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 
3.20)     
 
ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการก าหนดราคา จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.25 
(มาก) 

1 
4.57 

(มากท่ีสุด) 
1 

ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

3.71 
(มาก) 

3 
3.86 

(มาก) 
3 

มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้าน
อยา่งชดัเจน 

3.74 
(มาก) 

2 
4.01 

(มาก) 
2 

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 1.90 
(นอ้ย) 

4 
2.29 

(นอ้ย) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.68 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ปัจจยัดา้นการก าหนดราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให ้

ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ มีการแสดง
ราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ ราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมี
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คุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยคือ สามารถช าระเงิน
ไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 1.90) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)  
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.01) และ ราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.86) ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
อยูใ่นระดบันอ้ย คือ สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.29)   
 
ตารางที ่4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน 3.83 
(มาก) 

4 
4.13 

(มาก) 
5 

ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย 3.85 
(มาก) 

3 
4.27 

(มาก) 
3 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.15 
(มาก) 

1 
4.40 

(มาก) 
2 

มีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน 4.03 
(มาก) 

2 
4.43 

(มาก) 
1 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

3.85 
(มาก) 

3 
4.17 

(มาก) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.94 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 

ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญในระดับมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเล ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ มีเวลา
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เปิด-ปิดท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.03) ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้ายและมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ
ต่อการบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.83) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28)  
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ มีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
รองลงมาคือ ท่ีตั้งร้านอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.40) ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ ท่ีตั้งร้านอยู่
ในแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.13)  
 
ตารางที ่4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผา่น Social 
media ต่างๆ เช่น Facebook 

2.75 
(ปานกลาง) 

2 
3.47 

(ปานกลาง) 
2 

โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free 
Copy 

2.34 
(นอ้ย) 

4 
2.74 

(ปานกลาง) 
5 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข 

2.87 
(ปานกลาง) 

1 
3.78 

(มาก) 
1 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้
ไดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง 

2.75 
(ปานกลาง) 2 

3.40 
(ปานกลาง) 3 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
สะสมแตม้ เพื่อรับส่วนลด 

2.59 
(ปานกลาง) 

3 
3.33 

(ปานกลาง) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

2.66 
(ปานกลาง) 

3.35 
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให ้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.66) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 2.87) รองลงมาคือ มีการ
โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผ่าน Social media ต่างๆ เช่น Facebook และ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหาร
ครบตามท่ีก าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.75) และสะสม
แตม้ เพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.59) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยคือ โฆษณาผ่านนิตยสาร
ต่างๆ เช่น นิตยสาร Fee Copy (ค่าเฉล่ีย 2.34) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  
3.35) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 
3.78) และ มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ผา่น Social media ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ี
ก าหนดไวไ้ด้รับของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อย่าง (ค่าเฉล่ีย 3.40) รองลงมาคือ สะสมแต้ม เพื่อรับ
ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.33) และ โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.74) 
 
ตารางที ่4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการ
อาหาร 

3.54 
(มาก) 

8 
4.04 

(มาก) 
7 

พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ของลูกคา้ 

3.74 
(มาก) 

7 
4.21 

(มาก) 
6 

พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ 4.06 
(มาก) 

5 
4.45 

(มาก) 
4 

พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.10 
(มาก) 

3 
4.46 

(มาก) 
3 

พนกังานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ 3.92 
(มาก) 

6 
4.27 

(มาก) 
5 
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ตารางที ่4.31(ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

พนกังานมีรอยยิม้ และ อธัยาศยัดี 4.11 
(มาก) 

2 
4.48 

(มาก) 
2 

พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ 4.15 
(มาก) 

1 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
1 

พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้
เขา้ใจ 

4.09 
(มาก) 

4 
4.45 

(มาก) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.96 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ปัจจยัดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามเพสชายใหค้วามส าคญั 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ พนักงานมี
รอยยิ้ม และ อธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.11) พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.10) พนักงานมีความสามารถส่ือสารกับลูกค้าได้เข้าใจ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.06) พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36)  
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ พนกังานมีรอยยิม้ และ 
อธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ พนักงานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้ละให้บริการลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.46) พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ และ พนกังานมีความสามารถ
ส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.45) พนกังานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการ
ลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ 
พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.04)    
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ตารางที ่4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ภายในร้านกวา้งขวาง 3.63 
(มาก) 

9 
3.97 

(มาก) 
8 

ภายในร้านมีความสะอาด 4.18 
(มาก) 

2 
4.59 

(มากท่ีสุด) 
1 

ภายในร้านมีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใช้
อยา่งเพียงพอ 

4.00 
(มาก) 

4 
4.39 

(มาก) 
5 

ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็น
เอกลกัษณ์ 

3.59 
(มาก) 

10 
3.94 

(มาก) 
9 

การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั 3.38 
(ปานกลาง) 

11 
3.90 

(มาก) 
10 

บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 3.96 
(มาก) 

6 
4.34 

(มาก) 
6 

อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 4.06 
(มาก) 

3 
4.44 

(มาก) 
3 

การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.87 
(มาก) 

7 
4.34 

(มาก) 
6 

การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย 3.99 
(มาก) 

5 
4.41 

(มาก) 
4 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสะอาด 

4.22 
(มาก) 

1 
4.55 

(มากท่ีสุด) 
2 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสวยงาม 

3.36 
(ปานกลาง) 

12 
3.94 

(มาก) 
9 

มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหาร
ครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร 
กระดาษทิชชู เป็นตน้ 

3.71 
(มาก) 8 

4.33 
(มาก) 7 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.83 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบ 

แบบสอบถามเพศชายให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ปัจจัยย่อยท่ี มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ อุปกรณ์ในการรับประทาน เช่น จาน ชอ้น ส้อม 
มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.18) อากาศภายใน
ร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.06) ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
การแต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.99) บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 
3.96) การจดัวางโต๊ะ เก้าอ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.87) มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวย
ความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิชชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.71) ภายในร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ ป้ายหน้าร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ การออกแบบและตกแต่งภายในร้าน
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แกว้น ้ า มีความ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26)  
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ 
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.55) ปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ อากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 
4.44) รองลงมาคือ การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.41) ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะ
และเกา้อ้ีส าหรับใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.39) บรรยากาศภายในร้านไม่แออดัและการจดัวางโต๊ะ 
เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.43) มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความ
สะดวกบนโตะ๊อาหารครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิชชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
ภายในร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.97) ป้านหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์และอุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.36) และการ
ออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.38)  
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ตารางที ่4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง 
4.03 
(มาก) 

8 
4.46 

(มาก) 
5 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว 
4.10 

(มาก) 
7 

4.46 
(มาก) 

5 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
4.20 

(มาก) 
3 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

2 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
4.21 

(มาก) 
2 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3 

ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเป็นมาตรฐาน 
คือ ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้
บริการ 

4.17 
(มาก) 

5 
4.49 

(มาก) 
4 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
4.26 

(มาก) 
1 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

1 

ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว 
4.16 

(มาก) 
6 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3 

ลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียม 
4.19 

(มาก) 
4 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 

ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการ
จดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.21) ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.20) ลูกคา้ไดรั้บ
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บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกคา้ไดรั้บ
บริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหาร
สะดวกและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50)  
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ขั้นตอนในการช าระเงิน
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.54) ขั้นตอนในการ
ช าระเงินรวดเร็วและลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) ขั้นตอนใน
การให้บริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.49) และ ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้งและขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและ
รวดเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 
ตารางที ่4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มี
รสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง 

4.49 
(มาก) 

3 
3.92 
(มาก) 

6 

รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงใหท้าน
ง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง 

3.25 
(ปานกลาง) 

8 
3.11 

(ปานกลาง) 
8 

รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติ
อาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 

4.48 
(มาก) 

4 
4.43 

(มาก) 
3 

ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย 

3.18 
(ปานกลาง) 

9 
3.09 

(ปานกลาง) 
9 

ความสะอาดของอาหาร 4.61 
(มากท่ีสุด) 

1 
4.51 

(มากท่ีสุด) 
1 

อาหารมีความสดใหม่ 4.48 
(มาก) 

4 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
2 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ)แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

2 
4.51 

(มากท่ีสุด) 
1 

มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย 4.27 
(มาก) 

6 
4.36 

(มาก) 
5 

อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.28 
(มาก) 

5 
4.41 

(มาก) 
4 

ช่ือเสียงของร้าน 3.69 
(มาก) 

7 
3.59 

(มาก) 
7 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ ์

ใตจ้  าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็น
ประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) รองลงมาคือ วตัถุดิบท่ี
น ามาใช้ในการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ มีรสชาติเผ็ด และ 
เคร่ืองเทศถึง รองลงมาคือ รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ี
ไปใชบ้ริการและอาหารมีความสดใหม่มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.48) อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
ช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคือ รสชาติ
อาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผด็น้อยลง (ค่าเฉล่ีย 3.25) และปรับรสชาติอาหาร
ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ 
ความสะอาดของอาหารและวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
อยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหาร
เหมือนดเมทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.41) รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ มีรสชาติเผ็ด และ 
เคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 39.2) ช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลางคือ รสชาติอาหารปักษ์ใต้ท่ีมีการปรับปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผ็ดน้อยลง (ค่าเฉล่ีย 
3.11) และปรับรสชาติไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.09) 
 
ตารางที ่4.35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการก าหนดราคา จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านราคา 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.43 
(มาก) 

1 
4.38 

(มาก) 
1 

ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

3.79 
(มาก) 

3 
3.72 

(มาก) 
3 

มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้าน
อยา่งชดัเจน 

3.88 
(มาก) 

2 
4.03 

(มาก) 
2 

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 2.25 
(นอ้ย) 

4 
2.19 

(นอ้ย) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.59 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต ้
จ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็น
ประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ มีการ
แสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมี
คุณภาพระดับเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับน้อยคือ 
สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.25) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ 
ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัใน
ร้านอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.02) และราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 
3.72) ตามล าดบั ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยคือ สามารถช าระเงินได้ด้วยบตัรเครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 2.19) 
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ตารางที ่4.36 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน 4.05 
(มาก) 

4 
3.97 

(มาก) 
5 

ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย 4.14 
(มาก) 

3 
4.12 

(มาก) 
3 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.36 
(มาก) 

1 
4.21 

(มาก) 
2 

มีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน 4.24 
(มาก) 

2 
4.34 

(มาก) 
1 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

4.02 
(มาก) 

5 
4.07 

(มาก) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อลูกคา้ในการเลือก 

ร้านอาหารปักษ์ใต้จ  าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการ
ร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ท่ีตั้งร้านอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.24) ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้ายและมี
สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และท่ีตั้งร้านอยู่
ในแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ มี
เวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ ท่ีตั้ งร้านอยู่ในท าเล ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
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(ค่าเฉล่ีย 4.21) ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.12) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.07) และท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผา่น Social 
media ต่างๆ เช่น Facebook 

3.13 
(ปานกลาง) 

3 
3.41 

(ปานกลาง) 
2 

โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free 
Copy 

2.72 
(ปานกลาง) 

5 
2.58 

(ปานกลาง) 
5 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข 

3.39 
(ปานกลาง) 

1 
3.57 

(มาก) 
1 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้
ไดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง 

3.17 
(ปานกลาง) 2 

3.23 
(ปานกลาง) 3 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
สะสมแตม้ เพื่อรับส่วนลด 

3.05 
(ปานกลาง) 

4 
3.09 

(ปานกลาง) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก 

ร้านอาหารปักษ์ใตจ้  าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหาร
ปักษ์ใต้เป็นประจ าให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) ปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) รองลงมาคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บของแถมเป็นอาหาร
ฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.17) มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผา่น Social media ต่างๆ เช่น Facebook 
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(ค่าเฉล่ีย 3.13) สะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.05) และโฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร 
Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.72) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ือ
อาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.57) และมีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผ่าน Social media 
ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.41) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้ได้รับของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อย่าง 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) รองลงมาคือ สะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.09) และโฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ 
เช่น นิตยสาร Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.58) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.38 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นพนกังาน จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการ
อาหาร 

3.83 
(มาก) 

6 
3.92 

(มาก) 
7 

พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ของลูกคา้ 

3.98 
(มาก) 

5 
4.13 

(มาก) 
6 

พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ 4.23 
(มาก) 

2 
4.29 

(มาก) 
4 

พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.21 
(มาก) 

3 
4.31 

(มาก) 
3 

พนกังานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ 4.02 
(มาก) 

4 
4.14 

(มาก) 
5 

พนกังานมีรอยยิม้ และ อธัยาศยัดี 4.27 
(มาก) 

1 
4.32 

(มาก) 
2 

พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ 4.27 
(มาก) 

1 
4.36 

(มาก) 
1 
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ตารางที ่4.38 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นพนกังาน จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 
พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้
เขา้ใจ 

4.23 
(มาก) 

2 
4.31 

(มาก) 
3 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังาน ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ ์

ใตจ้  าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นประจ า
ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมากเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดีและพนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ
และพนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนักงาน
บริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.21) พนักงานบริการมี
เพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.02) พนักงานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) และพนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ 
พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือพนักงานมีรอยยิ้มและ
อธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว
และพนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.31) พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท 
ท่ีสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.29) พนักงานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.14) พนักงานมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) และพนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
รายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 

60 

ตารางที ่4.39 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ภายในร้านกวา้งขวาง 3.80 
(มาก) 

9 
3.97 

(มาก) 
8 

ภายในร้านมีความสะอาด 4.42 
(มาก) 

2 
4.35 

(มาก) 
1 

ภายในร้านมีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใช้
อยา่งเพียงพอ 

4.21 
(มาก) 

4 
4.20 

(มาก) 
5 

ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็น
เอกลกัษณ์ 

3.78 
(มาก) 

10 
3.92 

(มาก) 
9 

การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั 3.65 
(มาก) 

11 
3.81 

(มาก) 
10 

บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 4.14 
(มาก) 

6 
4.18 

(มาก) 
6 

อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 4.27 
(มาก) 

3 
4.24 

(มาก) 
3 

การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.11 
(มาก) 

7 
4.21 

(มาก) 
6 

การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย 4.23 
(มาก) 

5 
4.24 

(มาก) 
4 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสะอาด 

4.37 
(มาก) 

1 
4.38 

(มาก) 
2 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสวยงาม 

3.69 
(มาก) 

12 
3.73 

(มาก) 
9 
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ตารางที ่4.39 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 
มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหาร
ครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร 
กระดาษทิชชู เป็นตน้ 

4.09 
(มาก) 8 

4.16 
(มาก) 7 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.06 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อ 

ลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้จ  าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการร้านอาหารปักษใ์ตเ้ป็นประจ าใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความส าคญัในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
รองลงมาคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แกว้น ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 
4.37) อากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.27) การแต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.23) ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.21) บรรยากาศภายในร้าน
ไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 4.14) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.11) มี
อุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิช
ชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ภายในร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.80) ป้ายหน้าร้านสวยงามมองเห็นชดัเจน
เป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.78) อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้ า มีความ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.69) และการออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู ่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ อุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ 
ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.35) อากาศภายในร้านถ่ายเทดีและการแต่งกายของพนักงาน
สะอาดเรียบร้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่ง
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.20) บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความ
สะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิชชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
ภายในร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.97) ป้ายหน้าร้านสวยงามมองเห็นชัดเจนเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 
3.92) การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.81) และอุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.40 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

ประจ า ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง 
4.23 
(มาก) 

8 
4.22 

(มาก) 
5 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว 
4.29 

(มาก) 
7 

4.26 
(มาก) 

5 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
4.36 

(มาก) 
3 

4.35 
(มาก) 

2 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
4.33 

(มาก) 
2 

4.36 
(มาก) 

3 

ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเป็นมาตรฐาน 
คือ ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้
บริการ 

4.33 
(มาก) 

5 
4.32 

(มาก) 
4 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
4.39 

(มาก) 
1 

4.37 
(มาก) 

1 

ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว 
4.31 

(มาก) 
6 

4.28 
(มาก) 

3 

ลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียม 
4.36 

(มาก) 
4 

4.32 
(มาก) 

3 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.33 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านอาหาร 

ปักษ์ใตจ้  าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็น
ประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการ
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จดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.36) ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารวดเร็วและขั้นตอนในการให้บริการมี
ความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกค้าได้รับบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.31) ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวก
และรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.29) และขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ขั้นตอนใน
การช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.35) ขั้นตอนในการให้บริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ 
ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการและลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.28) ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหาร
สะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.26) และขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.41 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่เกนิ 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มี
รสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศถึง 

4.35 
(มาก) 

3 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
4 

รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงใหท้าน
ง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง 

3.25 
(ปานกลาง) 

8 
3.08 

(ปานกลาง) 
8 

รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติ
อาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 

4.28 
(มาก) 

4 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
4 

ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็นอ้ย 

3.18 
(ปานกลาง) 

9 
3.07 

(ปานกลาง) 
9 

ความสะอาดของอาหาร 4.44 
(มาก) 

1 
4.68 

(มากท่ีสุด) 
1 
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ตารางที ่4.41 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 
อาหารมีความสดใหม่ 4.39 

(มาก) 
2 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

3 

วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ 

4.39 
(มาก) 

2 
4.60 

(มากท่ีสุด) 
2 

มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย 4.21 
(มาก) 

5 
4.44 

(มาก) 
5 

อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.18 
(มาก) 

6 
4.42 

(มาก) 
6 

ช่ือเสียงของร้าน 3.38 
(ปานกลาง) 

7 
3.74 

(มาก) 
7 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.01 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหาร    

ปักษใ์ต ้จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท 
ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่และ
วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.39) รสชาติ
อาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติเผด็และเคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.35) รสชาติอาหารมีความ
เป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีอาหารให้เลือก
รับประทานหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.21) อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) และช่ือเสียงของร้าน ตามล าดบั ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียคือ ช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.38) รองลงมาคือ รสชาติอาหารปักษ์ใตท่ี้มีการปรับปรุงให้
ทานง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง (ค่าเฉล่ีย 3.25) และปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
เผด็มาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
คือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.68) รองลงมาคือ วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการปรุงอาหารเป็น
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วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และรสชาติอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ มีรสชาติเผ็ดและ
เคร่ืองเทศถึงและรสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีไปใช้
บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดับ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ อาหารท่ี
เตรียมมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.42) และช่ือเสียงของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลางคือ รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงให้ทาน
ง่ายข้ึน คือ เผด็น้อยลง (ค่าเฉล่ีย 3.08) และปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผ ้
ดมาก เผด็นอ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.07) 
 
ตารางที ่4.42 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการก าหนดราคา จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านราคา 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่เกนิ 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.38 
(มาก) 

1 
4.46 

(มาก) 
1 

ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบั
เดียวกนั 

3.78 
(มาก) 

2 
3.79 

(มาก) 
3 

มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้าน
อยา่งชดัเจน 

3.69 
(มาก) 

3 
4.08 

(มาก) 
2 

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 1.95 
(นอ้ย) 

4 
2.27 

(นอ้ย) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.65 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต ้

จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ ราคาอาหารถูก
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กวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้าน
อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัน้อยคือ สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัร
เครดิต (ค่าเฉล่ีย 1.95) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคยัโดยรวมอยู ่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ราคา
อาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้าน
อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.08) และราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยคือ สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 
2.27) 
 
ตารางที ่4.43 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่เกนิ 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน 3.93 
(มาก) 

3 
4.04 

(มาก) 
5 

ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย 3.89 
(มาก) 

4 
4.26 

(มาก) 
3 

ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.21 
(มาก) 

1 
4.38 

(มาก) 
2 

มีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน 4.07 
(มาก) 

2 
4.41 

(มาก) 
1 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

3.85 
(มาก) 

5 
4.19 

(มาก) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.99 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก 
ร้านอาหารปักษ์ใตจ้  าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนไม่
เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ ท่ีตั้ งร้านอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.07) ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.93) ท่ีตั้ง
ร้านสังเกตเห็นได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.89) และมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ มี
เวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ ท่ีตั้ งร้านอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่ถึง 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผา่น Social 
media ต่างๆ เช่น Facebook 

2.85 
(ปานกลาง) 

3 
3.40 

(ปานกลาง) 
2 

โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free 
Copy 

2.44 
(ปานกลาง) 

5 
2.65 

(ปานกลาง) 
5 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข 

3.06 
(ปานกลาง) 

1 
3.64 

(มาก) 
1 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้
ไดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง 

2.97 
(ปานกลาง) 2 

3.21 
(ปานกลาง) 3 

มีการใหส่้วนลดและของแถม ไดแ้ก่ 
สะสมแตม้ เพื่อรับส่วนลด 

2.81 
(ปานกลาง) 

4 
3.14 

(ปานกลาง) 
4 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

2.83 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก 

ร้านอาหารปักษ์ใตจ้  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อไม่เกิน 
100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
รองลงมาคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไวไ้ด้รับของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อย่าง 
(ค่าเฉล่ีย 2.97) มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน Social media ต่างๆเช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 
2.85) และสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 2.81) ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบันอ้ย
คือ โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆเช่น นิตยสาร Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.44) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อคนมากกวา่ 100 บาทใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหาร
ครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ มีการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน Social media ต่างๆเช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.40) รองลงมาคือ รับของแถม
เม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.21) สะสมแตม้เพื่อ
รับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.14) และโฆษณาผ่านนิตยสารต่างๆเช่น นิตยสาร Free Copy (ค่าเฉล่ีย 2.65) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.45 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นพนกังาน จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่ถึง 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการ
อาหาร 

3.51 
(มาก) 

7 
4.09 

(มาก) 
8 

พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ของลูกคา้ 

3.74 
(มาก) 

6 
4.23 

(มาก) 
7 

พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ 4.05 
(มาก) 

4 
4.49 

(มาก) 
3 

พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.11 
(มาก) 

1 
4.48 

(มาก) 
4 

พนกังานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ 3.89 
(มาก) 

5 
4.32 

(มาก) 
6 

พนกังานมีรอยยิม้ และ อธัยาศยัดี 4.08 
(มาก) 

3 
4.54 

(มากท่ีสุด) 
2 

พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ 4.11 
(มาก) 

1 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
1 

พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้
เขา้ใจ 

4.09 
(มาก) 

2 
4.47 

(มาก) 
5 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.95 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ปัจจยัดา้นพนกังาน ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต ้

จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้
ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ
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พนักงานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้เขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.09) พนักงานมีรอยยิ้มและอธัยาศยัดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) พนักงานบริการมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.05) พนักงานบริการมีเพียงพอ
ส าหรับบริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.74)  และพนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ พนกังานมีความเอาใจใส่
และเต็มใจใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) และพนกังานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียคือ พนักงานบริการมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได้เขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.47) พนักงานบริการมี
เพียงพอส าหรับบริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนักงานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) และพนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.09) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.46 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่ถึง 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ภายในร้านกวา้งขวาง 3.62 
(มาก) 

8 
4.00 

(มาก) 
9 

ภายในร้านมีความสะอาด 4.23 
(มาก) 

2 
4.57 

(มากท่ีสุด) 
1 

ภายในร้านมีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใช้
อยา่งเพียงพอ 

4.00 
(มาก) 

4 
4.41 

(มาก) 
5 

ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็น
เอกลกัษณ์ 

3.62 
(มาก) 

8 
3.93 

(มาก) 
10 

การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั 3.45 
(ปานกลาง) 

10 
3.87 

(มาก) 
11 
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ตารางที ่4.46 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 
 
บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั 3.96 

(มาก) 
5 

4.36 
(มาก) 

6 

อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 4.10 
(มาก) 

3 
4.42 

(มาก) 
4 

การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.91 
(มาก) 

6 
4.34 

(มาก) 
7 

การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย 4.00 
(มาก) 

4 
4.43 

(มาก) 
3 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสะอาด 

4.24 
(มาก) 

1 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
2 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสวยงาม 

3.50 
(มาก) 

9 
3.83 

(มาก) 
12 

มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหาร
ครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร 
กระดาษทิชชู เป็นตน้ 

3.81 
(มาก) 7 

4.26 
(มาก) 8 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อ 

ลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตจ้  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 
4.23) อากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.10) การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อยและภายใน
ร้านมีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้อย่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) บรรยากาศ
ภายในร้านไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 3.96) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
3.91) มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน เช่น ไม้จ้ิมฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร 
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กระดาษทิชชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ภายในร้านกวา้งขวางและป้ายหน้าร้านสวยงามมองเห็นชดัเจน
เป็นเอกลกัษณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 3.62) และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน 
ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ภายในร้านมีความ
สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.57) และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อมแก้วน ้ า มีความ
สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ การแต่ง
กายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ อากาศในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
ภายในร้านมีจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.41) บรรยากาศภายในร้านไม่
แออดั (ค่าเฉล่ีย 4.36) การจดัวางโต๊ะ เก้าอ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.34) มี
อุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน เช่น ไมจ้ิ้มฟัน เคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิช
ชู เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ภายในร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.00) ป้ายหน้าร้านสวยงามมองเห็นชดัเจน
เป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.93) การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทันสมัย (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.60) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.47 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน 

ไม่เกนิ 100 บาท มากกว่า 100 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับ
ที่ 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง 
4.09 
(มาก) 

7 
4.42 

(มาก) 
8 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว 
4.16 

(มาก) 
6 

4.43 
(มาก) 

7 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
4.23 

(มาก) 
3 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2 

ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
4.26 

(มาก) 
2 

4.46 
(มาก) 

5 
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ตารางที ่4.47 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 
ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเป็นมาตรฐาน 
คือ ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้
บริการ 

4.23 
(มาก) 

3 
4.45 

(มาก) 
6 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
4.30 

(มาก) 
1 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

1 

ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว 
4.19 

(มาก) 
5 

4.48 
(มาก) 

4 

ลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียม 
4.22 

(มาก) 
4 

4.49 
(มาก) 

3 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือก 

ร้านอาหารปักษใ์ตจ้  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อคนไม่เกิน 100 
บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการ
จดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.26) ขั้นตอนในการให้บริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกคา้ไดรั้บ
บริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ลูกคา้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.19) ขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) และขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.09) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อคนมากกวา่ 100 บาท ใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนในการช าระเงิน
ถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.53) และขั้นตอนในการจัดส่งอาหารถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.52) ปัจจัยย่อยท่ี มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ลูกคา้ไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 
4.49) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.46) ขั้นตอนในการให้บริการมี
ความเป็นมาตรฐานคือ ลูกคา้ไดรั้บบริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ขั้นตอนใน
การสั่งซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.43) และขั้นตอนในการสั่งซ้ืออาหารสะดวกและ
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.42) ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ 
 
ตารางที ่4.48 แสดงปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนผู้ให้
ข้อเสนอแนะ 

(คน) 
ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ - ควรเนน้ในเร่ืองของรสชาติอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ไม่ดดัแปลงและวตัถุดิบท่ีน ามาปรุงอาหารตอ้งเป็น
วตัถุดิบท่ีใหม่และสด 
- ร้านควรใหบ้ริการผกัสดจะมีผกัใหเ้ลือก
รับประทานอยา่งหลากหลาย 
- ควรท าอาหารใหต้รงกบัเมนูอาหารท่ีมี 

7 

ดา้นราคา ร้านอาหารปักษใ์ตส่้วนใหญ่มกัมีราคาสูง อยากให้
ปรับในเร่ืองของราคาอาหาร 

1 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

- ท  าเลท่ีตั้ งเป็น ส่ิงส าคัญ เพราะคนส่วนใหญ่ ท่ี
รับประทานอาหารใต้ จะเลือกจะท าเลท่ีใกล้และ
สะดวกต่อการเดินทาง 
- ต้องการให้ เพิ่ ม เวลาในการให้บ ริการ เพราะ 
ปัจจุบนัเวลาในการเปิดใหบ้ริการนอ้ยเกินไป 
- ตอ้งการใหมี้บริการส่งถึงบา้น 

5 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด - - 
ดา้นบุคคลผูใ้หบ้ริการ - - 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

- ในส่วนของหอ้งน ้าภายในร้าน ตอ้งการใหห้้องน ้า
มีความสะอาดเหมาะแก่การใชบ้ริการ 

1 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ - - 
 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ มีขอ้เสนอแนะทั้งหมด 13 ขอ้เสนอแนะ โดยในดา้นผลิตภณัฑ์
ไดรั้บขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด จ านวน 7 คน รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน 5 คน 
ดา้นราคา จ านวน 1 คน และดา้นสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 1  คน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์
ใตอ้  าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา 
การอภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการและผูศึ้กษา ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาจากลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย

จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 เพศหญิงจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่มีอายอุยู่
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
66.7ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยร้อยละ 39 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษ์

ใต้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จากการศึกษาร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ านวน 24 แห่ง พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต ้ร้านครัวภูเก็ตลายครามมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 26 และร้านอาหารปักษใ์ตท้ี่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเป็นประจ าโดยถาม
เป็นค าถามปลายเปิดและตอบได้เพียง 1 แห่ง คือ ร้านอาหารปักษ์ใตพ้ทัลุง มีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบจ านวน 35 คน ซ่ึงประเภทร้านอาหารปักษใ์ตท้ี่เลือกใชบ้ริการบ่อยที่สุดคือ ร้านอาหารปักษ์
ใตท้ี่เปิดใหบ้ริการหนา้ร้านเอง คิดเป็นร้อยละ 69 เมนูอาหารปักษใ์ตท้ี่เลือกรับประทานเป็นประจ ามาก
ที่สุดคือ คัว่กล้ิงหมู คิดเป็นร้อยละ 61.7 เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตค้ือ ช่ืนชอบใน
รสชาติของอาหาร คิดเป็นร้อยละ 83 โดยมีตนเองเป็นผูช้กัชวนให้เลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต้
ในแต่ละคร้ังคือ คิดเป็นร้อยละ 53.3 และตนเองยงัเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารปักษใ์ต ้คิดเป็นร้อยละ 68 ความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ล่ะคร้ังคือ
คือ ใชบ้ริการเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 53 โดนวนัที่เลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่จะไม่แน่นอน คิดเป็น
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ร้อยละ 59.7 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียต่อคนต่อคร้ังไม่เกิน 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.3 โดย
เลือกใช้บริการช่วงอาหารกลางวนั เวลา 10.31-13.30 น. คิดเป็นร้อยละ 67.7 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้จกัร้านอาหารปักษใ์ตจ้ากขอ้มูลแหล่งบุคคล คิดเป็นร้อยละ 69.7 

 
ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือก

ร้านอาหารปักษ์ใต้ 
ตารางที่ 5.1  สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษ์
ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ค่าเฉลี่ย(แปลผล) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1.วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็น
วตัถุดิบที่มีคุณภาพ 
2.ความสะอาดของร้าน 
3. อาหารมีความสดใหม่ 

4.57 (มากที่สุด) 
 
4.56 (มากที่สุด) 
4.49 (มาก) 

ปัจจัยด้านราคา 

1.ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ   
2.มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัใน
ร้านอยา่งชดัเจน 
3.ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนทีมี่คุณภาพ
ระดบัเดียวกนั 

4.42 (มาก) 
3.88 (มาก) 
 
3.79 (มาก) 

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

1.ที่ตั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง 
2.มีเวลาเปิด-ปิด ที่แน่นอน 
3.ที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย 

4.29 (มาก) 
 
4.24 (มาก) 
4.07 (มาก) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

1.รับส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามเง่ือนไข 
2. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธร้์าน ผา่น 
Social media ต่างๆ เช่น Facebook 
3.รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่
ก  าหนดไว ้ไดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 
อยา่ง 

3.35 (ปานกลาง) 
3.13 (ปานกลาง) 

 
3.09 (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหาร
ปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ค่าเฉลี่ย(แปลผล) 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

1.พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ   
2.พนกังานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดี 
3.พนกังานบริการสามารถตอ้นรับและ
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.33 (มาก) 
 
4.31 (มาก) 
4.29 (มาก) 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

1.ภายในร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม 
แกว้น ้ า มีความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
2.อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 

4.40 (มาก) 
 
 
4.26 (มาก) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

1.ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
2.ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง 
3.ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 

4.41 (มาก) 
4.38 (มาก) 
4.36 (มาก) 

 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ วตัถุดิบที่
น ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมาคือ ความสะอาดของร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) และอาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.49) 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.55) โดยปัจจยัย่อย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้มากที่สุดคือ ราคาอาหาร
เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
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ที่ตั้งร้านอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิด ที่แน่นอน 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.07) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดยปัจจยัย่อย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้คือ รับ
ส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาคือ มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธร้์าน
ผ่าน Social media ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.13) และรับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่
ก  าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.09) 

ปัจจัยด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ พนกังาน
มีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศยัดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) และพนักงานบริการสามารถต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตค้ือ ภายในร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น 
สอ้ม แกว้น ้ า มีความสะอาดมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.40) และอากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 
4.26) 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34) โดยปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจัดส่งอาหารถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) และขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
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ตารางที่ 5.2 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

(แปลผล) 
ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 
(มาก) 

- วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็น
วตัถุดิบที่มีคุณภาพ 

4.57 
(มากที่สุด) 

ดา้นราคา 3.55 
(มาก) 

- ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.42 
(มาก) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.12 
(มาก) 

- ที่ต ั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง 

4.29 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.02 
(ปาน
กลาง) 

- รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

3.35 
(ปานกลาง) 

ดา้นพนกังาน 4.17 
(มาก) 

- พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

4.33 
(มาก) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.06 
(มาก) 

- ภายในร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น 
สอ้ม แกว้น ้ า มีความสะอาด 

4.40 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.34 
(มาก) 

- ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.41 
(มาก) 

 
ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือก

ร้านอาหารปักษ์ใต้ จ าแนกตามเพศ อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกร้านอาหาร
ปักษ์ใต้ จ าแนกตามเพศ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ความ
สะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติเผด็
และเคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.36) และวตัถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มี คุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ความสะอาดของอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.68) และวตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการปรุง
อาหารเป็นวตัถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ราคา
อาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้าน
อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.74) และราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
ปัจจยัย่อย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) และ ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุด
คือ ที่ต ั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) และที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ ที่ต ั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.40) และที่ตั้งร้าน
สงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.66) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้าก
ที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 2.87) รองลงมาคือ มีการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธผ์า่น Social media ต่างๆเช่น Facebook และ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่
ก  าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 2.75) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.35) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ือ
อาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือ มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธผ์า่น Social media 
ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.47) และรับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่ก  าหนดไวไ้ดรั้บของแถม
เป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
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 ปัจจัยด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ พนักงานมี
ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) และพนักงานบริการสามารถต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และ
เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ 
พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ปัจจัยย่อย 3 ปัจจัยแรกที่ มีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มีความ
สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.18) และอากาศภายในร้าน
ถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ภายในร้านสะอาด (ค่าเฉล่ีย 
4.59) รองลงมาคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) และอากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
ขั้นตอนในการช าระเงินถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) และขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 
4.50) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ขั้นตอนในการช าระ
เงินถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว และ ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่า
เทียมมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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ตารางที่ 5.3 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ระดบัที่สูงที่สุด จ  าแนกตามเพศ     

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 
เพศ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ชาย ความสะอาดของอาหาร 4.38 มาก 
หญิง ความสะอาดของอาหาร 4.71 มากที่สุด 

ดา้นการก าหนด
ราคา 

ชาย ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.25 มาก 
หญิง ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.57 มากที่สุด 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ชาย 
ที่ตั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง 

4.15 มาก 

หญิง มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน 4.43 มาก 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ชาย 
รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

2.87 
ปานกลาง 

หญิง รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาเง่ือนไข 3.78 มาก 
ดา้นพนกังาน 

ชาย 
พนกังานมีความเอกใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

4.15 
มาก 

หญิง พนกังานมีความเอกใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

4.50 
มากที่สุด 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ชาย 
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น 
จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มีความสะอาด 

4.22 มาก 

หญิง ภายในร้านมีความสะอาด 
4.59 

มากที่สุด 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ชาย ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.26 มาก 
หญิง ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.55 มากที่สุด 

 
 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกร้านอาหาร
ปักษ์ใต้ จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตเ้ป็นประจ าให้
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจัยย่อย 3 ปัจจัยแรกที่ มีผลต่อการเลือก
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ร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) รองลงมาคือ วตัถุดิบที่น ามาใช้
ในการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.53) และรสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ 
มีรสชาติเผด็และเคร่ืองเทศถึง (ค่าเฉล่ีย 4.49)  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษ์ใตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และรสชาติ
อาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุกคร้ังที่ไปใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
 ปัจจัยด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้เป็นประจ าให้
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจัยย่อย 3 ปัจจัยแรกที่ มีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ มีการ
แสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนที่มี
คุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79)   

ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้าก
ที่สุดคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบน
ฝาผนังในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.03) และราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.72) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษ์ใต้
เป็นประจ าใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ที่ต ั้ งร้านอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.24) และที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ ที่ต ั้งร้านอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) และที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตเ้ป็น
ประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.09) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อ
การเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
รองลงมาคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่ก  าหนดไวไ้ด้รับของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อย่าง 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) และมีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้านผา่น Social media ต่างๆเช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 
3.13)  
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ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้าก
ที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.57) รองลงมาคือ มีการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน Social media ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.41) และรับของแถมเม่ือซ้ือ
อาหารครบตามที่ก  าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.23) 
 ปัจจัยด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นประจ าให้
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจัยย่อย 3 ปัจจัยแรกที่ มีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ พนกังานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดีและพนกังานมีความเอาใจใส่และเต็ม
ใจใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และพนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและ
อัธยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.32) และพนักงานบริการสามารถต้อนรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ได้อย่าง
รวดเร็วและพนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการ
ร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัย่อย 3 
ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
รองลงมาคือ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 
4.37) และอากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
รองลงมาคือ ภายในร้านสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.35) และอากาศภายในร้านถ่ายเทดีและการแต่งกายของ
พนกังานสะอาดเรียบร้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบที่ใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็น
ประจ าให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมาคือ 
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้งและขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกคา้ไดรั้บ
บริการเหมือนเดิมทุกคร้ังที่มาใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตป้านกลางให้ความส าคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ 
ขั้นตอนในการช าระเงินถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
 
ตารางที่ 5.4  สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ระดบัที่สูงที่สุด จ  าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ     

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

ความถี่
ในการ
ใช้

บริการ 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ประจ า ความสะอาดของอาหาร 4.61 มากที่สุด 
ปาน
กลาง 

ความสะอาดของอาหาร 4.51 มากที่สุด 

ดา้นการก าหนด
ราคา 

ประจ า ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.43 มาก 
ปาน
กลาง 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.38 มาก 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ประจ า 
ที่ตั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง 

4.36 มาก 

ปาน
กลาง 

มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน 4.34 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ประจ า 
รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

3.39 ปานกลาง 

ปาน
กลาง 

รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

3.57 มาก 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ระดบัที่สูงที่สุด จ  าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

ความถี่
ในการ
ใช้

บริการ 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นพนกังาน ประจ า พนกังานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดี 4.27 มาก 
ปาน
กลาง 

พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 

4.36 มาก 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ประจ า ภายในร้านมีความสะอาด 4.42 มาก 
ปาน
กลาง 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 
เช่น จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มีความ
สะอาด  

4.38 มาก 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ประจ า ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.39 มาก 
ปาน
กลาง 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.37 มาก 

 
 3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อลูกค้าในการเลือกร้านอาหาร
ปักษ์ใต้ จ าแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใตเ้ป็นโดยมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ปัจจยั
ยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
4.44) รองลงมาคือ อาหารมีความสดใหม่และวตัถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มี
คุณภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.68) รองลงมาคือ วตัถุดิบที่
น ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และอาหารมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
4.59)   
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 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัย่อย 3 
ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้มากที่สุดคือ ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมี
การแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.69)   

ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ มี
การแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.08) และราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืน
ที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ที่ต ั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวก
ต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.07) และที่ตั้งร้านอยู่
ในแหล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ มีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ ที่ต ั้งร้านอยู่
ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.38) และที่ตั้งร้านสงัเกตเห็นไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดย
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) 
ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบ
ตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.06) รองลงมาคือ รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่ก  าหนดไวไ้ดรั้บของ
แถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 2.97) และมีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน Social media 
ต่างๆเช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 2.85)  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผล
ต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
รองลงมาคือ มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ร้านผา่น Social media ต่างๆ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
และรับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่ก  าหนดไวไ้ด้รับของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง (ค่าเฉล่ีย 
3.21) 
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 ปัจจัยด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยั
แรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ พนักงานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และ
ให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและพนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) และพนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) และพนักงานบริการมีกิริยา มารยาท ที่
สุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการ
ร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ อุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ภายใน
ร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.23) และอากาศภายในร้านถ่ายเทดี (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ภายในร้านมีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมาคือ อุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.56) และการแต่งกาย
ของพนกังานสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยั
ยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.26) และขั้นตอนในการ
จดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนมากกว่า 
100 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยัแรกที่มีผลต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษ์ใตม้ากที่สุดคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ 
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.52) และลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 
4.49) 
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ตารางที่ 5.5 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ระดบัที่สูงที่สุด จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน  

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคน 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่เกิน 100
บาท 

ความสะอาดของอาหาร 4.44 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

ความสะอาดของอาหาร 4.68 มากที่สุด 

ดา้นการก าหนด
ราคา 

ไม่เกิน 100
บาท 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.38 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.46 มาก 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ไม่เกิน 100
บาท 

ที่ตั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อ
การเดินทาง 

4.21 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

มีเวลาเปิด-ปิด ที่แน่นอน 4.41 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่เกิน 100
บาท 

รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

3.06 ปานกลาง 

มากกวา่ 100 
บาท 

รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตาม
เงื่อนไข 

3.64 มาก 

ดา้นพนกังาน 
ไม่เกิน 100
บาท 

พนกังานบริการสามารถตอ้นรับ
ลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและพนกังานมีความเอาใจ
ใส่และเตม็ใจใหบ้ริการ 

4.11 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็
ใจใหบ้ริการ 

4.56 มากที่สุด 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ระดบัที่สูงที่สุด จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคน 

ปัจจัยย่อย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ไม่เกิน 100
บาท 

อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 
เช่น จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น ้ า มี
ความสะอาด 

4.24 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

ภายในร้านมีความสะอาด 4.57 มากที่สุด 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ไม่เกิน 100
บาท 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.30 มาก 

มากกวา่ 100 
บาท 

ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง 4.53 มาก 
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5.2 อภิปรายผล 
ตารางที่ 5.6 แสดงความสอดคลอ้งของวรรณกรรมที่ศึกษา ต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ จริยา นิกรพทิยา กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์ โกวทิ ไกรศรินท์ สิรินทิพย์ หอมขจร 

ด้านผลิตภณัฑ์ 1.วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการ
ปรุงอาหารเป็นวัตถุดิบท่ี มี
คุณภาพ 
2.ความสะอาดของอาหาร 
3.อาหารมีความสดใหม่ 
4.รสชาติอาหารมีความเป็น
เอกลักษณ์คือมีรสชาติเผ็ด 
และ เคร่ืองเทศถึง 

1.ความสะอาดของอาหาร 
2.รสชาติของอาหารและความ
สดใหม่ของอาหาร 
3.คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้

1.ความสะอาดของอาหาร 
2.รสชาติอร่อยถูกปาก 
3.อาหารใหม่สดและใชว้ตัถุดิบท่ี
มีคุณภาพ 

1.ช่ือเสียงของร้าน 
2.ความหลากหลายของรายการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.รสชาติอาหารถูกปากเป็นรส
แบบดั้งเดิมสไตลเ์กาหลี 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ด้านราคา 1.ราคาอาหารเหมาะสมกับ

คุณภาพ 
2.มีการแสดงราคาอาหารติด
บนฝาผนงัอยา่งชดัเจน 
3.ราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืน
ท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 

1.มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
2.มีราคาท่ีถูกกว่าร้าน อ่ืนท่ี มี
คุณภาพระดบัเดียวกนั 
3.มีเมนูบอกรายการอาหารอยา่ง
ชดัเจน 

1.คุ้มค่ าเม่ือ เที ยบกับคุณภาพ
อาหาร 
2.ราค าอ าห ารอ ยู่ ในระดับ ท่ี
เหมาะสมและมีเมนูแจ้งราคา
อาหารอยา่งชดัเจน 

1.มีอาหารหลายระดับราคาให้
เลือก 
2.มีส่วนลดเงินสดให้ 
3.ราคาไม่แพง 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 54 (ต่อ) แสดงความสอดคลอ้งของวรรณกรรมที่ศึกษา ต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

จริยา นิกรพิทยา กฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ โกวทิ ไกรศรินท์ สิรินทพิย์ หอมขจร 

ด้ าน ช่ อ งท างก ารจั ด
จ าหน่าย 

1.ท่ีตั้ งร้านอยู่ในท าเลท่ีสะดวก
ต่อการเดินทาง 
2.มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน 
 
3.ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย 

1.ท่ี ตั้ งข อ ง ร้ านส าม ารถ
สังเกตเห็นไดง่้าย 
2.ท่ี ตั้ ง ร้ าน อ ยู่ ใน ท่ี ตั้ ง ท่ี
สะดวกต่อการเดินทาง 
3.สถานท่ีจอดรถสะดวก
และเพียงพอ 

1.มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั 
2.ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง 
3.มีห้องแอร์ให้บริการ 

1.มีสถาน ท่ีให้บ ริการของ
ตนเองเป็นเอกเทศ 
2.ร้านอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 
3.ร้านอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 
ด้ า น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
การตลาด 

1.รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบ
ตามเง่ือนไข 
2.มีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์
ร้ าน  ผ่ าน  Social media ต่ างๆ 
เช่น Facebook 
3.รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบ
ตามท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บของแถม
เป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง 

1.มีการลดราคาและให้ของ
แถม 
2.มี ก า ร ส มั ค ร เ พ่ื อ เ ป็ น
สมาชิกเพ่ือไดรั้บสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 
3.มีการท าเมนูพิเศษในช่วง
เทศกาล 

1.การท าบัตรลดแจกให้ลู กค้าประจ าและการมี
พนกังานแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2.จดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ 

1.มีโปรโมชั่นพิเศษ บุปเฟ่ต ์
มา 3 จ่าย 2 เป็นต้น และ ท า
การส่งเสริมการขายหรือจัด
โปรโมชั่น เป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง 
2.สั่งอาหาร 1 ชุดแถมรายการ
อาหารอ่ืน 1 จาน 
 

93 



 

 

96 

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) แสดงความสอดคลอ้งของวรรณกรรมที่ศึกษา ต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ จริยา นิกรพทิยา กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์ โกวิท ไกรศรินท์ สิรินทิพย์ หอมขจร 

ด้านพนักงาน 1.พนักงานมีความเอาใจใส่และ
เต็มใจให้บริการ 
2.พ นั ก ง าน มี ร อ ย ยิ้ ม แ ล ะ
อธัยาศยัดี 
3.พนั ก งานบ ริก ารส าม ารถ
ต้อนรับลูกค้าและให้บริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.พนกังานมีความเอาใจใส่และเต็มใจ
ให้บริการ 
2.พนกังานมีมารยาท 
3.พนักงานมีความสามารถส่ือสารกบั
ลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ 

1.พนั ก งาน ให้ บ ริ ก าร มี ม นุ ษ ย์
สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ยิ้ ม แ ย ้ม แ จ่ ม ใ ส 
พนักงานพูดจาสุภาพอ่อนน้อม 
พนักงานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกค้า 
และพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี  

1.พนั ก ง าน ให้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
เพียงพอ 
2.พนั ก งาน มี คว าม รู้ เก่ี ย วกับ
อาหารเป็นอยา่งดี 
3.พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
อยา่งดี 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ด้ าน ก ารส ร้ างแ ล ะน า เส น อ
ลกัษณะทางกายภาพ 

1.ภายในร้านมีความสะอาดและ
อุปกรณ์ ในการรับประทาน
อาหาร เช่น  จาน  ช้อน ส้อม 
แกว้น ้ า มีความสะอาด 
2.อากาศภายในร้านถ่ายเทดี 

1.ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ 
2.ความสะอาดของห้องน ้ า 
3.ความสะอาดภายในร้าน 

1.ภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
สะอาด 
2.ห้องน ้ าสะอาดและมีป้ายแจง้แยก 
ชาย-หญิง ชดัเจน 
3.ภายในร้านอาหารกวา้งขวาง โล่ง 
ไม่อึดอดั 

1.สถานท่ีให้บริการสะอาด/ระบบ
ถ่ าย เท อ าก าศ ดี /มี ค ว าม เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย 
2.สถาน ท่ี ให้ บ ริก าร มีก ารติด
เคร่ืองปรับอากาศ 
3.มีส่วนบริการลูกคา้อยู่กลางแจง้ 
อากาศถ่ายเท 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) แสดงความสอดคลอ้งของวรรณกรรมที่ศึกษา ต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ จริยา นิกรพิทยา กฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ โกวทิ ไกรศรินท์ สิรินทพิย์ หอมขจร 

ด้านกระบวนการห้บริการ 1.ขั้ น ต อน ใน ก ารช าร ะ เงิ น
ถูกตอ้ง 
2.ขั้นตอนในการจัดส่งอาหาร
ถูกตอ้ง 
3.ขั้นตอนในการจัดส่งอาหาร
รวดเร็ว 

1.การคิดเงินมีความถูกตอ้ง 
2.ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียม
กนั 
3.การได้ รับอ าห าร/เค ร่ือ ง ด่ื ม
ถูกตอ้ง 

1.ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย
ตลอดเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
2.ให้บริการอยา่งเสมอภาค 
3.อาหารและเคร่ืองด่ืมได้รับอย่าง
รวด เร็วและถู กต้อ งและมีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดีภายใน
ร้าน 

1.ระยะเวลาในการรอคอยอาหาร 
2.มีพนักงานคอยดูแลอย่างดีตลอด
การรับประทานอาหาร เช่น คอย
เก็บจาน เติมน ้า น ้ าจ้ิม เป็นตน้ 
3.กระบวนการในการจองคิวเพ่ือ
รับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

อภปิรายผล  สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 
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 จากตารางที่ 54 พบว่า การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัที่มีต่อการ
เลือกร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับ
แรกคือ วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบที่มีคุณภาพ รองลงมาคือ ความสะอาดของร้าน 
อาหารมีความสดใหม่ และรสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์คือมีรสชาติเผด็และเคร่ืองเทศถึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์(2555) เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ให้บริการของร้านอาหารมายเวยีดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ที่พบว่าปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัคือ ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหารและความสดใหม่ของอาหารและคุณภาพ
ของวตัถุดิบที่น ามาใช้ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท์ (2555) เร่ืองส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่พบว่า
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ความสะอาดของอาหารและอาหารใหม่สดและใช้
วตัถุดิบที่มีคุณภาพ และยงัสอดคล้องกับการศึกษาของสิรินทิพย ์หอมขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรม
ผู ้บ ริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ช่ือเสียงของร้าน ความหลากหลายของรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และรสชาติอาหารถูกปากเป็นรสแบบดั้งเดิมสไตลเ์กาหลี 
 ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัที่มีต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนังในร้านอย่าง
ชดัเจน และราคาอาหารถูกกว่าร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤต
ตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์ (2555) เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านอาหารมาย
เวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญคือ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ มีราคาที่ถูกกว่าร้านอ่ืนที่มีคุณภาพระดบัเดียวกนัและมีเมนูบอกรายการอาหาร
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท์ (2555) เร่ืองส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่พบว่าปัจจยัยอ่ยที่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพอาหาร ราคาอาหารอยูใ่นระดบัที่
เหมาะสมและมีเมนูแจง้ราคาอาหารอยา่งชดัเจน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิรินทิพย ์หอมขจร 
(2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยั
ยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความความส าคญัคือ มีอาหารหลายระดบัราคาให้เลือก มีส่วนลดเงินสด
ให้และราคาไม่แพง เพราะ รูปแบบร้านอาหารเกาหลีส่วนใหญ่ที่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการ
คือ ร้านอาหารเกาหลีแบบผสมผสานซ่ึงมีการขายอาหารหลายประเภท เช่น อาหารจานเดียว อาหารชุด 
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และบุฟเฟ่ต์ จึงจ  าเป็นตอ้งมีอาหารหลายระดบัราคาให้เลือกต่างจากร้านอาหารปักษ์ใตท้ี่ขายอาหาร
ประเภทเดียว นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาอาหารเพราะ
ผูต้อบแบบสอบถามจะตั้งงบประมาณในการใช้บริการในแต่คร้ังจะอยู่ที่ประมาณ 200-400 บาท 
ดงันั้นการตั้งราคาอาหารจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับร้านอาหารเกาหลี   
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัที่
มีต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ ที่ต ั้งร้านอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง รองลงมาคือ มีเวลาเปิด-ปิด ที่แน่นอน และ
ที่ตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์(2555) เร่ือง
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่พบว่า
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคือ ที่ต ั้งของร้านสามารถสงัเกตเห็นไดง่้ายและที่ตั้งร้าน
อยูใ่นที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท ์(2555) เร่ืองส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่
พบว่าปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ท าเลที่ตั้ งสะดวกในการเดินทาง แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของสิรินทิพย ์หอมขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือก
ร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบวา่ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคือ มี
สถานที่ให้บริการของตนเองเป็นเอกเทศ รองลงมาคือ ร้านอยู่ในห้างสรรพสินคา้ และร้านอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เพราะ โดยธรรมชาติของร้านอาหารเกาหลีแลว้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเปิดใหบ้ริการ
แก่ผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินคา้และในพื้นที่แหล่งชุมชนเพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้
ง่าย รวมไปถึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เลือกใชบ้ริการร้านอาหารเกาหลีที่เปิดให้บริการเป็น
เอกเทศ ในหา้งสรรพสินคา้ และพื้นที่แหล่งชุมชนอีกดว้ยแตกต่างจากร้านอาหารทัว่ไป   
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัที่มี
ต่อการเลือกร้านอาหารปักษ์ใตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรกคือ รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข รองลงมาคือ มีการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ร้านผ่าน Social media ต่างๆ เช่น Facebook และรับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามที่
ก  าหนดไวไ้ดรั้บของแถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิ
ศาสต ์(2555) เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนามในจงัหวดั
เชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ มีการลดราคาและให้ของแถม 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท ์(2555) เร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ผู ้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุ รี ที่พบว่าปัจจัยย่อยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัคือ จดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิ
รินทิพย ์หอมขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมือง
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เชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ มีโปรโมชัน่พิเศษ บุฟเฟ่ต ์มา 3 
จ่าย 2 เป็นตน้และท าการส่งเสริมการขายหรือจดัโปรโมชัน่เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง และสั่งอาหาร 1 
ชุด แถมรายการอาหารอ่ืน 1 จาน 
 ปัจจัยด้านพนักงาน จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัที่มีต่อการเลือก
ร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศยัดี และ
พนักงานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์(2555) เร่ืองความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของร้านอาหาร
มายเวยีดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ พนกังาน
มีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการและพนักงานมีมารยาท และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท 
ไกรศรินท์ (2555) เร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่พบวา่ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ พนักงาน
ใหบ้ริการมีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดียิม้แยม้แจ่มใส พนกังานพดูจาสุภาพอ่อนนอ้ม และพนกังานมีบุคลิกภาพ
ที่ดี และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิรินทิพย ์หอมขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
เลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบวา่ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
คือ พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัที่มีต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ภายในร้านมีความสะอาดและอุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน ้ า มีความสะอาด รองลงมาคือ อากาศภายในร้านถ่ายเทดี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์(2555) เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ใหบ้ริการของร้านอาหารมายเวยีดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่พบวา่ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัคือ ความสะอาดของภาชนะ/อุปกรณ์ ความสะอาดของห้องน ้ า และความสะอาดภายใน
ร้าน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท ์(2555) เร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่พบว่าปัจจยัย่อยที่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญคือ ภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สะอาด และยงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของสิรินทิพย ์หอมขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ สถานที่ให้บริการ
สะอาด/ระบบถ่ายเทอากาศ/มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัที่
มีต่อการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง รองลงมาคือ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง และ
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤตตา โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต ์(2555) 
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวียดนามในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่
พบว่าปัจจยัย่อยที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญคือ การคิดเงินมีความถูกตอ้งและการได้รับ
อาหาร/เคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท ์(2555) เร่ืองส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี ที่พบว่า
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคือ อาหารและเคร่ืองด่ืมไดรั้บอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง
และมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดีภายในร้าน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิรินทิพย ์หอม
ขจร (2556) เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่า
ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคือ ระยะเวลาในการรอคอยอาหารและกระบวนการใน
การจองคิวเพือ่รับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 ด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้ 

1. พบว่าประเภทของร้านอาหารปักษใ์ตท้ี่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการบ่อยที่สุด คือ 
ร้านอาหารปักษใ์ตท้ี่เปิดหนา้ร้านใหบ้ริการเอง 

2. อาหารปักษใ์ตท้ี่ผูต้อบแบบสอบถามชอบและนิยมรับประทานคือ คัว่กล้ิงหมู, แกงไต
ปลา, หมูหวาน และ น ้ าพริกกะปิ ส่วนเมนูที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมคือ ไก่ตม้ขม้ิน, 
มสัมัน่ไก่ และ น ้ าพริกมะขาม 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านแบบไม่แน่นอน ช่วงเวลาที่
เลือกใช้บริการมากที่ สุดคือ ช่วงเวลาอาหารกลางวันเวลา 10.31-13.30 น. และมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท 

4. ส่ือส่ิงพิมพ ์ไม่ใช่แหล่งขอ้มูลที่ท  าใหค้นรู้จกัร้านอาหารปักษใ์ต ้ขอ้มูลแหล่งบุคคล เป็น
ส่ิงที่ท  าใหค้นรู้จกัร้านอาหารปักษใ์ตม้ากที่สุด 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการรับประทานอาหารปักษใ์ตท้ี่ใชว้ตัถุดิบที่มีคุณภาพในการปรุง 

อาหาร แต่ไม่ชอบใหมี้การปรับรสชาติอาหารตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 ด้านราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการราคาอาหารที่เหมาะสมกบัคุณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้
ใหค้วามส าคญัในการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ร้านอาหารปักษใ์ตจ้ะตอ้งอยูใ่นท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางและร้านไม่จ าเป็นจะตอ้งอยูใ่น
แหล่งชุมชน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 เม่ือร้านต้องการจดัโปรโมชั่น ผูต้อบแบบสอบถามต้องการให้มีการจดัโปรโมชั่น รับ
ส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข 
 ด้านพนักงาน 
 ส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการจากพนกังานบริการในร้านมากที่สุดคือ พนักงานมีความ
เอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ พนักงานมีรอยยิม้และอธัยาศยัดี และ พนักงานบริการสามารถตอ้นรับ
ลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 ร้านอาหารปักษ์ใตไ้ม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบร้านและตกแต่งภายในร้านให้ทนัสมยั แต่ส่ิงที่
ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการคือ ภายในร้านและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารตอ้งมีความสะอาด 
อากาศภายในร้านถ่ายเทดี และ พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 ส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมากที่สุดคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง ขั้นตอนใน
การจดัส่งอาหารถูกตอ้ง และ ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัส่วนประสมการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์มาเป็นอบัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ และ ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะเรียงตามส่วนประสมการตลาด
บริการ ดงัน้ี 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาพบว่าหากผู ้ประกอบการต้องการจะเปิดให้บริการร้านอาหารปักษ์ใต้
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองของวตัถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงอาหารคือ ตอ้งเป็นวตัถุดิบ
ที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ตอ้งมีความสด ใหม่ และ สะอาด หรือ อาจจะเพิม่มูลค่าของอาหารดว้ยการใช้
วตัถุดิบปรุงอาหารที่ปลอดสารพิษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ร้านคา้ นอกจากน้ีในส่วนของรสชาติ
อาหารทางผูป้ระกอบการเองตอ้งไม่มีการปรับปรุงรสชาติอาหารให้ทานง่ายขึ้นหรือปรับรสชาติตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช่ืนชอบในรสชาติของอาหารปักษใ์ตท้ี่มีความเป็น
เอกลักษณ์ เมนูส่วนใหญ่ที่ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานมากที่สุดคือ คัว่กล้ิงหมู แกงไตปลา หมูหวาน 
และน ้ าพริกกะปิ ดงันั้นหากผูป้ระกอบการตอ้งการจะเปิดให้บริการร้านอาหารปักษใ์ตผู้ป้ระกอบการ
ควรมีเมนูอาหารเหล่าน้ีเป็นหลกั ส่วนเมนูอาหารที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกรับประทานคือ ไก่
ตม้ขม้ิน มสัมัน่ไก่ และ น ้ าพริกมะขาม ดงันั้นเมนูเหล่าน้ีอาจไม่จ าเป็นต่อการน ามาใหบ้ริการ หากแต่
ผูป้ระกอบการต้องการให้เป็นเมนูทางเลือกแก่ผู ้บริโภคผูป้ระกอบการอาจจะลดปริมาณของ
เมนูอาหารลงได ้   
 ด้านราคา 
 จาการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองของราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุณภาพ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนไม่เกิน 100 บาท ในการ
รับประทานอาหารปักษใ์ตแ้ต่ละคร้ัง ดงันั้น ราคาอาหารจึงตอ้งมีราคาที่ไม่สูงมากนกัและในส่วนของ
การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งมีใหบ้ริการเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้
จ่ายแบบเงินสด 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จากการศึกษาพบว่า หากผูป้ระกอบการต้องการจะเปิดให้บริการร้านอาหารปักษ์ใต ้ผู ้
ประกอบควรเลือกเปิดให้บริการโดยเปิดหน้าร้านให้บริการเอง ซ่ึงตอ้งเลือกท าเลที่เหมาะสมและ
สะดวกต่อการเดินทางอาจมีสถานที่จอดรถไวใ้ห้บริการอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ีการเปิดให้บริการ
ร้านอาหารปักษ์ใตไ้ม่จ  าเป็นที่ตอ้งเปิดให้บริการในแหล่งชุมชนเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการร้านอาหารปักษใ์ตเ้พราะช่ืนชอบในรสชาติของอาหาร ดงันั้น การเปิดใหบ้ริการในแหล่งชุมชน
จึงไม่ได้มีความส าคญั หากเปิดร้านในที่ที่สะดวกต่อการเดินทางแลว้ผูบ้ริโภคก็สามารถเลือกไปใช้
บริการไดต้ามใจ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาพบว่าหากผูป้ระกอบการตอ้งการที่จดัโปรโมชัน่ที่ร้าน ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในเร่ืองของ การลดราคาให้แก่ผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข และหาก
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ตอ้งการจะโฆษณา/ประชาสมัพนัธร้์าน ใหเ้ลือกใชช่้องทางในการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์ผา่น Social 
media ต่างๆเพราะการโฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั 
 ด้านพนักงาน 
 จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของพนักงานที่มีหน้าที่
ให้บริการในทุกๆด้าน โดยผูป้ระกอบการเองควรฝึกอบรมและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการ
ให้บริการลูกคา้ตามหน้าที่ของตนเองและเสริมสร้างทศันคติที่ดีของพนกังานในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกค้า ให้พนักงานมีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ มีรอยยิ้มและอัธยาศยัดี และ
สามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงปัจจยัในส่วนน้ีจะสามารถสร้างความพึง
พอใจและสร้างความประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภค ก่อให้เกิดการบอกต่อและแนะน าร้านให้แก่ผูบ้ริโภค 
รายอ่ืนๆใหม้าใชบ้ริการ 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบว่าหากผูป้ระกอบการตอ้งการที่จะเปิดให้บริการร้านอาหารปักษใ์ต ้ส่ิงที่
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัมากที่สุดคือ เร่ืองของความสะอาดไม่วา่จะเป็น ความสะอาดภายใน
ร้าน ความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใชใ้นการรับประทาน เช่น จาน ชอ้น ซ้อม แกว้น ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี
อากาศภายในร้านควรถ่ายเทดี และ การแต่งกายของพนักงานควรมีความสะอาดและเรียบร้อย ก่อน
เวลาที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการคือ ช่วงเวลาอาหารกลางวนัประมาณ 10.31-13.30 น. โดยที่
ผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งออกแบบและตกแต่งร้านใหท้นัสมยัเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เนน้ในเร่ือง
ของความสะอาดของร้านไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองของความสวยงาม 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 จากการศึกษาพบว่า ส่ิงที่ ผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญมากที่ สุดในส่วนของ
กระบวนการให้บริการคือ ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง และ 
ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว ซ่ึงพบว่าช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านอาหาร
ปักษใ์ตม้ากที่สุดคือ ช่วงเวลาอาหารกลางวนัเวลาประมาณ 10.31-13.30 น. ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
จดัเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการและแบ่งแยกหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้ชัดเจน
เพือ่ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการใหบ้ริการโดยตอ้งเกิดขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการนอ้ยที่สุด จึงจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจและประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภค น าไปสู่การบอกต่อและแนะน าร้านต่อ
ผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ           
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อลูกค้าในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ

เลือกร้านอาหารปักษ์ใตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการศึกษาวิจยักระบวนการวิชา การ

คน้ควา้อิสระ (Independent Study) ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามอยา่งเป็นอิสระตาม

ความคิดเห็นท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดและขอความกรุณากรอกแบบสอบถามใหค้รบถว้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม

จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้ น โดยไม่มีผลกระทบต่อผู ้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                                                                                                          

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอ เมือง

เชียงใหม่                                                                                                                                                               

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกร้านอาหารปักษใ์ต ้                                                                                                                                                  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

                   จริยา  นิกรพิทยา                                                                                                                                                     

นกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  

      คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                     

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบทีต่รงกบัข้อความทีท่่านเลอืกหรือเขียนค าตอบลงในช่องว่าง

ทีก่ าหนดให้ 

1. เพศ   

 1) ชาย    2) หญิง     

2. อาย ุ    

 1) ต ่ากวา่ 20 ปี   2) 20-30 ปี    3) 31-40 ปี          

 4) 41-50 ปี   5) 51-60 ปี   6) 61 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 3) ปริญญาโทหรือสูงกวา่ปริญญาโท 

4. อาชีพ 

 1) อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั   2) นกัเรียน/นกัศึกษา 

 3) พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง   4) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 5) พอ่บา้น/แม่บา้น    6) เกษียณอาย ุ

 7) อ่ืนๆโปรดระบุ......................................    

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1) ไม่เกิน 10,000 บาท  2) 10,001-20,000 บาท   3) 20,001-30,000 บาท 

 4) 30,001-40,000 บาท  5) 40,001-50,000 บาท   6) มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป   
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบทีต่รงข้อความทีท่่านเลอืกหรือเขียนค าตอบ ช่องว่างที่

ก าหนดให้ 

6. ท่านเคยใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ร้านใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1) ร้านเชลลช์วนชิมป.ปักษใ์ต ้(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)   2) ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาพรอมเมนาดา) 

 3) ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต)  4) ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาเมญ่า) 

 5) ร้านอาหารปักษใ์ตลุ้งจิต   6) ร้านคุณเปร้ียวอาหารปักษใ์ต ้  7) ร้านขา้วแกงปักษใ์ตเ้มืองคอน 

 8) ร้านป.ปักษใ์ต ้  9) ร้าน “ณ หวักระทิ”อาหารปักษใ์ต ้  10) ร้านครัวภูเก็ตลายคราม 

 11) ร้านอาหารปักษใ์ตพ้ทัลุง  12) ร้านอาหารปักษใ์ต ้(หว้ยแกว้)  13) ร้านขา้วแกงปักษใ์ต ้(หายยา) 

 14) ร้านครัวแม่ชะเอมกบัขา้วใต ้  15) ร้านอาหารปักษใ์ตน้ครศรี&พทัลุง@เชียงใหม่ 

 16) ร้านครัวสงขลาอาหารปักษใ์ต ้  17) ร้านหาดใหญ่โชคดีอาหารปักษใ์ต ้

  18) ร้านครัวตน้ตาลอาหารปักษใ์ต้ 19) ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาชา้งม่อย)  

 20) ร้านณฐัการอาหารปักษใ์ต ้(สาขาศรีภูมิ)   21) ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาแม่เหียะ) 

 22) ร้านเฮย้...อร่อยอาหารปักษใ์ต ้(สาขาหนองป่าคร่ัง) 23) ร้านอาหารปักษใ์ตร้สเดด็  

 24)  ร้านปากนงัอาหารปักษใ์ต ้   25)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................  

7. ร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้ท่านเลือกใชบ้ริการเป็นประจ า คือ..................................................................................  

8. ร้านอาหารปักษใ์ตแ้บบใดท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 

 1) ร้านท่ีเปิดใหบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้และศูนยอ์าหาร   

 2) ร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดหนา้ร้านเอง     

 3) ร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้เปิดใหบ้ริการโดยรถเขน็ 

 4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

9. เมนูอาหารปักษใ์ตท่ี้ท่านเลือกรับประทานเป็นประจ า มีเมนูใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1) แกงไตปลา     2) แกงเหลือง  

 3) คัว่กล้ิงหมู     4) น ้ าพริกกะปิ  

 5) ไก่ตม้ขม้ิน     6) หมูหวาน     

 7) มสัมัน่ไก่     8) แก่งคัว่กระดูกหมู 

 9) น ้ าพริกมะขาม    10) ผดัสะตอ 

 11) หมูผดักะปิ     12) ฉู่ฉ่ีปลา 

 13) ปลาแดงทอด    14) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................  
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10. เพราะอะไรท่านถึงเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ช่ืนชอบในรสชาติของอาหาร               2) คุณภาพของอาหารเหมาะสมกบัราคา 
 3) ช่ืนชอบในการบริการของพนกังาน  4) มีเมนูอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย  
 5) มีผกัสดหลากหลายใหรั้บประทานฟรีพร้อมน ้ าพริก  6) สะดวกสบายต่อการเดินทาง 
 7) อยูใ่กลบ้า้น     8) มีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั 
 9) อาหารสะอาด ปลอดภยั      10) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

11. ส่วนใหญ่ใครเป็นผูช้กัชวนใหท่้านเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นแต่ละคร้ัง 

 1) ตนเอง     2) เพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน 

 3) ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง/แฟน   4) ลูกคา้ 

 5) หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา   6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................. 

12. ผูใ้ดมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตม้ากท่ีสุด 

 1) ตนเอง    2) ลูกคา้ 

 3) เพ่ือนร่วมงาน   4) หวัหนา้งาน 

 5) ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง/แฟน  6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................     

13. ท่านไปใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตบ่้อยแค่ไหนโดยประมาณ 

 1) มากกวา่อาทิตยล์ะคร้ัง     2) อาทิตยล์ะคร้ัง 

 3) 2 อาทิตยค์ร้ัง    4) เดือนละคร้ัง 

 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 

14. ส่วนใหญ่ท่านเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นวนัใด 

 1) วนัจนัทร์-วนัศุกร์    2) วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์

 3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์    4) ไม่แน่นอน 

15. ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ต ้ท่านมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนคร้ังเท่าไหร่ 

 1) ต ่ากวา่ 50 บาท    2) 51-100 บาท 

 3) 101-150 บาท    4) 151-200 บาท 

 5) 201-250 บาท    6) มากกวา่ 250 ข้ึนไป                                                                    

16. ท่านเลือกใชบ้ริการร้านอาหารปักษใ์ตใ้นช่วงเวลาใด 

 1) อาหารเชา้   ก่อน 10.30 น.     2) อาหารกลางวนั 10.31-13.30 น.  

 3) อาหารเยน็  17.00 -20.00 น.   4) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................. 
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17. ท่านรู้จกัร้านอาหารปักษใ์ตท่ี้ท่านใชบ้ริการจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

 1) ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, แผน่พบั, ใบปลิว เป็นตน้   

 2) Website ไดแ้ก่ Facebook, นา้อว้นชวนหิว by wongnai เป็นตน้    

 3) Application ไดแ้ก่ Chiang Mai Guide, Wongnai, Foodpanda เป็นตน้  

 4) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ เพ่ือน, คนรู้จกั, ญาติพ่ีนอ้ง เป็นตน้ 

 5) ป้ายหนา้ร้าน/การโฆษณาผา่นป้ายหนา้ร้าน เป็นตน้ 

 6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................... 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ผีลต่อลูกค้าในการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้  ค าช้ีแจง  โปรด
เขียนเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัระดบัของส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ผีลต่อการเลอืกบริการร้านอาหารปักษ์ใต้
ของท่าน โดยพจิารณาเกณฑ์ของแต่ระดบั ดงันี ้ 
 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ 
ระดบัการมผีล 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1.รสชาติอาหารมีความเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีรสชาติเผด็ และ เคร่ืองเทศ
ถึง           

2. รสชาติอาหารปักษใ์ตท่ี้มีการปรับปรุงให้ทานง่ายข้ึน คือ เผด็นอ้ยลง           
3. รสชาติอาหารมีความเป็นมาตรฐาน เช่น รสชาติอาหารเหมือนเดิมทุก
คร้ังท่ีไปใชบ้ริการ      
4. ปรับรสชาติอาหารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เผด็มาก เผด็
นอ้ย      

5. ความสะอาดของอาหาร      

6. อาหารมีความสดใหม่      

7. วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการปรุงอาหารเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ      

8. มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย      

9. อาหารท่ีเตรียมมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้      

10. ช่ือเสียงของร้าน      

ด้านการก าหนดราคา 

11. ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ       

12. ราคาอาหารถูกกวา่ร้านอ่ืนท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั      

13. มีการแสดงราคาอาหารติดบนฝาผนงัในร้านอยา่งชดัเจน      

14. สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

15. ท่ีตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน      

16. ท่ีตั้งร้านสังเกตเห็นไดง่้าย      

17. ท่ีตั้งร้านอยูใ่นท าเล ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      

18. มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีแน่นอน      

19. มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อการให้บริการ      
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ 
ระดบัการมผีล 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
20. มีการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ร้าน ผา่น Social media ต่างๆ เช่น 
Facebook            

21. โฆษณาผา่นนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสาร Free Copy      

22. มีการให้ส่วนลดและของแถม ไดแ้ก่       

            22.1 รับส่วนลดเม่ือซ้ืออาหารครบตามเง่ือนไข       
            22.2 รับของแถมเม่ือซ้ืออาหารครบตามท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บของ
แถมเป็นอาหารฟรี 1 อยา่ง      

            22.3 สะสมแตม้ เพ่ือรับส่วนลด      

ด้านพนักงาน      

23. พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายการอาหาร      

24. พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้      

25. พนกังานบริการมีกิริยา มารยาท ท่ีสุภาพ      
26. พนกังานบริการสามารถตอ้นรับลูกคา้และให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว      

27. พนกังานบริการมีเพียงพอส าหรับบริการลูกคา้      

28. พนกังานมีรอยยิม้ และ อธัยาศยัดี      

29. พนกังานมีความเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ      

30. พนกังานมีความสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ขา้ใจ      
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม                                                                                                                  

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกร้านอาหารปักษ์ใต้ 
ระดบัการมผีล 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

31. ภายในร้านกวา้งขวาง           

32. ภายในร้านมีความสะอาด      

33. ภายในร้านมีจ านวนโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับใชอ้ยา่งเพียงพอ      

34. ป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นชดัเจนเป็นเอกลกัษณ์      

35. การออกแบบและตกแต่งภายในร้านทนัสมยั      

36. บรรยากาศภายในร้านไม่แออดั       

37. อากาศภายในร้านถ่ายเทดี      

38. การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย      

39. การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรียบร้อย      
40. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มี
ความสะอาด        
41. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชอ้น ส้อม แกว้น ้า มี
ความสวยงาม      
42. มีอุปกรณ์/ส่ิงอ านวยความสะดวกบนโตะ๊อาหารครบครัน เช่น ไม้
จ้ิมฟันเคร่ืองปรุงอาหาร กระดาษทิชชู เป็นตน้      

ด้านกระบวนการให้บริการ      

43. ขั้นตอนในการสัง่ซ้ืออาหารสะดวกและถูกตอ้ง      

44. ขั้นตอนในการสัง่ซ้ืออาหารสะดวกและรวดเร็ว      

45. ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารถูกตอ้ง      

46. ขั้นตอนในการจดัส่งอาหารรวดเร็ว      
47. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเป็นมาตรฐาน คือ ลูกคา้ไดรั้บ
บริการเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ      

48. ขั้นตอนในการช าระเงินถูกตอ้ง      

49. ขั้นตอนในการช าระเงินรวดเร็ว      

50. ลูกคา้ไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั      
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ –นามสกุล   นางสาวจริยา  นิกรพิทยา 

วนัเดือนปีเกดิ   28 มกราคม 2530 

ประวตัิการศึกษา   มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก 2549 

    ระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2553 

 

ประสบการณ์การท างาน  2557 - บริษทั ทริปเปิลพี อินเตอร์จ ากดั 

    ต าแหน่ง พนกังานขาย 

    2555 - บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จ ากดั                       

    ต าแหน่ง KEY ACCOUNT EXECUTIVE 

    2554 – บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 

    ต าแหน่ง พนกังานขาย (แผนกพฒันาการตลาด 3) 

    2553 – บริษทั G Motif Production 

    ต าแหน่ง Co-Producer                                                     

 


