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บทคดัย่อ 
 

 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 ์



 

จ 

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.  
 


