นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนังเล่
่ นสายม.อ.ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
นาปี ซะห์ ดือราแม, นูรฮูดา มีระยะ, ซูไรยา เจะอาลี และอาฟี ฟี ลาเต๊ะ

Factors influence on decision-making behavior choice of chillax bars nearby university
of students atPrince of Songkla University Pattani campus
Napisah Dueramae, Nurhuda Meeraya, Suraiya che-alee and Afifi Lateh
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani campus 94000
*Corresponding author. E-mail: jah2442.jj@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ าน
นั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 ตัวอย่าง และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญกับปั จ จัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดด้ านการสร้ างและนาเสนอ
ลัก ษณะทางกายภาพ (ค่ า เฉลี่ย = 4.26) รองลงมาช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (ค่ า เฉลี่ ย = 4.08) ด้ า นกระบวนการ(ค่ า เฉลี่ ย = 4.08)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่ าเฉลี่ย =4.05) ด้ านส่งเสริมการตลาด (ค่ าเฉลี่ย = 4.04) ด้ านราคา (ค่ าเฉลี่ย =3.99) และด้ านบุคคลหรือพนักงาน
(ค่ าเฉลี่ย =3.91) ตามลาดับ ซึ่งปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียง 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ าน
นั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภั ณฑ์มีอิทธิพล
มากที่สดุ รองลงมาเป็ นปัจจัยด้ านบุคคลหรือพนักงาน และด้ านกระบวนการซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .255, .240 และ
.235 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ร้ านนั่งเล่น การตัดสินใจ การเลือกใช้ บริการ
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Abstract
The study aims to study factors influence on decision-making behavior choice of chillax bars nearby university of students
atPrince of Songkla University Pattani campus. The questionnaire was used to collect data with the 400 samples and the data analysis
with frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple linear regression. The study results indicated that the majority of
participants focused on overall aspects of the marketing and physical evidence mix factors at a high level
(mean = 4.26), and these aspects could be ranked as follows: channel of distribution and process (mean = 4.08), product
(mean = 4.05), promotion (mean = 4.04), price (mean = 3.99), and people (mean = 3.91). They perceived the factors of marketing
mix factors this has only three Factors is the influence on decision-making behavior choice of chillax bars nearby university of students
atPrince of Songkla University Pattani campus. The marketing mix factors in the aspects of the product ranked as follows by process,
and people with regression coefficient mean is .255,.240, and .235, respectively.
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บทนา
สภาวะปัจจุบนั มนุษย์เราได้ มกี ารพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้ ชีวิต
ความเป็ นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไปสู่โลกแห่งความทันสมัย ระบบทุนนิยมเริ่มเข้ ามามีบทบาทในการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
ทาให้ ต้องทาทุกอย่างแข่งกับเวลา จากสภาวะนี้ส่งผลให้ มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การคมนาคม ความรวดเร็ว
ของข่าวสารทาให้ เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการดารงชีวิตของสังคมไทย เนื่องจากสภาพของสังคมเศรษฐกิจทาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท และวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ภาระและความรับผิดชอบอันเกิดจากการทางาน การเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลให้ ต้องทางานนอกบ้ าน ทาให้ ไม่ มีเวลาในการประกอบอาหาร พฤติกรรมการบริโ ภคได้
เปลี่ยนไปในทางที่ต้องการ ความสะดวกรวดเร็วและความหลากหลาย (พาฝัน ดีสมุทร และคณะ, 2549:1) พฤติกรรม
การทานข้ าวนอกบ้ านกลายเป็ นสิ่งที่พบเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทยสมัยนี้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ วผู้บริโภคชาวไทยทานข้ าว
นอกบ้ านถึง 5-6 ครั้งต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ วที่จานวน 50 ครั้งต่อเดือน ถือได้ ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจให้ กบั
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็ นเหตุผลว่าทาไมตอนนี้ผ้ ูบริโภคชาวไทยถึงมีตัวเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเมนูและ
แบรนด์ท่ีหลากหลาย รวมไปถึงรูปแบบของร้ านอาหารต่ างๆ โดย รายงานการวิจัยจากบริษัทนีลเส็นที่มีช่ ือว่ า ‘Food
Trips’ ได้ เก็บข้ อมูลพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริโภคต่อการทานข้ าวนอกบ้ าน ไม่ว่าจะเป็ นความถี่ ลักษณะของ
การทานอาหารและการจับจ่ายในแต่ละมื้อ รวมถึงช่องทางการซื้ออาหาร เหตุผลในการเลือก และเทรนด์ของตลาด ทั้งนี้
รายงาน Food Trips ฉบับล่าสุดชี้ให้ เห็นถึงเทรนด์การกินข้ าวนอกบ้ านที่น่าจับตามองอยู่ส่เี ทรนด์ด้วยกัน คือ ร้ านสะดวก
ซื้อกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันในการทานข้ าวนอกบ้ าน ผู้บริโภคคนไทยเน้ นทานอาหารมื้อหลักมากขึ้น การ
เติบโตและมนต์เสน่ห์ของร้ านคาเฟ่ (ชา/กาแฟ) และอาหารพร้ อมทาน จับใจผู้บริโภคต่างจังหวัด (บริษัทนีลเส็น , 2560)
อาหารเป็ นปั จจัยพื้นฐานแรกสาหรับปั จจัย 4 ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของทุกคน นอกจากเครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย
และยารักษาโรค ดังนั้น มนุษย์จึงให้ ความสาคัญต่อการเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ สะอาด รวมทั้งมีรสชาติ
ที่อร่อยถูกปาก แต่ด้วยสังคมในปัจจุบัน เป็ นสังคมที่มีความแข่งขัน และเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา จึงเป็ นเหตุทาให้ พฤติกรรม
การเลื อ กรั บ ประทานอาหารของผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง จากสัง คมไทยเป็ นครอบครั ว ใหญ่ จึ ง มัก จะท าอาหาร
รับประทานกันเองที่บ้าน แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะออกไปทางานนอกบ้ าน ทาให้ ไม่มีเวลาที่จะทาอาหารรับประทาน
เองจึงต้ องเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปกลับไปรับประทานที่บ้าน หรือเลือกที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอกบ้ าน
แทนดังนั้นจึงทาให้ เกิดธุรกิจร้ านอาหารต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย (สมบัติ , 2549: 1) จึงทาให้ ปัจจุ บัน มีผ้ ูประกอบการ
ร้ านอาหารมากขึ้น เป็ นผลจากการขยายสาขาของห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ และการเพิ่ มสัดส่ว นพื้ นที่
ร้ านอาหาร เป็ นการเปิ ดพื้นที่สาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร ทั้งเชนร้ านอาหาร ผู้ประกอบรายใหญ่ และผู้ประกอบการ
รายย่อยทั่วไป โดยการเริ่มต้ นธุรกิจ หรือขยายสาขาของผู้ประกอบการร้ านอาหารรายย่อยทั่ วไป เป็ นการเพิ่มทางเลือกใน
การรับประทานอาหารในห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ให้ มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่
เป็ นการใช้ บริการเชนร้ านอาหารเป็ นหลัก น่ าจะส่งผลต่อเนื่องให้ การแข่งขันระหว่างร้ านอาหารในห้ างสรรพสินค้ าและ
ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่เป็ นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น ทาให้ การคาดการณ์มูลค่าตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ท่ี
411,000-415,000 ล้ านบาท ขยายตัว 4-5% จากปี 2560 โดยการขยายตัวดังกล่าว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นผลมาจากการ
ผลักดันของต้ นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่าพื้นที่ในทาเลศักยภาพ และต้ นทุนค่าแรง ที่ส่งผลให้ ร้านอาหารต้ องตั้งราคา
อาหารในระดับสูง เพื่อให้ ครอบคลุมภาระต้ นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นมูลค่าตลาดธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยที่สงู ถึงกว่า
4 แสนล้ านบาทต่อปี ดึงดูดให้ ผ้ ูประกอบการรายใหม่เข้ าสู่ตลาดร้ านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2560 มีจานวน
ร้ านอาหารที่จดทะเบียนนิตบิ ุคลรวม 12,630 ราย เพิ่มขึ้น 9% จาก ณ สิ้นปี 2559 (กรุงเทพธุรกิจ, 2561)
ดังนั้นธุรกิจร้ านอาหารนั่งเล่นควรจะเพิ่มรูปแบบการจัดตกแต่งร้ าน และวิธกี ารบริการซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วย
ให้ การนาเสนอเอกลักษณ์ท่แี ตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กบั กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของแต่ละร้ านนั่นเอง โดยเน้ นที่ความ
เข้ าใจและสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าหลักของคือนักศึกษาที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย หรือภายในมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็ นการปรับรสชาติให้ เหมาะสมกับผู้เข้ าใช้ บริการร้ านนั่งเล่น เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการที่จะใช้ บริการร้ าน
นั่งเล่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค และบุคคลที่เข้ ามามีส่วนร่วมในการบริการในแต่ละครั้ง เพราะเหตุผลดังกล่าวจึง
ท าให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านนั่ ง เล่ น สาย ม.อ.ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีการให้ ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เพื่อให้ ทราบถึง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ าน
บุคคลากรหรือพนักงาน ด้ านกระบวนการบริการและด้ านลักษณะทางกายภาพ ที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
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ร้ านนั่งเล่ นเพื่ อนามาเป็ นข้ อมูลหรื อแนวทางในการปรับปรุงพั ฒนาธุร กิจ ร้ านนั่งเล่ นให้ ส อดคล้ องกับความต้ องการ
และความสนใจของนักศึก ษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานีรวมทั้งเป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
สาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ท่สี นใจจะทาธุรกิจร้ านนั่งเล่นสาย มอ.
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ที่มีประชากร
อาศั ย อยู่ จ านวน 8 ,658 คน (ณ วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2561) (งานทะเบี ย น และสถิ ติ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ วยตารางสาเร็จรูปตามสูตรของทาโร
ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ที่ไปใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ. เป็ นจานวน 400 คน โดยใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยจัดทาเป็ นแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ https://goo.gl/forms/zQye18wMJXVRGciT2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ซึ่งใช้
เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ตามแนวของ Importance Scale ดังนี้
ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึงสาคัญมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ ตามลาดับ
ระดับ เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนเฉลี่ ย โดยก าหนดความสาคัญของคะแนนใช้ ห ลัก การแบ่ งช่ วงการแปลผลตาม
หลักการแบ่งช่วงระดับคะแนนมากที่สดุ กับน้ อยที่สดุ จะมีน้อยกว่าระดับอื่น โดยช่วงคะแนนมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ ช่วงละ
ประมาณ 0.5 แต่ในช่วงอื่นๆ ประมาณ 1 โดยมีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
4.51 – 5.00, 3.51 – 4.50, 2.51 - 3.50, 1.51 – 2.50, 1.00–1.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ ตามลาดับ
การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นสาหรับการวิจัยไปทาการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วนคือ ค่ าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามดังนี้
1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC โดยเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC
มากกว่า 0.5 มาใช้ เป็ นข้ อคาถาม
2. ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิครอนบัคแอลฟามีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.92 อยู่ในเกณฑ์สงู มาก โดยแยกเป็ นรายด้ านได้ ดงั นี้ ค่าครอนบัคแอลฟา ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่ ายด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคลากรหรือพนักงาน ด้ านกระบวนการบริการ และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ เท่ากับ 0.71, 0.88, 0.66, 0.88, 0.85, 0.83 และ 0.80 ตามลาดับ
ส่วนที่ 1: ข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา คณะ รายรับต่อเดือน
ส่วนที่ 2: ข้ อมูลด้ านรูปแบบพฤติกรรมการเข้ าใช้ บริการร้ านนั่งเล่น ได้ แก่ ร้ านนั่งเล่ นที่เลือกใช้ บริการ เวลาที่
เข้ าใช้ บริการ จานวนครั้งที่เข้ าไปใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นเฉลี่ยต่ อเดือน ผู้มีส่วนร่ วมในการใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นต่ อครั้ง
และค่าใช้ จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้ บริการ
ส่วนที่ 3: ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ.
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริมการตลาดด้ านบุคคลากรด้ านกระบวนการบริการและด้ านลักษณะทางกายภาพ
ส่วนที่ 4: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย
ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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สถิติที่ใช้ในการวิจยั
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล สถิตทิ ่ใี ช้ วิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้ อยละ
2. ข้ อมูลด้ านรูปแบบพฤติกรรมการเข้ าใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี สถิตทิ ่ใี ช้ วิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้ อยละ
3. ระดับความสาคัญ ของส่วนประสมทางการตลาดต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้ านนั่งเล่ นสาย ม.อ.
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถิตทิ ่ใี ช้ วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นสาย ม.อ.
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้ วยวิธี Stepwise

ตารางที่ 1 จานวน และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลพื้ นฐาน
1) ชาย
เพศ
2) หญิง

ชั้นปี ที่ศึกษา

คณะ

รายรับต่อเดือน

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการสื่อสาร
รัฐศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ต่ากว่า 2,000 บาท
2,001-4,000 บาท
4,001-6,000 บาท
6,001-8,000 บาท
8,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

จานวน
159
241
61
131
120
63
25
101
106
66
28
32
17
21
29

ร้อยละ
39.80
60.30
15.30
32.80
30.00
15.80
6.30
25.30
26.50
16.50
7.00
8.00
4.30
5.30
7.30

105
136
115
25
12
7

26.30
34.00
28.80
6.30
3.00
1.80

จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 60.30 กาลัง
ศึกษาอยู่ ช้ันปี ที่ 2 ร้ อยละ 32.80 อยู่ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้ อยละ 26.50 และมีรายรับต่ อเดื อน
2,001-4,000 บาท ร้ อยละ 34.00

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา

579
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กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางที่ 2 จ านวน และร้ อยละของข้ อมู ล ด้ านรู ป แบบพฤติ ก รรมการเข้ าใช้ บริ ก ารร้ านนั่ ง เล่ นสาย ม.อ. ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
จานวน
ร้อยละ
1) ร้ านชาบู
232
58.00
2) ร้ านปันตัย
86
21.50
3) ร้ าน Sugar ice
181
45.30
4) ร้ าน Makin Makan
67
16.80
ร้านนังเล่
่ นที่ใช้บริการ
5) ร้ านบลูก้า
90
22.50
6) ร้ าน Bagus
93
23.30
(บ่อยที่สุด 3 อันดับ)
7) ร้ านว่าวบูลัน
34
8.50
8) ร้ าน Folloe me
37
9.30
9) ร้ าน Satay
23
5.80
10) ร้ านอื่นๆ
17
4.30
1) เช้ า
10
2.50
2) เที่ยง
34
8.50
3) เย็น
109
27.25
เวลาที่ใช้บริการ
4) ค่า
181
45.25
5) ดึก
66
16.50
1) น้ อยกว่า 3 ครั้ง
79
19.75
2) 3-5 ครั้ง
158
39.50
จานวนครั้งที่ใช้บริการต่อ
3) 6-8 ครั้ง
94
23.50
เดือน
4) 9-11 ครั้ง
51
12.75
5) มากกว่า 11 ครั้ง
18
4.50
1) เพื่อน
278
69.50
2) ครอบครัว
28
7.00
3) แฟน
36
9.00
บุคคลที่มาร่วมใช้บริการ
4) รุ่นพี่ร่นุ น้ อง
41
10.25
5) อาจารย์
15
3.75
6) อื่นๆ
2
0.50
1) ต่ากว่า 100 บาท
48
12.00
2) 101-300 บาท
175
43.75
3) 301-500 บาท
148
37.00
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริการ
4) 501-700 บาท
24
6.00
5) 700 บาทขึ้นไป
5
1.25

580

จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเลือกรับประทานร้ านนั่งเล่ น ชาบู
บ่อยที่สดุ ร้ อยละ 58.00 รองลงมา ร้ าน Sugar ice ร้ อยละ 45.30 และร้ าน Bagus ร้ อยละ 23.30 ตามลาดับ เวลาที่ใช้
บริการบ่อยที่สุด คือ เวลาค่า ร้ อยละ 45.30 มีการใช้ บริการต่อเดือน 3-5 ครั้ง ร้ อยละ 39.50 บุคคลที่ร่วมใช้ บริการ
ร่วมกันบ่อยที่สดุ คือเพื่อน ร้ อยละ 69.50 และค่าใช้ จ่ายที่ใช้ บริการต่อครั้ง 101-300 บาท ร้ อยละ 43.80
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
ร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ มีการใช้ วัตถุ ดิบที่มีคุณภาพใน
การประกอบอาหาร

4.16

.61

มาก

รสชาติของอาหารร้ านนั่งเล่นที่ใช้ บริการอร่อย และถูกปาก

4.11

.66

มาก

ร้ านนั่งเล่นที่ไปใช้ บริการมีเมนูอาหารที่หลากหลาย

3.96

.68

มาก

ร้ านนั่งเล่นที่ไปใช้ บริการมีอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

3.97

.69

มาก

สวยงามของการจัดตกแต่งอาหารของร้ านนั่งเล่น
รวม

4.02
4.04

.70
.43

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ของ
ร้ านนั่งเล่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.04 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในด้ านร้ าน
นั่งเล่นที่ไปใช้ บริการ มีการใช้ วัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพในการประกอบอาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
ด้านราคา
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ระดับความสาคัญ

ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณอาหาร

3.99

.61

มาก

ราคาของอาหารมีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหาร

4.00

.71

มาก

ราคาที่จ่ายแต่ละครั้งที่ใช้ บริการมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการให้ บริการของร้ าน
รวม

3.99

.67

มาก

3.99

.52

มาก

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
ชอบทาเลที่ต้งั ของร้ านนั่งเล่นที่เข้ ามาใช้ บริการ

4.07

.66

มาก

ความสะดวกในการเดินทางไปยังร้ านนั่งเล่น

4.12

.66

มาก

ชอบร้ านนั่งเล่นที่เข้ าใช้ บริการ อยู่ใกล้ กบั สถานที่พัก

4.06

.71

มาก

รวม

4.08

.52

มาก

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาสินค้ าของร้ าน
นั่งเล่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.99 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในด้ านราคา
ของอาหารมี ค วามเหมาะสมกับ รสชาติ ข องอาหาร ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.00 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.71
ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ของร้ านนัง่ เล่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.08 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้ บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญใน
ด้ า นความสะดวกในการเดิน ทางไปยั ง ร้ า นนั่ ง เล่ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.12 และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.66
ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสื่ อ ต่ า งๆ อย่ า ง
4.04
.69
มาก
แพร่หลาย เช่น Facebook โปสเตอร์ เป็ นต้ น
การนาเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่ น การลด ราคา
4.05
.69
มาก
สาหรับวันพุธ การลุ้นของรางวัล เป็ นต้ น
ร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ มีการนาเสนอเมนู อาหารที่
4.04
.73
มาก
แนะนาจากทางร้ าน
4.04
.57
มาก
รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ของร้ านนั่งเล่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.04 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญใน
ด้ านร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ มีการนาเสนอเมนู อาหารที่แนะนาจากทางร้ าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.05 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคล หรือ พนักงาน
ด้านบุคคล หรือ พนักงาน
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
พนั ก งานมี ค วามรู้แ ละความเข้ า ใจของเมนู อ าหาร
3.94
.64
มาก
่
สามารถตอบคาถามทุกข้ อคาถามทีผ้ รู ับบริการสงสัย
การบริการของพนักงานที่มกี ารบริการอย่างมืออาชีพ
3.90
.68
มาก
พนักงานบริการมีเพียงพอต่อการบริการ
รวม

3.87
3.90

.70
.53

มาก
มาก

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้ านบุคคล หรือพนักงาน
ของร้ านนั่งเล่ น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.90 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญ
ในด้ านพนักงานมีความรู้ และความเข้ าใจของเมนูอาหาร สามารถตอบคาถามทุกข้ อคาถามที่ผ้ ูรับบริการสงสัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
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ตารางที่ 8 ค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
ร้ านนั่งเล่นมีความสะอาด
4.29
.63
มาก
ร้ านนั่งเล่นมีการตกแต่งสวยงาม
4.24
.68
มาก
บรรยากาศภายในร้ านนั่งเล่นที่มีสวยงาม ไม่เหม็น
ร้ านนั่งเล่นมีท่จี อดรถเพียงพอ

4.29
4.22

.71
.72

มาก
มาก
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ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
จาน ชาม ช้ อน ส้ อม อุปกรณ์ต่างๆมีความเหมาะสม
สวยงาม
รวม

ค่าเฉลีย่
4.27

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.68

ระดับความสาคัญ
มาก

4.26

.55

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพของร้ านนั่งเล่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.26 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่
ให้ ความสาคัญในด้ านร้ านอาหารมีความสะอาดและชอบบรรยากาศภายในร้ านนั่งเล่นที่มสี วยงาม ไม่เหม็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และ 0.71 ตามลาดับ ซึ่งมีความสาคัญในระดับมาก
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการ
ด้านกระบวนการ
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระดับความสาคัญ
การบริการออเดอร์ของร้ านนั่งเล่นที่มีความรวดเร็ว
4.11
.62
มาก
การบริการเสิร์ฟอาหารของร้ านนั่งเล่น มีความรวดเร็ว
และถูกต้ อง
การเรียกเก็บเงินของร้ านนั่งเล่ นมีการแสดงรายการ
อาหาร และจานวนเงินที่ถูกต้ อง
รวม

4.07

.72

มาก

4.07

.68

มาก

4.08

.53

มาก

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่น
โดยวิธี Stepwise
ปั จจัยส่วนประสมทาง
Collinearity Statistics
B
Beta
Sig
การตลาด
Tolerance
VIF
(Constant)
.933
.000
ผลิตภัณฑ์
.292
.255
.000
.788
1.269
กระบวนการ
.219
.235
.000
.839
1.192
บุคคลหรือพนักงาน
.226
.240
.000
.798
1.254
R Square = .553
Adjusted R Square = .306
Durbin-Watson = 1.592

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด ด้ านกระบวนการของร้ าน
นั่งเล่ น ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.08 (มีความสาคัญในระดับมาก) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในด้ านการ
บริการออเดอร์ของร้ านนั่งเล่ นที่มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึ่งมี
ความสาคัญในระดับมาก
ผู้บริโภคให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ
ร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยส่วนใหญ่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญ
กับปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดในด้ านการสร้ าง และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ย = 4.26 รองลงมา
ผู้บริโภคให้ ระดับความสาคัญ ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้ านกระบวนการ ค่ าเฉลี่ย = 4.08 ด้ านผลิตภัณ ฑ์
ค่าเฉลี่ย = 4.05 ด้ านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย = 4.04 ด้ านราคา ค่าเฉลี่ย = 3.99 และด้ านบุคคลหรือพนักงาน
ค่าเฉลี่ย = 3.91 ตามลาดับ ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์ พบว่ า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ตัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อย่ างมีนัยสาคัญ โดยมีค่า F
ที่องศาอิสระ 3, 392 เท่ากับ 57.508 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000
จากตารางที่ 10 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ปั จจัยสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ได้ ร้อยละ
30.60 ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นกระบวนการ ด้ า นบุ ค คลหรื อพนั กงานโดยปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านนั่ ง เล่ นสาย ม.อ. ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสงู สุด มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.255 รองลงมาเป็ น
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคลหรือพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.240 และด้ าน
กระบวนการมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.235
สมการการถดถอย สามารถเขียนได้ดงั นี้
รูปแบบคะแนนดิบ
พฤติกรรมการตัดสินใจ = 0.933 + .292 (ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์) + .219 (ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านกระบวนการ) + .226 (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคลหรือพนักงาน)

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบคะแนนมาตรฐาน
พฤติกรรมการตัดสินใจ = .255(ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์) + .235 (ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้ านกระบวนการ) +.240 (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคลหรือพนักงาน)

584

อภิปรายผลการศึกษา
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ของร้ านนั่งเล่นผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคั ญ
ในด้ านชอบร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ เพราะมีการใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหารมากที่สุด สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของอิสรีย์ (2558) ที่ได้ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้ าใน Line Giftshop พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับคุณภาพและรสชาติของสินค้ าที่ให้ แก่กนั อย่างมาก ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่าปัจจัยในด้ านชอบ
ร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ เพราะมีการใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหารที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุด
น่ าจะมาจากการที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญในเรื่องของการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ จะต้ องมีคุณภาพ เพราะจะทาให้ ผ้ ูบริโภคมี
ความสุขทั้งทางกาย และทางใจ
ปั จจัยด้ านราคาของร้ านนั่งเล่ นผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญใน
ด้ านราคาของอาหารมีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหารมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของปัณณวิชญ์ (2559) ที่ได้
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้ งครีม พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่องของราคามีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้ ามากที่สุด ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่าปั จจัยในด้ าน
ราคาของอาหารมีความเหมาะสมกับรสชาติของอาหารที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุด น่ าจะมาจากผู้บริโภคเลือก
ที่ตัดสินใจสองอย่างในเวลาเดียวกัน หนึ่งคือรสชาติของอาหารมีความอร่อยไหม สองแล้ วราคาที่จ่ายไปสูงเกินกว่ารสชาติ
ที่พึงพอใจหรือเปล่า ฉะนั้นในการตั้งราคาอาหารก็ควรที่จะเหมาะสมกับรสชาติของอาหาร
ปั จจัยช่ องทางการจัดจาหน่ ายของร้ านนั่งเล่ นผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้
ความสาคัญในด้ านความสะดวกในการเดินทางมายังร้ านนั่งเล่นมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของกิตติภพ (2555) ที่ได้
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้ าใช้ บริการร้ านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญใน
เรื่องของทาเลที่ต้งั เป็ นอย่างมาก เช่น ตั้งอยู่ใกล้ ชุมชนที่เดินทางสะดวกในการเข้ าใช้ บริการ ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่าปัจจัยใน
ด้ านความสะดวกในการเดินทางมายังร้ านนั่งเล่ นมากที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุด น่ าจะมาจากการที่ผ้ ูบริโภค

ต้ องการความสะดวกสบาย ไม่อยากเหนื่อยล้ า จากการขับรถไปรับประทานอาหารไกลๆ ไม่อยากขับรถไปยังพื้นที่ท่เี ข้ าถึง
ลาบาก
ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดของร้ านนั่งเล่นผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญในด้ านชอบร้ านนั่งเล่นที่ไปใช้ บริการ เพราะมีการนาเสนอเมนูอาหารที่แนะนาจากทางร้ านมากที่สดุ สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของรัตติญาภรณ์ (2559) ที่ได้ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อการเข้ า
ใช้ บริการร้ านยศข้ าวต้ มของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ า ในการจัดร้ านอาหารมีความแตกต่างจากร้ านอื่นๆ
คือมีการแสดงวงดนตรีภายในร้ าน มีการมอบส่วนลดเมื่อครบกาหนดหรือโอกาสพิเศษ แนะนาเมนูอาหาร และการบริการ
ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่ าปั จจัยในด้ านชอบร้ านนั่งเล่ นที่ไปใช้ บริการ เพราะมีการนาเสนอเมนู อาหารที่แนะนาจากทางร้ าน
ที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สดุ น่ าจะมาจาก ผู้บริโภคบางคนเป็ นลูกค้ าใหม่ของร้ าน เลยไม่ร้ ูว่าในร้ านมีเมนู อาหาร
อะไรบ้ างที่น่าสนใจ หรือลูกค้ าเก่าที่เข้ าใช้ บริการบ่อยๆ อาจจะเบื่อเมนูอาหารเก่า เลยอยากได้ คาแนะนาจากทางร้ านว่ า
มีเมนูอาหารอะไรที่คนส่วนมากรับประทาน หรือเป็ นเมนูใหม่ให้ ได้ ลอง
ปั จจัยด้ านบุคคล หรือ พนักงานของร้ านนั่งเล่นผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญในด้ านพนักงานมีความรู้และความเข้ าใจของเมนูอาหาร สามารถตอบคาถามทุกข้ อคาถามที่ผ้ ูรับบริการสงสัย
มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของกิตติภพ (2555) ที่ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ าใช้ บริการร้ านอาหารญี่ปุ่นของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่ าพนักงานมีความกระตือรือร้ นในการให้ บริการ เช่ น ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร
ประเภทต่างๆ มากที่สดุ ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่าปัจจัยในด้ านพนักงานมีความรู้และความเข้ าใจของเมนูอาหาร สามารถตอบ
คาถามทุกข้ อคาถามที่ผ้ ูรับบริการสงสัย ที่ผ้ บู ริโภคให้ ความสาคัญมากที่สดุ น่าจะมาจาก คนเรามีข้อสงสัยมากมายเวลาใน
เข้ าไปรับประทานอาหาร เช่ น เห็นคนอื่นเช็คอิน ทานอาหารอย่ างหนึ่ง และไม่ร้ ูว่า อาหารดังกล่ าวเรียกอะไร ก็อยากได้
คาแนะนาจากพนักงานเกี่ยวกับข้ อมูลของอาหารว่าอาหารนี้มีลักษณะเป็ นอย่างไร มีวัตถุดิบอะไรบ้ างในการผลิต เพราะ
ผู้บริโภคบางคนอาจจะแพ้ อาหารบางอย่างในส่วนของวัตถุดบิ ที่นามาประกอบอาหาร
ปั จจัยด้ านการสร้ าง และนาเสนอลักษณะทางกายภาพของร้ านนั่ งเล่ น ผู้บริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก
และผู้บริโภคส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญในด้ านชอบร้ านอาหารมีความสะอาดและชอบบรรยากาศภายในร้ านที่มีสวยงาม
ไม่เหม็น สอดคล้ องกับงานวิจัยของกนกพรรณ (2557) ที่ได้ ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ และพฤติกรรมการเข้ าใช้
บริการร้ านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ร้ านมีความสะอาดพื้นที่ร้านมีความกว้ างขวาง
เพียงพอ ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่ าปั จจัยในด้ านชอบร้ านอาหารมีความสะอาดและชอบบรรยากาศภายในร้ านที่มีสวยงาม
ไม่เหม็น ที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุด น่ าจะมาจาก ความสะอาดเป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลื อ กซื้อ
หรือเลือกรับประทานอาหาร เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะคิดว่า การที่รับประทานอาหารสะอาดจะส่งผลให้ ร่างกายทางาน
ปกติ ได้ รับสารอาหารที่คุณค่าเข้ าสู่ร่างกาย การจัดบรรยากาศของร้ านนั่งเล่นก็เช่นกัน เมื่อร้ านนั่งเล่นมีความสะอาด สบาย
ตา ความสวยงามก็จะเกิดขึ้น ยิ่งปั จจุบัน โลกแห่ งศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่าโลกแห่ งโซเชียล เวลาเข้ าร้ านก็มักจะชอบ
ถ่ายรูป เช็คอินสถานที่ หากบรรยากาศของร้ านไม่สะอาด ก็อาจทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่อยากเข้ าร้ านมาเช็คอิน ก็ย่อมเลือกร้ านที่
คิดว่าบรรยากาศดีเพื่อที่จะได้ เชิญชวนให้ ผ้ คู นเข้ ามารับประทานอาหารตามตนด้ วย
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการของร้ า นนั่ ง เล่ น ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความส าคั ญ ในระดั บ มาก และผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญในด้ านชอบในการบริการออเดอร์ของร้ านนั่งเล่นที่มีความรวดเร็วมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของชไมพร
(2554) ที่ได้ ศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารกึ่งผับในเขตอาเภอเมือง จ.ลาพูน พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านกระบวนการในด้ านขั้นตอนในการรับมิกเซอร์รวดเร็ว เป็ นที่หน้ าพอใจของลูกค้ าเป็ นอันดับหนึ่ง
ผู้วิจัยตั้งข้ อสังเกตว่า ปั จจัยในด้ านชอบในการบริการออเดอร์ของร้ านนั่งเล่ นที่มีความรวดเร็วที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญ
มากที่สดุ น่าจะมาจากสังคมแห่ งความเร่งรีบของคนสมัยใหม่ ที่เวลาเลือกเข้ าร้ านไหนก็ต้องการการเอาใจใส่จากทางร้ าน
ไม่ว่าจะเป็ น การบริการออเดอร์ท่รี วดเร็วของพนักงานเมื่อเห็นผู้บริโภคเข้ าร้ าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อเห็นผู้ให้ บริการให้
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การเอาใจใส่ กม็ ีความรู้สึกอยากเข้ าร้ าน ซึ่งในทางตรงกันข้ าม หากผู้ให้ บริการไม่ ให้ การเอาใจใส่ บริการออเดอร์ช้ า
ผู้บริโภคก็จะรู้สกึ หงุดหงิดจนบางครั้ง อาจจะลุกขึ้น เดินออกจากร้ านได้ เลย
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นสาย ม.อ.ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง กาลังศึกษาอยู่ ช้ันปี ที่ 2 อยู่ สังกัดคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายรับต่ อเดือน 2,001-4,000 บาท
ส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานร้ านนั่งเล่น ชาบู เวลาที่ใช้ บริการบ่อยที่สดุ คือ เวลาค่า มีการใช้ บริการต่อเดือน 3-5 ครั้ง
บุคคลที่ร่วมใช้ บริการร่วมกันบ่อยที่สดุ คือเพื่อน และค่าใช้ จ่ายที่ใช้ บริการต่อครั้ง 101-300 บาท
ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญสูงสุด คือ ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.26) รองลงมาช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ด้ านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย= 4.08)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.05) ด้ านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และด้ าน
บุคคลหรือพนักงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ โดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย
ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานีสงู สุด รองลงมาเป็ นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านบุคคลหรือพนักงานและด้ านกระบวนการ
สิ่งที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการเข้ าใช้ บริการร้ านนั่งเล่ น คือการต้ อนรับอย่ างเป็ นมิตรของพนักงาน
การบริการที่ดี รอยยิ้ม และการเอาใจใส่ของผู้ให้ บริการที่ทาให้ อยากเข้ าร้ านนั่งเล่น อีกทั้งร้ านนั่งเล่นมีบรรยากาศที่ดี รู้สกึ
ผ่อนคลายเวลาได้ ไปนั่งกินที่ร้าน อาหารสะอาด อร่ อย ราคาไม่แพงเหมาะกับนักเรียนและนักศึกษา สิ่งที่อยากแนะนา
ให้ กับผู้ให้ บริการก็คือ อยากให้ บริการที่จอดรถให้ กว้ าง และมีความสะดวก อยากให้ มีพนักงานที่เพียงพอสาหรับการ
ให้ บริ การ เวลาลู กค้ าสั่งอาหารจะได้ ไม่ ต้ องรอนานจะได้ ดู แ ลอย่ างทั่วถึง บางร้ า นโต๊ะอาหารก็มีไม่ เพี ย งพอสาหรับ
ให้ บริการลูกค้ า และอยากให้ ปรับเมนูในร้ านให้ มคี วามหลากหลายมากยิ่งขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่นสาย ม.อ.
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จึงทาให้ ไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในพื้นที่อ่นื หรือจังหวัดอื่นที่มกี ารเปิ ดบริการร้ านนั่งเล่นได้ อย่างครบถ้ วน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการ
วิจัยในเขตพื้นที่ หรือจังหวัดอื่น เพื่อที่จะทราบได้ ถงึ ความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างทั่วถึง และเพื่อจะได้ เป็ นประโยชน์
แก่ผ้ ปู ระกอบการในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้ องและสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคต่อไป
และควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นปัจจัยด้ านการจูงใจ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติฯลฯ เพื่อให้ ผลของปัจจัยที่มอี ทิ ธิพล
ต่ อการตัดสินใจใช้ บริการร้ านนั่งเล่ นได้ สมบูรณ์ย่ิงขึ้น สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนของร้ านนั่งเล่ น ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาร้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านบุคคลากร ด้ านกระบวนการบริการและด้ านลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้ านนั่งเล่น
มากขึ้น
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