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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักศกึษาในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการเลือกใช้บรกิารร้านอาหารผับแอนด์เรสเตอรองท์ 

Marketing Mix Affecting University Students towards Selection Services of                     

Pub & Restaurant in Mueang District, Chiang Mai Province 

ชนปทิน กิจวงศภ์ักดิ์* 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารผับแอนด์เรสเตอรองท์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก

นักศกึษามหาวทิยาลัยพายัพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีเคยใช้

บริการร้านอาหารผับแอนดเ์รสเตอรองท์ มหาวทิยาลัยละ 96 ราย รวมท้ังสิ้น 384 ราย 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสด ก าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 มีรายได้ต่อ

เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านวอร์มอัพคาเฟ่ โดยไปใช้บริการน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน จะเลือกใช้

บริการ 2 – 3 ร้าน ช่วงเวลาท่ีใช้บริการคือเวลา 21.01 – 23.00 น. ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสังสรรค์ ฟังดนตรีใน

ร้านอาหารได้ทุกประเภท เมื่อใช้บริการร้านอาหารจะเลือกดื่มเคร่ืองดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์ มีการสั่ง

อาหารทุกคร้ังท่ีใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นอาหารทานเล่น ตัดสินใจใช้บริการจากค าแนะน าจากคนรู้จัก มีค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการเฉลี่ย 200 – 400 บาทต่อคน และมีจ านวนผู้ร่วมใช้บริการคร้ังละ 3 – 4 คน 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  

โดยค่าเฉลี่ยอันดับแรกได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ ส าหรับปัจจัย

ย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วงดนตรีสดเล่นดนตรีสนุกสนาน (ด้านผลิตภัณฑ์) 

นักร้องน าร้องเพลงเสียงไพเราะ (ด้านผลิตภัณฑ์) มีวงดนตรีสดเล่นภายในร้าน (ด้านผลิตภัณฑ์) อากาศเย็นสบาย  

ปลอดโปร่ง ไมอ่ดึอัด (ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ) ภายในร้านมีบรรยากาศดี (ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ) 

และบรรยากาศภายในร้านไม่แออัด (ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ) 
 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study marketing mix that affected university students towards 

selecting services of pubs and restaurants in Mueang Chiang Mai District. The data was collected using questionnaire 

distributed to the total of 384 students. 

 The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, 20-25 years old, studying 

Social Sciences and Humanities at a university in their second year.   Their grades ranged from 3.01 to 3.50. Their 

monthly allowance was less than 10,000 baht.   Most of the questionnaire respondents went to Warm Up-Cafe less 

than once a month.  Mostly they chose 2-3 pubs/restaurants and they used the services at 21.01-23.00.  When they 

visited the pub/ restaurant, they would ordered alcoholic beverages, especially beer.   They also ordered food every 

time they went to a pub, usually heavy snacks.  People they knew recommended the place.  Their expense per visit 

was 200-400 baht/person, and they usually went with 3-4 other persons. 

 Overall, the respondents ranked all 7 marketing mix factors at the high level, with the first ranked factor 

being physical appearance, followed by process, personnels, product, place, marketing promotion and price, 

respectively. The first 5 sub-factors which were ranked at the highest level were fun live music (product), good lead 

singer (product), availability of live music (product), good air circulation inside the pub (physical appearance) and the 

place not too crowded (physical appearance). 

 From the comparison of the importance between the 7 factors and education, it was found that questionnaire 

respondents with different education ranked differently in terms of product, price, marketing promotion, personnels, 

and process.  From the comparison of the importance between the 7 factors and monthly allowance, it was found that 

questionnaire respondents with different monthly allowance ranked differently in terms of price, place, personnels, 

physical appearance and process. 

บทน า 

ผับแอนด์เรสเตอรองต์เป็นค าท่ีผสมกันระหว่างค าสองค าคือค าว่า ผับ ท่ีหมายถึง สถานท่ีท่ีให้ผู้คนมานั่งดื่ม 

สังสรรค์ พูดคุยกัน โดยมีดนตรีบรรเลงภายในร้าน ในส่วนของอาหารและเคร่ืองดื่มจะเน้นเป็นจ าพวกเบียร์ ไวน์ สุรา 

เคร่ืองดื่มและของว่างเป็นหลัก ส่วนค าว่า เรสเตอรองต์  นั้นมาจากค าทับศัพท์ท่ีหมายถึง ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร  

ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท่ีให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นค าว่า ผับแอนด์เรสเตอรองต์  

จึงหมายถึงสถานท่ีท่ีให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีดนตรีบรรเลงภายในร้าน และมีพื้นท่ีให้ลูกค้าสังสรรค์ พูดคุย 

ร้องเพลง หรือเตน้ร าได้ด้วย (จิตติพร นิ่มสุวรรณ์, 2553) 

ในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างมาก และยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารรายใหม ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ จึงท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารท่ัวไป 
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ต้องเผชิญความท้าทายท้ังการแข่งขันท่ีสูงขึ้นจากการมผีู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารท่ีสูงขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2558: ออนไลน์) อีกท้ังพฤติกรรมของคนไทย และชาวอาเซียนในปัจจุบันมีความ

ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อผ่อนคลายความเครียด มีการแสวงหาความสุข สนุกสนานภายในครอบครัว หรือกลุ่ม

เพื่อนฝูง โดยการออกไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารมากขึน้ (บลจ.บัวหลวง, 2557: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ชีวิต เช่นรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า Generation Y ท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าอายุ            

ระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาโทและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีชื่นชอบการอยู่อาศัยใน

เมอืงซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีท างานหนัก ในขณะเดียวกันก็ชื่นชอบ และสนุกกับการเท่ียวตามสถานท่ีบันเทิง เท่ียวเก่ง ท างานเกง่มี

เพิ่มมากขึน้ อกีทัง้จังหวัดเชยีงใหม่ยังเป็นศูนยก์ลางการศกึษา จะเห็นได้จากจ านวนมหาวทิยาลัยท้ังของรัฐบาลและเอกชน

ท่ีเปิดสอนในจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมจี านวนไมต่่ ากว่า 5 สถาบัน จึงท าให้มีความต้องการจ านวนมากในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์จากกลุ่มคนเหล่านี้  ด้วยสาเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์

เรสเตอรองต์ เพื่อให้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าและบริการให้ประสบความส าเร็จต่อไป (วษิณุ สุชาตลิ้ าพงศ์, 2557) 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่นักศกึษาในอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม ่ในการเลอืกใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ 

2. สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์

โดยเฉพาะในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสร้างความพงึพอใจให้แกลู่กค้า 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  

ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของนักศึกษาระดับการศกึษาปริญาตรี 

และปริญญาโท/เอก ท่ีเลอืกใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต ์ในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ จึงอา้งอิง

การก าหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (Sudman,  1976: 87, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551:น. 122)  
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ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารประเภทผับ

แอนด์เรสเตอรองต ์ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  95 % ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05  ได้ตัวอยา่งจ านวน 384  ราย  โดยใชว้ธีิ

เลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ในสัดส่วนเท่าๆ กัน  เจาะจงเฉพาะนักศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ ซึ่งท าให้ได้ข้อสรุปว่าจะท าการ

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 384 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) น าเสนอในรูปแบบของตาราง

ประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และ 

ร้อยละ ส่วนข้อมูลในส่วนท่ี 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อค าถามมีค าตอบ

ให้เลอืก 5 ระดับ 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.6 อายุ 20 - 25 ปี ร้อยละ 70.6 มีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 98.4 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.8 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 89.3 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 29.9 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 ร้อยละ 35.2 มีรายได้

ตอ่เดอืนต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 62.8 ส่วนใหญ่จะเคยใชบ้ริการร้าน วอร์มอัพคาเฟ ่ร้อยละ 66.4 ใชบ้ริการน้อยกว่า 

1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 38.5  เลือกใช้บริการ 2 – 3 ร้านสลับกัน ร้อยละ 49.7 ใช้บริการในช่วงเวลา 21.01 – 23.00 น. 

ร้อยละ 49.2 มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสังสรรค์ ร้อยละ 80.2 ส่วนใหญ่ฟังดนตรีได้ทุกประเภท  

ร้อยละ 56.0 เมื่อใชบ้ริการร้านอาหารจะเลอืกดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล ์ร้อยละ  72.4 โดยเฉพาะเบียร์ ร้อยละ 57.9 

มีการสั่งอาหารทุกคร้ังท่ีใช้บริการ ร้อยละ 35.4 ส่วนใหญ่เป็นอาหารทานเล่น/กับแกล้ม ร้อยละ 64.6 แหล่งข้อมูลท่ีใช้

ประกอบการตัดสนิใจ คือ ค าแนะน าจากคนรู้จัก ร้อยละ 68.5 มคี่าใชจ้่าย  200 – 400 บาทโดยเฉลี่ยตอ่คน ร้อยละ 56.0  

และจ านวนผู้ร่วมใช้บริการ 3 – 4 คน รอ้ยละ 44.4 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 

ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ เรียงล าดับคือ ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 

รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองต์ใน

อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับวงดนตรีสด

เล่นดนตรีสนุกสนาน นักร้องน าร้องเพลงเสียงไพเราะ(ค่าเฉลี่ย 4.37) รองลงมาคือมีดนตรีสดเล่นภายในร้าน (ค่าเฉลี่ย 

4.34) 

ด้านราคา มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับมีการแสดงราคา

อาหารและเครื่องดื่มชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือ ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณค่าของอาหาร

และ ราคาเคร่ืองดื่มมคีวามเหมาะสมกับปริมาณและคุณค่าของเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 4.09) 

ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย มคีวามส าคัญอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากที่สุดตอ่ปัจจัย

ย่อยเกี่ยวกับท าเลท่ีตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ ช่องทางการส ารองท่ีน่ัง 

ท าได้หลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ

เชญิวงดนตรีช้ันน ามาเล่นในเทศกาลตา่งๆ (ค่าเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ มโีปรโมช่ันส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ค่าเฉลี่ย 

4.02) 

ด้านบุคคล มคีวามส าคัญอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากที่สุดตอ่ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับพนักงานคอยเอาใจ

ใส่ สอดส่องดูแลลูกค้าสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ พนักงานท่ีให้บริการมีความสุภาพอัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 

4.08) 

ด้านลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากที่สุดต่อปัจจัยยอ่ย

เกี่ยวกับอากาศเย็นสบาย ปลอดโปร่ง ไมอ่ดึอัด (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ ภายในรา้นมบีรรยากาศท่ีด ี(ค่าเฉลี่ย 4.20) 

ด้านกระบวนการ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับแคชเชียร์

คิดเงินถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยภายในร้าน เช่น มีกล้องวงจร

ปิด การ์ด และรปภ. จัดการกับเหตุการณ์ร้าย (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

ส่วนที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อนักศึกษาในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองท์ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อจ าแนกตามระดับการศกึษาพบวา่ ระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย มดีีเจเปิด

เพลงช่วงเวลาหลัง 3 ทุ่มเป็นต้นไป มากกว่าระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้พบว่า          

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านราคา เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย สามารถค้าง

ช าระเงิน หลังรับประทานเสร็จได้ และราคาในการปรับโทษกรณีต่างๆ เหมาะสม (เช่น ค่าท าแก้วแตก ค่าท าความสะอาด

เพิ่มเติม เป็นต้น) มากกว่าระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้พบว่า ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 

บาทขึ้นไปตอ่เดือน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยยอ่ย มกีารแสดงราคาอาหารและเคร่ืองดื่มชัดเจน มากกวา่ผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 

10,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย ราคาในการปรับโทษ
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กรณตีา่งๆ เหมาะสม (เชน่ ค่าท าแก้วแตก, ค่าท าความสะอาดเพ่ิมเตมิ เป็นต้น) มากกวา่ผู้ท่ีมีรายได้ตัง้แต ่10,000 บาทขึ้น

ไปตอ่เดอืน 

ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้พบวา่ ผู้มีรายได้ตัง้แต ่10,000 บาทขึ้นไปตอ่เดอืน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย ท าเลท่ีต้ัง

ร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ใกล้มหาวทิยาลัยหรือท่ีพัก) และชอ่งทางการส ารองท่ีน่ังท าได้หลายชอ่งทาง 

มากกวา่ผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรี ให้ความส าคัญต่อปัจจัย

ย่อย มีส่วนลดค่าอาหาร เช่น ผู้ ท่ีมาร้านอาหาร 10 ท่านแรก หรือจับฉลากหมายเลขโต๊ะได้รับส่วนลดค่าอาหาร  

และมีโปรโมชั่นส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้ 

พบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านบุคคล เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรีให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย ดีเจและ 

นักดนตรีมีบุคลิกและหน้าตาดี และนอกจากนักดนตรีมีเสียงร้องท่ีไพเราะ ต้องมีเสียงร้องท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย 

มากกวา่ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้พบวา่ ผู้มีรายได้ตัง้แต ่10,000 บาทขึ้นไปตอ่เดือน 

ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย มพีนักงานให้บริการพอเพียงกับปริมาณลูกค้า พนักงานที่ให้บริการมคีวามสุภาพ อัธยาศัยดี 

และพนักงานมคีวามรวดเร็วในการให้บริการ มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 

ด้านลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

จ าแนกตามระดับรายได้พบว่า ผู้มีรายได้ตัง้แต ่10,000 บาทขึ้นไปตอ่เดอืน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย อากาศเย็นสบาย 

ปลอดโปร่ง ไม่อึดอัด บรรยากาศภายในร้านไม่แออัด มีท่ีนั่งในร้านเพียงพอ มีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อลูกค้า  

และมีท่ีจอดรถเพียงพอ มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 

ด้านกระบวนการ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรีให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย  

มกีารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ ยนืยันเมนูท่ีสั่งทุกครัง้ มากกวา่ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้ 

พบว่า ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อย แคชเชียร์ คิดเงินถูกต้องและรวดเร็ว  

และกระบวนการในการจองโตะ๊ไมยุ่ง่ยาก มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพท่ี

ปรากฏในระดับมากเป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตติพร นิ่มสุวรรณ์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสว่นประสมทางการตลาดร้านมังกี้คลับผับแอนด์เรสเตอรองท์ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ท่ีพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก เป็นอันดับแรก และไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ของ  ดนุ สถิตเมธากุล (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้สถาน

บันเทิง ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคคล เป็นอันดับแรก 

และไมส่อดคล้องกับการศกึษาของ อนุชติ ชัยมงคล (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤตกิรรมของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคารในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาเฉพาะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงส่งผลให้ผล

การศึกษาออกมาไม่สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมตรงกับความ

ตอ้งการของนักศกึษามากที่สุด ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองท์ ควรจัดให้มีวงดนตรี ท่ีเล่นสดภายใน

ร้าน โดยสรรหาวงท่ีเล่นดนตรีได้สนุกสนาน นักร้องน ามีเสียงร้องท่ีไพเราะ มีเอกลักษณ์ ซึ่งอาจจะมีวงดนตรีหลายวงสลับ

สับเปลี่ยนกันเล่นในแนวเพลงท่ีหลากหลายและ ก าลังเป็นท่ีนิยมท้ังเพลงไทยและเพลงสากล รวมท้ังควรมีดีเจเปิดเพลง

ในช่วงดึกๆ หรือในช่วงท่ีไม่มีดนตรีเล่นสดแล้ว รวมท้ังจัดให้มีจอภาพยนตร์ส าหรับถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ชมในร้านด้วย  

ในด้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองท์ ต้องให้ความส าคัญกับมาตรฐานของรสชาติ

อาหารท่ีอร่อย และสด สะอาดเป็นหลัก โดยการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหม่ และท าการปรุงโดยมีสูตร  

การท าอาหารท่ีท าให้ได้รสชาติอร่อยท่ีเหมอืนกันทุกครัง้ 

ด้านราคา ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทผับแอนด์เรสเตอรองท์ ควรมีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม

ให้ลูกค้าได้รับทราบอยา่งชัดเจน ตัง้แตบ่ริเวณก่อนทางเข้าร้าน และในเมนูอาหาร มกีารก าหนดเกณฑ์การต้ังราคาอาหาร/

เคร่ืองดื่ม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งราคาอาหารและ

เครื่องดื่มไมค่วรสูงเกินไป จนท าให้ผู้ใช้บริการท่ีเป็นนักศกึษาไม่สามารถเข้ามาใชบ้ริการได้ 

ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยท าเลท่ีต้ังร้าน

อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทาง (ใกล้มหาวิทยาลัยหรือท่ีพัก) แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีค าสั่งหัวหน้า คสช.  

ท่ี 22/2558 ก าหนดให้สถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการประเภท

บันเทิงไม่ให้เปิดให้บริการใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ดังนั้นผู้ประกอบการควร

พิจารณาท าเลท่ีตั้งให้อยู่ห่างจากสถานศึกษาพอสมควร แต่ต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สามารถเดินทางเข้า-ออกได้สะดวก 

รวมท้ังพิจารณาช่องทางในการส ารองท่ีน่ังส าหรับลูกค้าที่ตอ้งการจองโต๊ะล่วงหน้า เชน่ การจองทางโทรศัพท์ ทางไลน์ 

ด้านส่งเสริมการตลาด ควรจัดกิจกรรมดว้ยการเชญิวงดนตรีช้ันน าหรือนักร้องท่ีมีชื่อเสียงมาเป็นแขกรับเชิญใน

เทศกาลตา่งๆ เพื่อให้ลูกค้า เกิดความสนใจ และเข้ามาใชบ้ริการเพื่อติดตามนักร้อง นักดนตรีท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยกจิกรรม

นี้ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน เดือนละ 1 คร้ัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยจัดโปรโมชั่นส าหรับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์ ในช่วงเวลาหัวค่ า (19.00 – 20.00 น.) เชน่ การลดราคามกิเซอร์ ไมค่ิดค่าเปิดขวด หรือให้ลูกค้า เปิดเหลา้ใน

ช่วงเวลาท่ีก าหนด 1 ขวดแถมฟรี 1 ขวด เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าท่ีส่วนใหญ่นิยมใช้บริการในช่วง 21.00 – 23.00 น.  

ให้มาใช้บริการท่ีร้านเร็วขึน้ จัดเตรียมงบประมาณส าหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของร้าน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 

ป้ายโฆษณา แผ่นพับ นิตยสารแจกฟรี ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ พ ร้อมกับส่งเสริมการขายด้วยการให้
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ส่วนลด หรือของท่ีระลึกแก่ลูกค้าท่ีแจ้งว่าทราบโปรโมช่ัน มาจากสื่อใด เพ่ือเป็นการสร้างการมสี่วนร่วมและเป็นท่ีจดจ าแก่

ลูกค้าต่อไป 

ด้านบุคคล คัดเลือกพนักงานเสิร์ฟท่ีมีทัศนคติในทางบวก มีใจรักในการให้บริการ และสามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ดี ซึ่งเมื่อคัดเลอืกได้บุคคลท่ีต้องการแลว้ ผู้บริหารต้องจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นตอนต่างๆ เช่น วิธีการเสิร์ฟ การรับ

ออเดอร์จากลูกค้า การพูดจา และมารยาทท่ีด ี  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ลูกค้าต้องการจากพนักงานเสิร์ฟ คือการเอาใจใส่ สอดสอ่ง

ดูแลลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ พนักงานมคีวามสุภาพ อัธยาศัยดี และมีความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มีประชุมพนักงาน

ทุกคนเป็นประจ า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหา หรืออุปสรรคในการท างาน พร้อมกับให้ทุกคน

ช่วยกันคิดหาวิธีการในการปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัย  

และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดกับลูกค้า 

ด้านลักษณะทางกายภาพทีป่รากฏ จัดเตรียมสภาพแวดลอ้มของร้านอาหาร โดยเฉพาะบรรยากาศโดยรวมท้ัง

ภายใน และภายนอกให้มีอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวก ไม่อึดอัด ส าหรับในห้องท่ีปิดมิดชิดควรมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ

เพื่อสร้างความเย็นสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ มีห้องน้ าท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อลูกค้าท่ีมาใช้บริการ รวมถึง

ต้องมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดห้องน้ าอยู่เสมอ ท้ังนี้ร้านไม่ควรจัดวางโต๊ะหรือจัดให้ลูกค้านั่งใกล้กับห้องน้ ามาก

เกินไป เนื่องจากจะกระทบต่อการรับประทานอาหาร และความสะอาดโดยรวมแก่ลูกค้า จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ให้เหมาะสม 

เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่ให้ชิดกันมากเกินไป มีท่ีว่างส าหรับทางเดินผ่านไป-มาได้โดยสะดวก มีท่ีจอดรถท่ีสามารถ

รองรับยานพาหนะของลูกค้าได้อย่างสะดวกและเพยีงพอ มพีนักงานคอยอ านวยความสะดวกในการรับรถ ดูแลรถให้ลูกค้า

เป็นอย่างดี รวมท้ังสถานท่ีจอดรถควรอยู่ใกล้กับร้านอาหารเพื่อความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ พัฒนาปรับปรุง

สถานท่ี สร้างบรรยากาศในร้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น จัดให้มีระบบก าจัดกลิ่น/เพิ่มกลิ่นหอม

ภายในร้าน มีการแบ่งพืน้ท่ีสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีปิดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ใชบ้ริการรายอื่น รวมท้ังจัดวางระบบ

เครื่องเสียงท่ีดมีคีุณภาพ 

ด้านกระบวนการ คัดเลือกแคชเชียร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตมาท าหน้าที่ในการคิดเงินให้

ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว น าระบบคอมพิวเตอร์มาชว่ยในการท างาน มโีปรแกรมการจัดการแบบบูรณาการ สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ มีการประมวลผล สรุปยอดขายเพื่อน าผลท่ีได้ไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป พนักงานรับ

เมนูอาหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ ในการรับเมนูอาหารและเค ร่ืองดื่มของลูกค้าแต่ละ

ครัง้ ตอ้งสามารถปฏบัิตไิด้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ท้ังน้ีผู้ประกอบการควรน าระบบการสั่งอาหารผ่านเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

เช่น ใช้ระบบ Wireless Network สั่งอาหารได้จากท่ีโต๊ะของลูกค้าไปแสดงข้อมูลท่ีห้องครัวหรือจุดเตรียมเคร่ืองดื่มได้ทันที 

เพื่อลดความล่าช้าและเกิดความถูกต้องแน่นอน จัดให้มีการฝึกซ้อมและทบทวนกระบวนการรักษาความปลอดภัย ให้แก่

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ร้ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ รวมท้ัง  

จัดหาอุปกรณ์ส าหรับดูแลความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อม  

เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือและป้องกันอุบัตเิหตุต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้แก่ผู้ใช้บริการ 
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