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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านและพักผ่อนในช่วงกลางคืนโดยไปสังสรรค์
กับเพื่อนฝูงตามภัตตาคารและผับกาลังเป็ นที่นิยมของกลุ่มคนวัยทางาน การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การภัตตาคารและผับ และศึกษา
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารบริ เ วณถนนศรี นคริ นทร์
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน
385 ราย แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ทางเลขคณิ ต และไคสแควร์
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่เลื อกใช้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ช่ วงอายุ 26 - 30 ปี
ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ผูบ้ ริ โภครู้จกั ภัตตาคารและผับจากการแนะนาของ
เพื่อน ชอบบริ เวณพี้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เหตุผลการไปใช้บริ การเพื่อพบปะสังสรรค์กบั
เพื่อนเดือนละ 1 ครั้งหรื อต่ากว่า ในช่ วงวันศุกร์ -วันเสาร์ โดยเริ่ มใช้บริ การในช่วงเวลา 20.00 22.00 น. เพื่อนหรื อผูร้ ่ วมงานเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกร้ านโดยใช้บริ การครั้งละ 3-4
คน ประเภทอาหารที่ ชอบเป็ นประเภททอด ส าหรั บประเภทเครื่ องดื่ มที่ สั่ งเป็ นสุ ราหรื อวิส กี้
และค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ ยแต่ละครั้งจานวนมากกว่า 1,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ (7P's) มี ค วามส าคัญเฉลี่ ยในระดับ มากต่อผูบ้ ริ โภค โดยมี ระดับ ความสาคัญมากที่ สุ ด
2 ปั จจัย ได้แก่ ด้านบุคลากรหรื อพนักงาน เช่ น กริ ยามารยาท และความสุ ภาพของพนัก งาน
การยิม้ แย้ม แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และด้านกระบวนการการให้บริ การ เช่น การดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าของพนักงาน การได้รับอาหารและเครื่ องดื่มอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง และการคิดเงินถูกต้อง
ระดับความสาคัญมาก 4 ปั จจัย ได้แก่ ด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพ เช่น ความปลอดภัย
ในการใช้ บ ริ ก าร ความสะอาดของสถานที่ และความสะดวกสบายของโต๊ ะ ที่ นั่ง ด้า นราคา
ผู ้บ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ กับ ราคาอาหารมาก ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย เช่ น สะดวกต่ อ
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การเดิ นทาง และสถานที่ จอดรถเพี ย งพอและปลอดภัย และด้านผลิ ตภัณฑ์ ความไพเราะของ
เสี ยงดนตรี และเสี ยงร้อง และรสชาติของอาหาร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุ ค คล ซึ่ งได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ก ับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคใน
การเลือกใช้บริ การภัตตาคารและผับในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการ ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอ
ทางกายภาพ พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ภัตตาคารและผับ นาไปพัฒนาปรั บปรุ งธุ รกิ จให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด คื อ
เพศชายใช้บริ การภัตตาคารและผับมากกว่าเพศหญิง โดยจะเลือกร้านที่มีบริ เวณที่โล่ง อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก มักไปภัตตาคารและผับ ในวันศุกร์ และเสาร์ ซึ่ งวันรุ่ งขึ้นเป็ นวันหยุด ดังนั้นจึงควรจัดให้
มีการแสดงโชว์ต่าง ๆ ที่มีผหู ้ ญิงเป็ นผูแ้ สดงสาหรับลูกค้าเพศชาย และถ้าหากต้องการเพิ่มยอดขาย
ในช่วงวันธรรมดา (จันทร์ – พฤหัสบดี) ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ การ
จัดโปรโมชัน่ มิกเซอร์ เป็ นต้น จากการศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การด้านกระบวนการและด้าน
บุคลากรมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญต่อกระบวนการใน
การรับคาสั่งอาหาร การได้รับอาหารและเครื่ องดื่ มอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง มีการให้บริ การอย่าง
เสมอภาครวมทั้งมีการคิดเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วดังนั้นจึงควรเน้นในเรื่ องของกระบวนการ
ต่าง ๆให้มีความถูกต้องและรวดเร็ วอยู่สม่ าเสมอ โดยอาจมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยใน
การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม และคิดเงินจากลูกค้า เป็ นต้น ส่ วนในด้านของบุคลากรควรมีการตรวจสอบ
พนัก งานที่ ท าหน้า ที่ จากทั้ง ภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยอาจจะมี บุ ค คลภายในตรวจสอบ
ด้วยกันเองตามตารางที่กาหนด และมีการรับคาแนะนาจากลูกค้าที่มาใช้บริ การไปพร้อม ๆ กันด้วย
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