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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาเร่ืองการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1)ศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคในจงัหวดั นครศรีธรรมราชท่ีเลือกใช้

บริการร้านอาหารทะเล (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ร้านอาหารทะเลของผูบ้ริโภคจงัหวดั

นครศรีธรรมราช (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของผูบ้ริโภคจงัหวดั

นครศรีธรรมราช การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ฉบบั 

เลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 2 วิธี วิธีแรกเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ( Convenience หรือ Accidental 

Sampling) และวิธีท่ี2 เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 

ผลจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดในดา้นราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้น
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บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการให้

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลท่ีการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลมากท่ีสุดคือดา้นราคา 

ค าส าคญั : ร้านอาหาร,พฤติกรรม,ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract  

 The research entitle “Decision To Choose A Seafood Restaurant Among The Population Of 

Nakhon Si Thammarat Province” was (1) Study of demography of consumers that choose to use a 

seafood restaurant (2) Studying consumers behavior of seafood restaurant (3) Study of Marketing mix 

(7Ps) that affect the decisions of collect data from 400 user to choose a seafood restaurant of consumer 

in quantitative research in the type of survey research, the convenience sampling and snowball 

sampling. 

 The research results, Demographic, revealed the marketing mix that affects the choice of 

seafood restaurants the most is price. 

Keyword : Restaurant, Behavior, Marketing Mix 

บทน า 

 ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนโดยมีปัจจยั

สนบัสนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งจากครัวเรือนและการปรับเปล่ียนไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค 

อีกทั้งยงัมีการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวจากขอ้มูลของ Euromonitor พบวา่ยอดขายของธุรกิจบริการ

ร้านอาหารของไทยเติบโตต่อเน่ือง     4-5% ต่อปีในช่วง พ.ศ. 2562-2563 

 จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทั้งทางธรรมชาติ ทาง

ประวติัศาสตร์ ทางศิลปะและวฒันธรรม และอุดมไปดว้ยอาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์ ทั้งอาหารพ้ืนบา้น 

และอาหารทะเล จากการเกบ็สถิติของส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 

ส่งผลใหธุ้รกิจอาหารทะเลกลายเป็นธุรกิจท่ีส าคญัท่ีกระตุน้รายไดใ้หก้บัจงัหวดัเช่นกนั 

ขอบเขตงานวิจยั 

 1.) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมราช และ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 2.) ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม   พ.ศ 2564 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

 1.) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารทะเล  

 2.) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 3.) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ร้านอาหารทะเลของผูบ้ริโภค จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

สมมุตฐิาน 

 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.) ทราบถึงลกัษณะประชากรและส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 2.) ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของผูบ้ริโภคจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 3.) สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจ ของร้านอาหาร

ทะเลในจงัหวดันครศรีธรรมราชทั้งธุรกิจของผูวิ้จยัเองและผูท่ี้สนใจต่อไป 
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1.6 กรอบแนวคิดการวจิยั 

  ตวัแปรอิสระ                                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี กล่าววา่ ประชากรศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ี

ท าการศึกษาเก่ียวกบัขนาดหรือจ านวนคนท่ีอยูใ่นแต่ละสงัคม ภูมิภาค และระดบัโลก เป็นการศึกษาเฉพาะ 

(Characteristics) ณ ต าแหน่งเวลา เช่น อาย ุเพศ เช้ือชาติ สถานภาพ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

  ธิติพล เทียมจนัทร์ (Digital Marketing Consultant:2563) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัลกัษณะ 

ประชากรในแต่ละแบบไวว้า่ 

เพศ: ชาย หญิง มีแนวโนม้ทางทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ สมยัก่อน

ผูห้ญิงคือกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ความงามแต่ในปัจจุบนัสินคา้เหล่าน้ีเติบโตสูงในกลุ่มผูช้าย สไตล ์

Metro Sexual 

 อาย:ุ สินคา้และบริการแต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ

ต่างกนัไดไ้ม่เท่ากนัหมายความรวมไปถึง ความชอบ รสนิยมของแต่ละบุคคลจะเร่ิมเปล่ียนไป ตามวยัดว้ย 

เช่น วยัรุ่นมกัจะสนใจสินคา้และบริการท่ีเป็นกระแสตามเทรนนิยม ส่วน Silver age มกัจะสนใจสินคา้

เก่ียวกบัสุขภาพ wellness เป็นตน้ 

 การศึกษา: ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีและมีราคา 

สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยกวา่ 
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อาชีพ: ผูบ้ริโภคในแต่ละสายอาชีพมีความจ าเป็นและความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั เช่น 

พนกังานอวโุสตอ้งการรถหรู ผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไปตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นเท่านั้น เป็นตน้ 

 รายได:้ เป็นตวัแปรส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด นกัการตลาดทัว่ไปจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความ 

ร ่ ารวย แต่อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่าถึงรายไดป้านกลางกเ็ป็นตลาดขนาดใหญ่เช่นกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 Engel และผูร่้วมงาน (1968) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระท าของบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการรวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อน 

และมีส่วนก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้

ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถ ตอบสนอง

ความตอ้งการของตนได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้ง เงิน เวลา 

และ ก าลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือ

อยา่งไร ซ้ือท่ีไหนและซ้ือบ่อยแค่ไหน 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถวิเคราะห์ไดจ้าก 

1.) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2.) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรซ่ึงหมายถึงคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

3.) ผูบ้ริโภคท าไมจึงซ้ือเป็นการศึกษาวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้และบริการ เช่น ซ้ือเพราะความจ าเป็น 

ซ้ือเพราะคุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นเพราะปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลใหเ้กิดการบริโภค 

4.) ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นการวิเคราะห์ถึงบทบาทของบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

5.) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

6.) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

7.) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรเป็นการศึกษากระบวนการซ้ือประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 ซ่ึงตรงกบัทฤษฎี 6W1H เป็นทฤษฎีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือน ามา วางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ใหย้อดขายเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลกัการ

วิเคราะห์ของทฤษฎีน้ีประกอบไปดว้ย 6W คือ Who What Where Why When Whom และ1H คือHow 
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3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) The Auther By Horthong ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 7Ps คือ กลยทุธ์ ทาง

การตลาดขั้นพ้ืนฐานคิดคน้โดย E.Jerome McCarthy แต่เดิม 7Ps มีรากฐานมาจากส่วนผสม ทางการตลาด

หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ 4Ps ท่ีน่าจะเป็นท่ีคุน้เคยของนกัการตลาดมากกวา่โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

Product,Price,Place,Promotion และในเวลาต่อมาเพ่ือเพ่ิมใหก้ลยทุธ์มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย เฉพาะกบั

ธุรกิจบริการจึงตอ้งมีการเพ่ิมมาอีก3องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  People,Process,Physical Evidence และให้

ความหมายทั้ง 7Ps ดงัน้ี 

 1.) Product สินคา้หรือบริการอะไรบางอยา่งท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูค้นซ่ึงหลกัส าคญัก็

คือเราตอ้งรู้วา่ใครคือลูกคา้ของเราและเราสามารถพฒันาสินคา้หรือบริการของเราอยา่งไรใหพ้วกเขาพึง

พอใจมากท่ีสุด 

 2.) Price ราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือบริการของคุณการตั้งราคาอนัดบัแรงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ

ตน้ทุนเราจะตอ้งคิดวา่สินคา้หรือบริการของเราสามารถไดค่้าตอบแทนหรือก าไรมากกวา่ตน้ทุนท่ีเสียไป

หรือไม่ หลงัจากนั้นจึงค่อยไปใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์การตั้งราคาซ่ึงเป็นส่วนส าคญัไม่แพก้นั 

 3.) Place สถานท่ีหรือท่ีท่ีใชใ้นการขายสินคา้หรือใหบ้ริการหลกัการเลือกสถานท่ีง่ายๆกคื็อเรา

ตอ้งรู้วา่กลุ่มเป้าหมายของเราอยูท่ี่ไหน มีความตอ้งการอะไรหลงัจากนั้นเราจึงน าสินคา้หรือบริการของเรา

ไป ยงัสถานท่ีท่ีความตอ้งการเหล่านั้นอยู ่รวมไปถึงช่องทางออนไลน ์ไม่วา่จะเป็นเพจ Facebook หรือ 

Instsgram กต็อ้งเลือกใหเ้ขา้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้หรือบริการของเราดว้ย 

 4.) Promotion คือวิธีท่ีท าใหสิ้นคา้หรือบริการของเราเป็นท่ีรู้จกัซ่ึงมีหลากหลายวิธี เช่น การลด

ราคา,การแจกของแถม,การท าโฆษณาในรูปแบบต่างๆเพ่ือเผยแพร่สินคา้หรือแมก้ระทัง่การจา้งเหล่าดารา

คนดงัหรือผูมี้ช่ือเสียงในช่องทางออนไลนใ์หเ้กิดการมองเห็นและบอกต่อเป็นวิธีหน่ึงของการโปรโมท

เช่นกนั 

 5.) People ในธุรกิจบริการส่วนใหญ่เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะไม่มีลุคลากรท่ีใหบ้ริการเหล่านั้น ซ่ึง

บุคลากรเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัท่ีจะท าใหธุ้รกิจเดินหนา้เลยกว็า่ได ้การมีบุคลากรท่ีดีกไ็ม่ต่างจาก การมี

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ  

 6.) Process กระบวนการมีหลายรูปแบบถา้ในส่วนของธุรกิจสินคา้กจ็ะเป็นรูปแบบการ

แลกเปล่ียนท่ีตอบสนองความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นตน้ แต่หากเป็นธุรกิจการใหบ้ริการกจ็ะมี 

รายละเอียดตั้งแต่การตอ้นรับลูกคา้ การใหบ้ริการ จนถึงการบริการหลงัการขาย  

 7.) Physical Evidance คือส่วนท่ีลูกคา้จะสมัผสัไดจ้ากสินคา้และบริการของเรา เช่น การ

ออกแบบร้าน,การบริการท่ีรวดเร็ว,ขอ้มูลท่ีครบถว้น,บรรยากาศ,การพูดคุย,รายละเอียดของสินคา้และ
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บริการ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนหน่ึงของ Physical Evidance ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของ ธุรกิจ

บริการ  

วธีิการด าเนินงานวิจยั 

 งานวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช” ในการคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) และเป็นวิจยั

แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental research design)  โดยใชว้ิธีในการสุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 2 วิธี วิธีท่ี 1 

คือการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) และ วิธีท่ี 2 คือวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ 

(Snowball sampling) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทรายจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 

Taro Yamane ไดจ้ านวน 400 คน 

 2.) สร้างแบบสอบถามผา่น Google form น าลิงคแ์บบสอบถามโพสตล์งบนPlate form ของส่ือ 

Social media และใหผู้ท่ี้รู้จกัและเคยท าแบบสอบถามส่งต่อใหก้บัคนอ่ืนๆ 

 3.) เม่ือเกบ็แบบสอบถามครบตามจ านวน 400 คน น าขอ้มูลจาก Google form มาวิเคราะผา่น

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.) ขอ้มูลทัว่ไปในส่วนของลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติแจกแจงความถ่ี(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ(Percentage) 

 2.) การวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยใชโ้ปรแกรมแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 3.) การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) มีผลการเลือหใชบ้ริการร้านอาหาร

ทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราชวิเคราะโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 1.) ใชส้ถิติ ไค-สแควร์ ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2.) ใชส้ถิติ T-Test ในการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อใหค้วามส าคญั

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 3.) ใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบปัจจยัส่วนบบุคคลดา้น

อาย ุดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สรุปผลการวจิยั 

 1.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีระดบั

การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ประกอบอาชีพ พนกังาน

บริษทัเอกชน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีรายไดเ้ฉล่ีต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001-25,000 

บาท จ าวนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 

 2.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ 

รับประทานอาหาร จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่คือสมาชิกในครอบครัวจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน 

การไปใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ส่วนใหญ่คือสมาชิกในครอบครัว จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 

จ านวนผูท่ี้มีส่วนร่วมโต๊ะในการรับประทานอาหารทะเลส่วนใหญ่จ านวน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านอาหารทะเลในช่วงเวลา 18:01-20:00 น. จ านวน 170 คน คิดเป็น

ร้ายละ 42.5 มีระยะเวลาในการรับประทานอาหารทะเล 1-2 ชัว่โมง จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 

จ านวนการสัง่อาหารโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3-5 อยา่ง จ านวน 272 คน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 68.0 มีความถ่ีในการไปใช้

บริการร้านอาหารทะเลต ่ากวา่เดือนละ1 คร้ัง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และแหล่งขอ้มูลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลมากจาก ส่ือออนไลนเ์ช่น Facebook, Instagram, 

Line จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดบั 
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 3.) ผลการวิเคราะขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัตารางต่อไปน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ SD การให้ 
ความส าคัญ 

ดา้นผลิดภณัฑ ์ 4.37 0.500 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.51 0.530 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.41 0.517 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.18 0.692 มาก 

ดา้นบุคลากร 4.49 0.594 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.34 0.576 มากท่ีสุด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.44 0.522 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.415 มากที่สุด 
 จากตาราง พบวา่ กลุ่มตวัยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง

คือในดา้นของราคาและรองลงมาคือดา้นบุคลกร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดบั 

 อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาาหารทะเลของประชากรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 1.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มี

ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี/ปวส. ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีต่อ

เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001-25,000  บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพล์ภสั พงศกรรังศิลป์ และ ศิวฤทธ์ิ 

พงศกรรังศิลป์ (2559) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรับประทาอาหารนอกบา้นของประชากรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 2.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

รับประทานอาหาร ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการไปใชบ้ริการ ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่คือสมาชิกในครอบครัว มี

ความถ่ีในการไปใชบ้ริการร้านอาหารทะเลต ่ากวา่เดือนละ1 คร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลทิพย ์

ชิวชาวนา (2560) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ

(Service Marketing Mix 7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารครัววาสนาซีฟู้ดของ

ผูบ้ริโภคและผลงานวิจยัของโกวิท ไกรศรินท ์(2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ ร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี สรุปผลวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปใช้

บริการในเวลา 17:01-21:00 น. และมีผูร่้วมโต๊ะในการใชบ้ริการร้านอาหาร 1-2 คน และ 3-4 คน เท่ากนั 



10 
 

 3.) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ือง

ของการแสดงราคาอยา่งชดัเจนมากท่ีสุดส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั

นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมทางการตลาดซ่ึงขดัแยง่กบัหลายๆงานวิจยั เช่น งานวิจยัของ นางสาวจารุชา 

เหมไพบูรณ์ ศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นท่ี 

ผูบ้ริโภคใหความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 4.) ผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่ปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษาและ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดั

นครศรีธรรมราชแตกต่างกนัแต่ในทางกลบักนัปัจจยัดา้นอาชีพท่ี แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรการใช้

บริการร้านอาหารทะเลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ศุภพร สุริยกลุ และ ศุภิณญา ญาณ

สมบูรณ์ ศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสนจงัหวดัชลบุรี 

 5.) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดในดา้นราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โกวิท ไกรศรินท ์(2555) ศึกษาวิจยั

เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง

ราชบุรี  

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ขดัแยง้กบั วศินี พงศพ์ฒันศกัด์ิ (2557) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่

ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สอดคลอ้งกบั สุนิสา เพ่งเซง้ (2557) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอม็เคสุก้ีท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลส์าขาบางแค 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไป 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลของประชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงันั้นในการวิจยัในคร้ังต่อไป

ควรศึกษาจงัหวดัใกลเ้คียง เพ่ือหาความสอดคลอ้งของงานวิจยั และควรศึกษาถึงพฤติกรรมและค่าใชจ่้าย

ในการใชบ้ริการ เพ่ือน ามาปรับกลยทุธ์ในดา้นราคา 

บรรณานุกรม 

พิมลภสั พงศกรรังศิลป์ และ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2559)  
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช, 
ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี2, หน่วยวิจยัการบริโภคและเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน  
ส านกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

จกัรดาว เคลือบทอง (2549) พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารทะเลของร้านอาหารใน 
จังหวัดเชียงใหม่, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โครงการบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ศุภพร สุริยกลุ และ ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์. บทความพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบรีุ. สาขาวิชาการจดัการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิดรฒ และอาจารย ์ดร. ประจ าภาควิชา 

สณัห์จุฑา จ ารูญวฒัน ์(2559) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท 
ฟูดทรักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาวจารุชา เหมไพบูลย ์(2562) การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
จังหวัดสมทุรสาคร, วิทยานิพนธ์ มหาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม 

กมลทิพย ์ชิวชาวนา (2560) การศึกษาถึงอิทธพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ 
ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ครัววาสนาซีฟู้ดของผู้บริโภค, วิทยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลนักรุงเทพ 

วศิน สนัหกรณ์ (2557)  
ลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและปัจจัยทางการตลาด ท่ีมผีลต่อการซ้ือสินค้า,
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

อกนิษฐ ์เชยค าดี และ ชญาภทัร์ ก่ีอาริโย (2561)  
: ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารต่ิมซ า  
อ าเภอเม่ือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วารสารวิทยาการจดัการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 


