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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวใน

อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ กลุม่ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารริมทางในอําเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ทัง้เพศชายและหญิง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าความถี ่คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง ใช้

สถติกิารทดสอบโดยใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เมื่อพบความแตกต่างใชท้ดสอบความ

แตกต่างรายคู ่การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 23 – 30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี

อาชพีรบัจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 

 2. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของร้านอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยพบว่าผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้น

บคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 3. ผูบ้รโิภคมกัจะไปใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในช่วงเวลาเยน็ โดยประเภทอาหารทีร่บัประทานบ่อยทีสุ่ด 

คอื อาหารอสีาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมาใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางร่วมกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที ่

241.20 บาทต่อมือ้ต่อคน และมจีาํนวนบคุคลทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกนัเฉลีย่ 5 คนต่อครัง้ 

 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รา้นอาหารรมิทางดา้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่  ระดบั 0.05 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางดา้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม รา้นอาหาร นกัท่องเทีย่ว 
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Abstract 

 

 This research aims to study the tourist’s usage service behavior in sidewalk food at Hua Hin 

district. Sample size in this research is 400 tourists both men and women in sidewalk food at Hua Hin district. 

Questionnaire is a tool for data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, and standard 

deviation. Statistics for difference analysis are independent sample t-test and One - way analysis of variance 

when there is a difference and pair difference. Statistic for relation analysis is Pearson product moment 

correlation coefficient.  

 Research results are as follows: 

 1. Most consumers are female, aging between 23 – 30 years old, with single status, holding 

Bachelor’s degree, working as private company employee, and having income between 20,001 – 30,000 

Baht. 

 2. Most consumers agree with overall of service marketing mix in sidewalk food at Hua Hin district 

and agree with product, price, place, promotion, people, process and physical. 

 3. Most consumers take a service at sidewalk food at Hua Hin district in the evening. The most 

sidewalk food type to order is Northeastern food and most of consumers come with friend/colleague by 

having a payment at Baht 241.20 per time per person. The number of person to have usage service behavior 

in sidewalk food at Hua Hin district approximately 5 persons per time. 

 4. Consumer with different age, education level, occupation and average monthly income effect to 

the usage service behavior in sidewalk food at Hua Hin district in term of expense per time per person with 

statistically significant of difference 0.05 levels. 

 5. The service marketing mix in physical and process are related to usage service behavior in 

sidewalk food at Hua Hin district in term of expense per time per person with statistically significant of 

difference 0.05 levels. 

 

Keywords: Relationships, Behavior, Food, Leisure Travelers. 

 
บทนํา 

 “หัวหิน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่คนกรุงเทพฯ หลายๆ คนมักจะนึกถึงในวันหยุดสุดสัปดาห ์

เน่ืองจากเป็นสถานทีท่ีไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 2 – 3 ชัว่โมงจากกรุงเทพฯ อกีทัง้ยงัเป็น

สถานทีพ่กัผอ่นทีส่ามารถเทีย่วไดใ้น 1 วนั ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถสมัผสักบับรรยากาศทีห่ลากหลาย ทัง้การทอ่งเทีย่ว

พกัผอ่นรมิชายหาด ปีนเขาชมธรรมชาต ิสอ่งสตัว ์ตลาดน้ํา และสถานทีเ่ทีย่วยามคํ่าคนื “หวัหนิ” จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ทีม่เีสน่หแ์ละสมบรูณ์แบบแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

 ทรปิแอดไวเซอร ์เป็นเวบไซต์ท่องเทีย่วรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ไดเ้ผย 10 อนัดบั จุดหมายปลายทางทีก่ําลงั

ได้รบัความนิยมในเอเชีย ประจําปี 2556 โดย “หวัหนิ” ประเทศไทยติดในอนัดบัที่ 5 (ทริปแอดไวเซอร์.  2557:  

ออนไลน์)  

 การที ่“หวัหนิ” เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัความนิยมมากเช่นน้ี ไม่ใช่เพยีงเพราะหวัหนิเป็นสถานทีต่ากอากาศรมิ

ทะเลทีส่วยงามเทา่นัน้ หวัหนิยงัมเีสน่ห ์ในดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามเป็นมาอนัยาวนาน เชน่ สถานีรถไฟหวัหนิ ที่

เป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดมิทีส่ร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่6 มแีหล่งท่องเทีย่วทีใ่หเ้ราไดร้าํลกึถงึอดตีของวถิชีวีติ ความเป็นอยู่
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ของคนไทยยุคก่อน เช่น เพลนิวาน ตลาดน้ําหวัหนิ มรีา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีงดา้นความอร่อยมากมาย ทีส่ามารถดงึดูด

นกัทอ่งเทีย่วใหม้าลิม้ลองรสชาตทิัง้อาหารคาวและอาหารหวาน  

 ธุรกจิร้านอาหารในหวัหนิเติบโตอย่างรวดเรว็ มรี้านอาหารทัง้ที่เปิดมาเป็นเวลายาวนานและที่เพิง่เปิด

กจิการหลงัจากทีห่วัหนิมชีื่อเสยีงมากขึน้ ต้องยอมรบัสิง่หน่ึงว่ารา้นอาหารที่มคีวามเก่าแก่ มปีระวตัิความเป็นมาอนั

ยาวนาน อยู่คู่กบัเมอืงหวัหนิเป็นสบิๆ ปี คงหนีไม่พน้ “รา้นอาหารรมิทาง” ซึง่เป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะตอ้งมา

ลิม้ลองสกัครัง้ถ้าไดม้าเที่ยวทีอ่ําเภอหวัหนิ จากคําแนะนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอนิเตอรเ์น็ต หนังสอืท่องเที่ยว หรอื

แมก้ระทัง่การบอกปากต่อปาก ทําให้หลายๆคน ที่มาเที่ยวหวัหนิ จะต้องแวะมาลองร้านอาหารรมิทางสกัร้านในการ

เทีย่วครัง้น้ี 

 เวบไซตจ์งัหวดัหวัหนิ (หวัหนิ.  2557:  ออนไลน์; อา้งองิจาก นวพร เลาหสวสัดิ.์  2556:  116) ไดท้าํการจดั

ประเภทรา้นอาหารต่างๆ ในอําเภอหวัหนิ โดยแบ่งออกเป็น รา้นอาหารทัว่ไป ร้านอาหารรมิทาง และรา้นกาแฟขนม

หวาน โดยรา้นอาหารรมิทาง มจีํานวนมากมายหลายรา้น เช่น รา้นอาหารโกท ิขา้วเหนียวมะม่วงป้าเจอื โรตอีนิเตอร ์

ลอดช่องสงิคโปรลุ์งดาํ รา้นกาแฟเจ๊กเป๊ียะ เป็นตน้ 

 เวบไซต์กระปุก รวมถึงเวบไซต์ทรปิแทรเวลแก๊ง ได้จดัอนัดบั 20 ร้านยอดนิยมในหวัหนิ โดยหน่ึงในนัน้ 

ย่อมมรีา้นอาหารรมิทาง ทีใ่ครหลายๆ คนต้องแวะไปชมิ เช่น รา้นหวัหนิโกท ิรา้นเก่าแก่ของเมอืงหวัหนิทีเ่ปิดมานาน

กวา่ 50 ปี เป็นรา้นทีอ่ยูห่วัมมุตกึแถว ตรงขา้มตลาดโตรุ่้งหวัหนิ หรอืจะเป็นรา้นครวักรรณิการ ์ไก่ทอดโกศล ทีอ่ยู่คู่กบั

อําเภอหัวหินมานานถึง 40 ปี ร้านตัง้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหินเพียง 100 เมตร (กระปุกดอทคอม.  2557:  

ออนไลน์) นอกจากน้ี ถ้านึกถงึอาหารหวาน รา้นขา้วเหนียวมะม่วงบา้นป้าเจอื เป็นรา้นอาหารรมิทางอกีรา้นหน่ึงทีม่ ี

ชือ่เสยีงอยูคู่ก่บัเมอืงหวัหนิมายาวนานกวา่ 30 ปี เป็นรา้นเลก็ๆ ทีข่ ึน้ชื่อเรื่องรสชาตจิากการบอกกล่าวกนัปากต่อปาก 

(ทรปิแทรเวลแก๊ง.  2557:  ออนไลน์) 

 จากการทีห่วัหนิมชีื่อเสยีง เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ อาจส่งผลใหก้ารบรกิารต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว รวมถงึรา้นอาหาร โดยเฉพาะรา้นอาหารรมิทาง ทีเ่ป็นรา้นขนาดเลก็ไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างเตม็ที ่ดงันัน้ เพื่อใหร้า้นอาหารรมิทางตระหนักถงึความสาํคญัในการใส่ใจถงึคุณภาพ

การบรกิาร และคุณภาพของอาหารทีส่ง่มอบใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจและกลบัมาเทีย่ว

ซํ้า ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางนําข้อมูลที่ได้ไปพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง 

ตลอดจนเพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธรุกจิใหก้บัผูท้ีส่นใจ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ โดยจําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และ

สถานภาพสมรส 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ (Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารรมิทางของ

นกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรทีศ่กึษา แบ่งไดด้งัน้ี 

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1 เพศ 

   1.1.1. ชาย 

   1.1.2. หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1. ตํ่ากวา่ 18 ปี 

   1.2.2. 18 – 22 ปี 

   1.2.3. 23 – 30 ปี 

   1.2.4. 31 – 40 ปี 

   1.2.5. 41 ปีขึน้ไป  

  1.3  สถานภาพสมรส 

   1.3.1 โสด 

   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   13.3 มา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1 ตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 

   1.4.2 อนุปรญิญา / ปวส. 

   1.4.3 ปรญิญาตร ี

   1.4.4 ปรญิญาโท 

   1.4.5 สงูกว่าปรญิญาโท 

  1.5  อาชพี 

   1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

   1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.5.3 รบัจา้ง / พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.5.4 ประกอบธรุกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

   1.5.5 อืน่ๆ (โปรดระบ.ุ.......) 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1 ตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 10,000 บาท 

   1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 

   1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 

   1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 

   1.6.5 40,001 – 50,000 บาท 

   1.6.6 50,001 บาทขึน้ไป 

  1.7  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

   1.7.1  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

   1.7.2  ดา้นราคา (Price) 

   1.7.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
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   1.7.4  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) 

   1.7.5  ดา้นบคุลากร (People) 

   1.7.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Presentation) 

   1.7.7  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่ว

ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แบ่งไดด้งัน้ี 

  2.1  ค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง 

   2.2  จาํนวนบคุคลทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัทา่นแต่ละครัง้ 

  

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน สถานภาพสมรสที่

แตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

แตกต่างกนั 

 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นบคุลากร (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางของ

นกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ประชากรศาสตร์ หมายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคล

แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร.  2529:  

12-315)[1]  องค์ประกอบของประชากร หมายถึง ลกัษณะของประชากรในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาต ิ

สถานภาพการสมรส การศกึษา อาชพี รายได ้ภาษา และศาสนา เป็นต้น ปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประชากร 

ไดแ้ก่ การเกดิหรอืการเจรญิพนัธุ ์การตาย และการยา้ยถิน่ (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์; และณรงค ์เทยีนสง่.  2525:  2)[2] 

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนั ส่งผลใหก้าร

สือ่สารของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วทิยาศาสตร์มากที่สุด แต่กม็งีานวจิยั

หลายชิน้ทีแ่สดงวา่ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 

 2.  อายุ (Age) การจะสอนผู้ทีอ่ายุต่างกนัให้เชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคติหรอืเปลีย่นพฤติกรรมนัน้มคีวาม

ยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ การวจิยัโดย 

ซ.ีเมเบลิ (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิสและดเีรฬ (อทิธพิล สชูยัยะ. 2549: 8; อา้งองิจาก I.L. Janis;  D. Rife Maple; 

Janis; & Rife. 1980) ไดท้าํการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่าการชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของ

คนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องขา่วสาร และสือ่อกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะ

พบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

 3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของการสื่อสารของผูร้บั

สาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ ีว้า่ การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทาํใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสารต่างกนัไป เช่น บุคคลที่

มกีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสาร ไมค่อ่ยเชือ่อะไรงา่ยๆและมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 
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 4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิตลอดจน

ภูมหลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์

แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล (2539:  5)[3] ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคว่า หมายถงึปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้

กระบวนการต่างๆของการตดัสนิใจซึ่งเกดิก่อนและเป็นตวักําหนดปฏกิริิยาต่างๆ เหล่านัน้  ดารา ทปีะปาล (2542:  

4)[4] ไดใ้หค้ําจํากดัความไวข้องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ การกระทําใดๆ ของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั

การเลอืกสรร การซือ้ การใชส้นิคา้ และบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็นตวันําหรอืเป็นตวักาํหนดการกระทาํ

ดงักล่าว เพือ่ตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความพอใจ ธงชยั สนัตวิงษ์ (2549:  8)[5] 

ไดใ้หค้าํจาํกดัความของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ

จดัหาใหไ้ดม้า และการใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้น้ี หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีาก่อนแลว้ และเป็นสิง่ทีม่สีว่น

ในการกําหนดให้เกดิการกระทําดงักล่าว พฤตกิรรมซึง่ผู้บรโิภคทําการคน้หา การซื้อ การใช ้การประเมนิผล การใช้

สอยยผลติภณัฑ์ และการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรอื หมายถึง การศกึษาพฤติกรรม การ

ตดัสนิใจและการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  

 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่วนประสมทางการตลาดของ  

สนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานมอียู ่4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด (ชยัสมพล 

ชาวประเสริฐ.  2547:  63)[6] แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิาร จะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสมทาง

การตลาดของสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บรกิาร และสิง่แวดล้อมทาง

กายภาพ ซึง่ทัง้สามสว่นประสมเป็นปจัจยัหลกัในการส่งมองบรกิาร ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิารจงึ

ประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิทางการตลาด พนักงาน กระบวนการ

ใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยัในหวัขอ้ “ความสมัพนัธข์องสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรม

การใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์” โดยเก็บข้อมูลจาก

นกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางใน

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารรมิ

ทางในอําเภอ  หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ยอมใหค้ลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% 

คํานวณไดจ้ากสตูรไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546:  26)[7] ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 

คน สาํรองไวจ้าํนวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 ขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่าง  การเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลอืกรา้นอาหารรมิทางในอําเภอหวั

หนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จาํนวน 10 รา้น จากรา้นทีไ่ดร้บัความนิยมและมกีารบอกปากต่อปากตามเวบไซตต่์างๆ 

 ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)  โดยการกําหนดจํานวนตวัอย่างในแต่ละรา้น

เป็นสดัสว่นทีเ่ทา่กนั คอื รา้นละ 40 ตวัอย่าง  

 ขัน้ตอนที ่3 การเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเกบ็แบบ สอบถามจากกลุม่

ตวัอย่างตามจาํนวน 10 รา้นใหค้รบ 400 ชุด 
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ผลการวิจยั  

 การศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหาร     

รมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจาํนวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รองลงมาเป็นเพศ

ชายจาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 23 – 30 ปี จํานวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 รองลงมาคอื

กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25 กลุ่มอายุ 41 ปีขึน้ไป จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 

และกลุ่มอายตุํ่ากวา่ 22 ปี จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ

โสด จํานวน 300 คน คดิเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคอืกลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 

จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

60.25 รองลงคอืระดบัปรญิญาโท จํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 และระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า

อนุปรญิญา/ปวส. จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีรบัจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

68.50 รองลงมาคอือาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 อาชพีประกอบธุรกจิ

สว่นตวั/เจา้ของกจิการ/อืน่ๆ จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวน 34 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 8.50 

 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 96 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 24.00 รองลงมารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

จํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

11.25 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 10,000 บาท จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของรา้นอาหารรมิทางในอาํเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยการวเิคราะหข์อ้มูล แบ่งออกเป็น ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ผลติภณัฑโ์ดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.73 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นผลติภณัฑ ์โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ อาหารอร่อย มคี่าเฉลีย่ 3.82 รองลงมาไดแ้ก่อาหารมคีวามสดใหม่ โดยมี

ค่าเฉลีย่ 3.78 และ รา้นอาหารรมิทางมชีือ่เสยีงและอาหารสะอาด โดยมคีา่เฉลีย่ 3.70 และ 3.62 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา

โดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.47 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ราคา โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัรสชาต ิมคี่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมาได้แก่ ราคามคีวาม

เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ และราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ มคี่าเฉลีย่ 3.51 และ 3.43 ตามลําดบั 

แต่ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามไม่แน่ใจในส่วนของราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัรา้นอาหารรมิทางอื่นๆ 

โดยมคี่าเฉลีย่ 3.36 
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 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.85 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบั

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ รา้นอาหารอยูใ่กลต้ลาด / ใกลแ้หล่ง

ท่องเทีย่ว / ใกลท้ีพ่กั มค่ีาเฉลีย่ 3.91 รองลงมาไดแ้ก่ทาํเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทาง มคีา่เฉลีย่ 3.80  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม โดยมคีา่เฉลีย่ 3.64 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยอนัดบัหน่ึงได้แก่ ผู้บรโิภคได้รบัขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบั

รา้นอาหารผ่านทางการโฆษณาทาง Social Network เช่น Facebook, Twitter, Pantip, เวบไซคท์่องเทีย่วต่างๆ มี

ค่าเฉลีย่ 3.76 รองลงมาไดแ้ก่ผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเมนูอาหารใหม่ๆ รวมถงึโปรโมชัน่ผ่านทาง Social 

Network เชน่ Social Network เชน่ Facebook, Twitter, Pantip, เวบไซคท์่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่ 3.52  

 ด้านบุคลากร พบวา่ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุลากร

โดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.60 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

บุคลากร โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ พนักงานรบัรายการอาหารไดอ้ย่างถูกต้อง มคี่าเฉลีย่ 3.73 รองลงมาไดแ้ก่ พนักงานมี

อธัยาศยัด ีพนกังานแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย มารยาทของพนกังานสภุาพเรยีบรอ้ย มคีวามกระตอืรอืรน้ในการบรกิาร 

และ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.62, 3.60, 3.57 และ 3.48 ตามลาํดบั  

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.58 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ อาหารมคีวามสดใหม่ มคี่าเฉลีย่ 3.60 รองลงมา

ไดแ้ก่ อาหารสะอาด อาหารอร่อย และร้านอาหารรมิทางมชีื่อเสยีง เป็นที่นิยม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.60, 3.55 และ 3.55 

ตามลาํดบั  

 ด้านกระบวนการ พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน

กระบวนการโดยรวม โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.62 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัสว่นประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นกระบวนการ โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ การบรหิารจดัการกระบวนการในรา้น เชน่ การรบัรายการอาหาร การรบั

ชาํระเงนิ มคีวามรวดเรว็และถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่ 3.65 รองลงมาไดแ้ก่ ขัน้ตอนการปรุงอาหารและส่งมอบอาหารมคีวาม

รวดเรว็ ได้มาตรฐาน และถูกสุขลกัษณะ และผูบ้รโิภครูส้กึถงึความปลอดภยัในการบรกิาร เช่น พนักงานกล่าวเตอืน

ขณะทาํการเสริฟ์ของรอ้น โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.61 และ 3.60 ตามลาํดบั  

 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 ช่วงเวลาท่ีท่านมกัจะไปใช้บริการบ่อยท่ีสุด พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะไปใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางในช่วงเวลาเยน็มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคอืช่วงเวลากลางวนั คดิเป็นรอ้ยละ 

23.25 ในช่วงเวลาบ่าย ช่วงเวลาเชา้ และช่วงเวลาคํ่า คดิเป็นรอ้ยละ 18.50, 6.75 และ 2.50 ตามลาํดบั 

 ประเภทอาหารของร้านอาหารริมทางท่ีท่านมกัจะไปรบัประทานบ่อยท่ีสุด พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบ

แบบสอบถามมกัจะไปรบัประทานอาหารประเภทอาหารอสีานมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 55.75 รองลงมาคอือาหารตาม

สัง่ คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 อาหารทะเล ขนมและผลไม ้และเครื่องดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 14.50, 3.75 และ 2.00 ตามลาํดบั 

 บุคคลท่ีมาร่วมใช้บริการร้านอาหารริมทางส่วนใหญ่คือใคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มาร่วมใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางกบัเพือ่น / เพือ่นร่วมงาน คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคอืบุคคลในครอบครวั 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และแฟน / คนรกั คดิเป็นรอ้ยละ 15.50  
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 ประเภทอาหารของร้านอาหารริมทางท่ีท่านมกัจะไปรบัประทานบ่อยท่ีสุด (ลาํดบั 1 – 3) พบว่า 

อนัดบัที ่1 คอืรา้นสม้ตําถนนตก คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 อนัดบัที ่2 คอืรา้นครวักรรณิการไ์ก่ทอดโกศล คดิเป็นรอ้ยละ 

13.25 และอนัดบัที ่3 คอืรา้นขา้วเหนียวมะมว่งป้าเจอื คดิเป็นรอ้ยละ 11.25  

 ทุกครัง้ที่ท่านไปเที่ยวอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่านจะใช้บริการร้านอาหารริมทาง 

พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านอาหารริมทางเป็นบางครัง้เมื่อไปเที่ยวอําเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 39.75 รองลงมาเป็นบ่อยครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 และทุกครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 

21.75 ตามลาํดบั 

 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อมื้อต่อคน พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ 241.20 บาท

ต่อมือ้ต่อคน โดยค่าใชจ้า่ยสงูสดุคอื 900 บาทต่อมือ้ต่อคน และคา่ใชจ้า่ยตํ่าสดุคอื 30 บาทต่อมือ้ต่อคน  

 จาํนวนบุคคลที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางร่วมกนัแต่ละครัง้โดยเฉลี่ย พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบ

แบบสอบถามมจีาํนวนบคุคลทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกนัแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 5 คนต่อครัง้ โดยจาํนวนบุคคล

ทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางมากทีส่ดุคอื 10 คนต่อครัง้ และน้อยทีส่ดุคอื 1 คนต่อครัง้  

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ

สมรสที่แตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั สว่นน้ีสามารถแบง่สมมตฐิานยอ่ยตามขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรไ์ดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในอําเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในอําเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางใน

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิ

ทางในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในอาํเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

รมิทางในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

รมิทางของนกัท่องเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ส่วนน้ีสามารถแบ่งสมมตฐิานย่อยตามพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

รมิทางของนกัท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

รมิทาง 
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 ด้านผลิตภณัฑ ์พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นคา่ใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่าอาหารมคีวามสดใหม่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วใน

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง โดยตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าอาหารมคีวามสดใหม่เพิม่มากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมคี่าใชจ้่ายต่อ

มือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการ

รา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางในอาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แตกต่างกนั ในด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนในการใช้บริการร้านอาหารริมทาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคกลุ่มอายุตํ่ากว่า 22 ปีมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางใน

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่ม

อาย ุ23 – 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มอายุตํ่ากว่า 22 ปี ยงัเป็นกลุ่มนักเรยีน/ นักศกึษา ยงั

ไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเองทาํใหก้ารใชจ้า่ยในแต่ละครัง้น้อยกวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 23 – 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 

ซึง่เป็นกลุ่มวยัทํางาน มรีายไดแ้ละความคดิเป็นของตนเอง อกีทัง้ ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุตํ่ากว่า 22 ปี ยงัอยู่ในความดูแล

ของพ่อแม่ ต่างจากผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 23 – 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี ซึง่สามารถตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ดว้ยตนเอง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีก่ล่าววา่ อายุ เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง

ของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายมุากมกัจะใชส้ือ่เพิอ่แสวงหาขา่วสาร ไมเ่ชือ่อะไรงา่ยๆ 

 2. ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางใน

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธแ์ตกต่างกนัในด้านค่าใช้จ่ายต่อมือ้ต่อคนในการใช้บริการรา้นอาหารริม

ทาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าอนุปรญิญา/ปวสมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท เน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษา

ทีส่งูกวา่ยอ่มมคีวามคดิและวธิกีารในการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารต่างๆ เกีย่วกบัรา้นอาหารรมิทางจนเกดิความมัน่ใจและ

ยนิดทีีจ่ะจ่ายในราคาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[8] ทีก่ล่าวว่า การศกึษาเป็น

ปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีมคีวาม

กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตรใ์นการแสวงหา

ขา่วสาร 

 3. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารริมทางในอาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แตกต่างกนัในด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนในการใช้บริการร้านอาหารริมทาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางใน

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ อาชพีรบัจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน และอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของ

กจิการ/อื่นๆ เน่ืองจากนักเรียน/นักศกึษายงัไม่มรีายได้เป็นของตนเอง การใช้จ่ายในแต่ละครัง้จึงไม่มากเท่ากลุ่ม

ผู้บริโภคที่มีอาชีพการงาน มีรายได้เป็นของตนเองแล้ว สอดคล้องกบังานวิจยัของสมบตัิ อมัพรต (2549) ที่ได้

ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรบัประทานอาหารริมทางนอกบ้านในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีไ่ม่ไดป้ระกอบธุรกจิ เช่น นกัเรยีน/นกัศกึษา มคี่าใชจ้่ายต่อครัง้น้อยกว่าผูท้ีป่ระกอบอาชพี

อืน่ๆ 

 4. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง

ในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธแ์ตกต่างกนัด้านค่าใช้จ่ายต่อมือ้ต่อคนในการใช้บริการรา้นอาหารริม

ทาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 10,000 บาทมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 40,001 – 50,000 บาท และ 50,001 บาทขึน้ไป นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

10,000 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์้าน

ค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 – 50,000 

บาท เน่ืองจากผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเพิม่สงูขึน้ ยอ่มมกีารใชจ้า่ยทีเ่พิม่สงูขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่มีากขึน้

ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมบตั ิอมัพรต (2549) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร

รมิทางนอกบา้นในยา่นถนนเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงรายไดไ้มเ่กนิ 10,000 

บาท มจีาํนวนค่าใชจ้า่ยในการรบัประทานอาหารต่อครัง้น้อยกว่าช่วงรายได ้10,001 – 17,000 บาท 24,001 – 31,000 

บาท และ 38,001 บาทขึน้ไป 

 5. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง

ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่แตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนในการใช้บริการ

รา้นอาหารริมทาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากรา้นอาหารรมิทางเป็นประเภทรา้นอาหารที่

ผูบ้รโิภคทกุเพศ ไมว่า่โสด หรอืมคีรอบครวัสามารถใชบ้รกิารได ้อกีทัง้คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางไมไ่ด้

อยู่ในเกณฑส์ูงมาก จงึทําให้พฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ

สมบตั ิอมัพรต (2549) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางนอกบา้นในย่านถนนเยาวรา

ชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมในการรบัประทาน

อาหารในยา่นถนนเยาวราชดา้นค่าใชจ้า่ยโดยประมาณในแต่ละครัง้ไมแ่ตกต่างกนั  

 6. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารริมทางในอาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ไม่แตกต่างกนัในด้านจาํนวนบุคคลท่ีมาใช้บริการร้านอาหารริมทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากรา้นอาหารรมิทางเป็นสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกใชบ้รกิาร

ได ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าจะมาเพยีงลาํพงั หรอืมบีุคคลอื่นๆเขา้ร่วมดว้ย อาจเน่ืองจากจุดประสงคห์ลกัทีผู่บ้รโิภคเลอืกใช้

บรกิารร้านอาหารรมิทางคอืเพื่อลดความหวิ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

(พฤษภาคม 2557) พบว่า เหตุผลในการเลอืกรบัประทานอาหารริมทาง คอื เพื่อลดความหวิ และบุคคลที่มกัไป

รบัประทานอาหารรมิทางดว้ย คอื เพื่อน แฟนหรอืคู่รกั รวมถงึบุคคลในครอบครวั  

 7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง

ของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนในการใช้บริการ

รา้นอาหารริมทางหรอืไม่ 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้

ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคมี

จาํกดั จงึเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางทีเ่สนออาหารในราคาทีไ่มแ่พงมาก ดงันัน้ ถงึแมเ้จา้ของรา้นอาหารรมิทางจะ

พฒันาผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีขึ้น ผู้บริโภคก็จะไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึ้นได้ด้วยขดีจํากดัด้านกําลงัซื้อ 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมบตั ิอมัพรต (2549)[9] ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทาง

นอกบ้านในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการรบัประทานอาหารในยา่นถนนเยาวราชดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณในแต่ละครัง้ 

 ด้านราคา พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากเหตุผลหลกัทีผู่บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิาร

รา้นอาหารรมิทางคอื เพือ่ลดความหวิและทดลองรา้นอาหารใหม่ๆ  ผูบ้รโิภคจงึไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นราคาว่ามคีวาม

เหมาะสมกบัอาหารที่ได้รบัหรอืไม่ สอดคล้องกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 

2557) พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลอืกรบัประทานอาหารรมิทางของผู้บรโิภค คอืเพื่อลดความหวิ เพื่อทดลอง

รา้นอาหารใหม ่และมคีนแนะนํา  

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจากรา้นอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ ส่วนมากตัง้อยู่ในบรเิวณแหล่งชุมชน แหล่งท่องเทีย่วซึง่สะดวกต่อการ

เดินทางอยู่แล้ว อีกทัง้ในมุมมองของผู้บริโภคอาจให้ความสําคญักบัค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนที่จะยินดีจ่ายในด้านอื่น

มากกวา่ เชน่ ความสดใหมข่องอาหาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 

2557) พบว่า สิ ่งที่ร้านอาหารริมทางขาดไม่ได้คือ ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ความสะอาด และอาหารมีรสชาติ

เอกลกัษณ์เฉพาะตัว ซึ่งทําเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดนิทาง หรอื ร้านอาหารรมิทางตัง้อยู่ในย่านชุมชนเป็นเพยีงส่วน

เพิม่เตมิทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสาํคญั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ดา้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก

รา้นอาหารรมิทางเป็นรา้นอาหารขนาดไมใ่หญ่มาก มงีบประมาณจาํกดั จงึไมค่อ่ยมกีารจดัทาํกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 

รวมถึงร้านอาหารรมิทางในอําเภอหวัหนิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่นีักท่องเที่ยวมาใช้บรกิารอยู่แล้ว ถงึจะมกีารจดั

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดหรอืไม่ กไ็ม่ได้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนที่ผู้บรโิภคยนิดจีะจ่าย สอดคลอ้งกบัทฤษฏี

ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ทีก่ล่าวว่า การบรกิารทีต่้องการเจาะจงลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซึง่เน้นราคา

ค่อนขา้งตํ่า ต้องอาศยัการลด แลก แจก แถม เป็นต้น ซึ่งมตี้นทุนที่อาจจะไม่คุม้กบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากราคา

อาหารไมไ่ดแ้พงมาก 

 ด้านบุคลากร พบวา่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุลากรโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคนใน

การใช้บริการร้านอาหารริมทางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากร้านอาหารริมทางเป็น

รา้นอาหารขนาดไมใ่หญ่มาก จาํนวนพนกังานหรอืทกัษะต่างๆของพนกังานอยูใ่นระดบัมาตรฐานทีจ่ะสามารถใหบ้รกิาร

เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจไดร้ะดบัหน่ึง ถึงแมว้่ารา้นอาหารรมิทางจะพฒันาพนักงานให้มคีวามสามารถและ

ทกัษะในงานบรกิารเพิม่มากขึน้ ผูบ้รโิภคกไ็ม่ไดย้นิดจีะจ่ายค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางเพิม่มากขึน้ 

เน่ืองดว้ยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ ใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางเพยีงเพื่อลดความหวิ และระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารไม่ไดน้านมาก 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่ในการ

เลอืกรบัประทานอาหารรมิทางของผูบ้รโิภค คอืเพือ่ลดความหวิ และระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่อยูท่ี ่11 – 30 นาท ี
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 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมี

ความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธด์า้นค่าใชจ้า่ยต่อมือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของรา้นอาหารรมิทาง ไม่ว่าจะเป็น การ

ตกแต่งภายนอกและภายในรา้นอาหาร อุปกรณ์เครื่องใชต่้างๆ เป็นภาพพจน์ทีร่า้นอาหารรมิทางแสดงออกมาเพื่อให้

ผูบ้รโิภคมัน่ใจวา่การบรกิารจะมคุีณภาพ 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมมคีวามความสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นคา่ใชจ้่ายต่อ

มือ้ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ใน

ทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคต้องการความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร และมคีวามถูกต้องแม่นยําในการรบัรายการ

อาหารต่างๆ เพราะผูบ้รโิภคจะมรีะยะเวลาในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางไม่นานมากเฉลีย่อยู่ที ่11 – 30 นาที

เท่านัน้ ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารริมทางเพิ่มมากขึ้น ถ้าได้รบัการตอบสนองจาก

กระบวนการต่างๆ ไดด้มีากขึน้ 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง

ของนักท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ด้านจาํนวนบุคคลท่ีมาใช้บริการร้านอาหารริมทาง

รว่มกบัท่านแต่ละครัง้หรอืไม่ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นจํานวนบุคคล

ทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากเหตุผล

หลกัทีผู่บ้รโิภคใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง คอื เพือ่ลดความหวิ ไมใ่ชก่ารสงัสรรค ์และระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหาร

รมิทางเฉลีย่อยู่ที ่11 – 30 นาท ีผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จงึมบีคุคลทีม่าใชบ้รกิารา้นอาหารรมิทางไมม่ากเฉลีย่อยูท่ี ่5 คน  

 ด้านราคา พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารร้านอาหารรมิทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ด้านจํานวนบุคคลที่มาใช้บรกิาร

รา้นอาหารรมิทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากรา้นอาหารรมิทางเสนอ

อาหารทีม่รีาคาไม่แพง ผูบ้รโิภคจงึเลอืกใชบ้รกิาร ในทางกลบักนั ถา้ราคาอาหารสงูขึน้ผูบ้รโิภคจะหนัไปหารา้นอาหาร

อืน่ๆแทน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบว่า ค่าใชจ้่ายเฉลีย่

ต่อคนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางน้อยกวา่ 100 บาท 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ด้านจํานวนบุคคลที่มาใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากรา้นอาหารรมิทางในอาํเภอหวัหนิ สว่นมากตัง้อยูใ่นบรเิวณแหล่งชมุชน แหล่งท่องเทีย่วซึง่

สะดวกต่อการเดนิทางอยู่แลว้ อกีทัง้ในมุมมองของผูบ้รโิภคอาจใหค้วามสาํคญักบัดา้นอื่นมากกว่า เช่น ความอร่อยของ

อาหาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบวา่ รา้นอาหารรมิทาง

ตัง้อยูใ่นยา่นชมุชนเป็นเพยีงสว่นเพิม่เตมิทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสาํคญัรองลงมาจากอาหารมคีวามสด สะอาดและอร่อย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ดา้นจาํนวนบุคคลทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจากร้านอาหารริมทางตัง้อยู่ในบริเวณซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่แล้ว อีกทัง้

ผูบ้รโิภคที่ตดัสนิใจมาท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิจะเดนิทางมากบักลุม่เพื่อน ครอบครวั หรอืคนรกั ซึ่งรู้จํานวนบุคคล
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อย่างเจาะจงและแน่นอน การจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดไม่ได้ส่งผลให้ผู้บรโิภคชกัชวนบุคคลมาร่วมเพิม่มากขึ้น 

นอกจากน้ีผู้บริโภคยังไม่ได้มีความคาดหวังว่าร้านอาหารริมทางจะต้องมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

สอดคล้องกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบว่าผู้บรโิภคไม่ได้มคีวาม

คาดหวงัวา่รา้นอาหารรมิทางจะมกีจิกรรมการสง่เสรมิการตลาด ไมไ่ดม้คีวามจาํเป็นทีต่อ้งทาํกจิกรรมดงักล่าว แต่ถา้มกี็

เป็นเพยีงความน่าสนใจเพิม่ขึน้เทา่นัน้ 

 ด้านบุคลากร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุลากรโดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ด้านจํานวนบุคคลที่มาใช้

บรกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัทา่นแต่ละครัง้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการบรกิารทีไ่ดร้บัจากรา้นอาหารรมิทาง ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะอาหาร

อร่อยมากกว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบว่าถึงแม้

รา้นอาหารรมิทางจะมบีรกิารทีไ่มด่ ีผูบ้รโิภคกย็งัจะมาใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางนัน้อยูถ่า้อาหารอร่อย 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเที่ยวในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ดา้นจาํนวนบุคคลทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัท่านแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจากผู้บริโภคที่ตัดสนิใจมาท่องเที่ยวในอําเภอหวัหินจะเดินทางมากบักลุม่เพื่อน ครอบควั หรือคนรกั ซึ่งรู้

จาํนวนบคุคลอยา่งเจาะจงและแน่นอน การทีร่า้นอาหารดสูวยงามเป็นระเบยีบและสะอาดไม่ไดส้ง่ผลใหผู้บ้รโิภคชกัชวน

บุคคลมาร่วมเพิม่มากขึน้  

 ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนักท่องเทีย่วในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธด์า้นจํานวนบุคคล

ทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางร่วมกบัทา่นแต่ละครัง้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคมี

ความคดิว่าการให้บรกิารทีด่แีละเป็นมาตรฐานของร้านอาหารรมิทางต้องสามารถตอบสนองผู้บรโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็

ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัรายการอาหาร กระบวนต่างๆจนถงึการชําระเงนิ ดงันัน้ ถึงแม้ร้านอาหารรมิทางจะพฒันาด้าน

กระบวนการดงักล่าวให้ดขีึน้กไ็ม่ทําใหผู้้บรโิภคชกัชวนบุคคลมาร่วมใช้บรกิารมากขึน้ได้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

วทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล (พฤษภาคม 2557) พบว่า คุณภาพการบรกิารทีร่า้นอาหารมิทางพงึม ีคอื 

กระบวนการในการให้บรกิาร และการทําอาหารต้องรวดเรว็ รวมถึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของอาหารให้อยู่ใน

มาตรฐานเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรทําการศกึษาในดา้นของทศันคต ิและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิ

ทางในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุมในทุกประเดน็ 

 2. เน่ืองจากธรุกจิทอ่งเทีย่วในอาํเภอหวัหนิมกีารขยายตวัอยา่งมาก เป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ใหค้วามสนใจ จงึควรทาํการศกึษาไปยงัตลาดกลุ่มลกูคา้ชาวต่างประเทศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธด์ว้ยความเคารพ

อย่างสงู ท่านไดส้ละเวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหด์แูลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหข้อ้คดิเหน็และคําแนะนํานับตัง้แต่เริม่ต้น

ดาํเนินการจนเสรจ็สมบรูณืเป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี 
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 นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ 

กุลิสร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม รวมถึงเจ้าหน้าที่โครางการบริหารธุรกิจมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความ

ช่วยเหลอื และอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  

 สาํหรบัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบังานวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณา

เสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อนพี่น้องของผู้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนด้าน

การศกึษาและเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและทาํงานวจิยัฉบบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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