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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิง 
ในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทาง
การตลาดของสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา และศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงของผูใชบริการ 
โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเคยใชบริการสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 385 คน 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน  
 ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิงโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหความคาดหวังและความพึงพอใจ
ดวยเทคนิคการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากตอผูใชบริการและไมได
รับการตอบสนองอยางเพียงพอซ่ึงผูใหบริการตองปรับปรุงโดยเรงดวนมี 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานราคา 2 ปจจัย คือ 
ความเหมาะสมของราคาคาบริการ และความหลากหลายของราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 2 ปจจัย คือ แสงสวางภายในราน และบรรยากาศภายในราน และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 2 
ปจจัย คือ การไดรับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครเปนสมาชิก และการแจกของขวัญแกลูกคาในโอกาสพิเศษตางๆ  สําหรับ
พฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิง ผูใชบริการสวนใหญมักใชบริการสถานบันเทิงประเภทผับ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ผอนคลายความเครียด บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการมากท่ีสุดคือเพ่ือน วันและเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน ไมมี
การเปรียบเทียบสถานบันเทิงกอนใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห การใชบริการแตละคร้ังมี
คาใชจาย 500-1,000 บาท ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง และมีจํานวนสมาชิก 3-4 คน  
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, สวนประสมทางการตลาด, สถานบันเทิง  
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Abstract  
This research aims to study the expectations and satisfactions of consumers toward 

marketing mix of entertainment venue in Mueang District, Yala Province, and the using service 
behavior. The researcher used a questionnaire to collect data from 385 consumers who have 
used services of entertainment venue in Mueang District, Yala Province. The data were analyzed by 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and 
importance-performance analysis (IPA). 

The research found that the consumers’ expectations toward marketing mix in the overall 
and individual aspects showed at a high level as well as the satisfactions exhibited in a moderate 
level. The results from importance-performance analysis indicated that it have the six factors that 
are very important to consumers and not responding adequately which the service providers 
need to improve immediately, these factors included two price factors that is the suitability of 
service charge and the variety of food and beverages price, two place factors that is the 
brightness and store atmosphere, and two promotion factors that is the receiving of privilege 
from membership and the gifts receiving in special occasions. Considering the using service 
behavior, the entertainment venue which consumers mostly used service was pubs, the purpose 
to use this service because they wanted to relax, and friend was the most influential person in 
decision making. Days and times to used service are uncertain and they did not compare the 
entertainment venue before using. The frequency of used service was 1-2 times/weeks and when 
consumers used the service in each times, them paid the service charge for 500-1,000 baths, 
used times for 3-4 hours, and traveled in a group of 2-3 persons.  
Keyword: Expectations, Satisfactions, Marketing Mix, Entertainment Venue  

บทนํา 

 ความบันเทิงอยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลายาวนาน โดยรูปแบบของความบันเทิงก็ไดพัฒนาไปตามความ
เจริญควบคูไปกับสังคมมนุษย จากเมื่อกอนรูปแบบความบันเทิงจะมาจากโรงโขน โรงละคร หรือโรงหนัง ก็พัฒนามา
เร่ือย ๆ เปนบารไนตคลับ ดิสโกเทค คาเฟ คาราโอเกะ และผับ ซ่ึงปจจุบันเรียกสิ่งเหลาน้ีวา “สถานบันเทิง” สถานท่ี
เหลานี้เปนแหลงท่ีผูบริโภคใชหาความสุขเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดจากปญหาในการใชชีวิตประจําวันท่ีเรงรีบ 
และเพ่ือเปนการพักผอนอันเน่ืองมาจากความเหน่ือยลาจากการทํางาน หรือเปนสถานท่ีสําหรับนัดหมายพบปะ
สังสรรคจากวาระโอกาสพิเศษตาง ๆ ดวยเหตุน้ีทําใหผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงมีรายไดและประสบความสําเร็จ 
จากการใหบริการแกลูกคา ทําใหธุรกิจสถานบันเทิงมีการขยายตัวมากขึ้นอยางตอเน่ือง  
 สําหรับในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา ท่ีผานมามีผูประกอบการสถานบันเทิงรวมท่ีขอจดทะเบียนไวกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 9 ราย แตในปจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีสถานบันเทิงท่ียังคงเปดดําเนินกิจการอยูจริง
เพียง 3 รายเทานั้น โดยมีสถานบันเทิงไดจดทะเบียนเลิกกิจการไปจํานวน 1 ราย สวนท่ีเหลืออีก 5 ราย ไดหยุด
กิจการใหบริการแตยังคงขอมีใบอนุญาตสถานบริการคงไว (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2559) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
ของการเลิกกิจการของสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา สวนใหญจะมาจากปจจัยภายนอก เชน สภาพ
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่าทําใหกําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล และกฎระเบียบขอบังคับตางๆ 
จากทางราชการ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเขามาเก่ียวของทําใหผูประกอบการประสบปญหา อีกท้ังสถานการณความ
ไมสงบในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีคนรายลอบวางระเบิดในท่ีชุมชนและบริเวณสถานประกอบการหลายแหง 
ทําใหมีผูใชบริการนอยลง เปนผลใหสถานบันเทิงหลายแหงประสบกับปญหาขาดทุนและลมเลิกกิจการไปในท่ีสุด 
สวนสถานบันเทิงท่ียังคงเปดใหบริการอยูก็มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ผูประกอบการแตละรายตางก็พยายามหา
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แนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคหันมาใชบริการสถานบันเทิงของตนเองมากขึ้น เพ่ือใหธุรกิจของตน
สามารถอยูรอดและสามารถแขงขันกับรายอื่นได (กัลยา  แกวดี, 2555: 1) 
 จากปญหาดังกลาวผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงจําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดย
หันมาใหความสําคัญกับปจจัยท่ีสามารถควบคุมได เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหกับธุรกิจรวมถึงชวยในการ
ตัดสินใจของผูบริโภคใหเร็วขึ้น โดยหน่ึงในกลยุทธท่ีสถานบันเทิงใหความสําคัญและนิยมนํามาใชคือ กลยุทธสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน ผูประกอบการบางรายมีการนําระบบแสง สี เสียง ท่ีทันสมัยมาใชในสถาน
บันเทิงเพ่ือดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใชบริการ มีการกําหนดราคาคาบริการท่ีผูบริโภคสามารถจายได มีการจัดตกแตง
สถานท่ีใหสวยงาม มีบรรยากาศปลอดโปรง และมีการเสนอโปรโมชั่นใหม ๆ ใหกับลูกคาอยูเสมอ เปนตน สิ่งท่ีกลาว
มาน้ันลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบันเทิงของผูบริโภคแทบท้ังสิ้น ผูประกอบการ 
สถานบันเทิงจําเปนตองศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสนิใจเลือกใชบริการสถานบันเทิงให
เขาใจแลวจึงนําไปประยุกตใชในการวางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
อยางเหมาะสม  
 การท่ีผูประกอบสถานบันเทิงจะสามารถวางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคไดน้ันจําเปนตองทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
ของสถานบันเทิงในปจจุบันวาอยูในระดับใด เน่ืองจากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด เมื่อนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน 
(Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถสะทอนใหผูประกอบการเห็นวามีปจจัยใดบางท่ีตองปรับปรุง
โดยเรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ มีปจจัยใดบางท่ีเปนจุด
แข็งของสถานประกอบการและควรรักษาใหอยูในระดับสูงตอไปอยางตอเน่ือง มีปจจัยใดบางท่ีสําคัญตอผูบริโภคท่ี
ผูประกอบการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปได และมีปจจัยใดบางท่ีผูประกอบการใหความสําคัญมากเกินความ
จําเปนซ่ึงมีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของผูบริโภค ขอมูลเหลาน้ีชวยใหผูประกอบการสามารถนํามาวางกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาดอยางเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันได (Martilla and James, 1977: 78)  
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสม
ทางการตลาดของสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือใหผูประกอบการสถานบันเทิงสามารถนําผลการศึกษา
ไปปรับใชในการวางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจและตัดสินใจใชบริการสถานบันเทิงมากขึ้น ทําใหธุรกิจอยูรอดไดทามกลางสภาวะท่ีมีผูใชบริการ
นอยลงจากปญหาสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของสถาน
บันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงของผูใชบริการในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 
ความคาดหวังเปนการคาดการณลวงหนาถึงอนาคตและเชื่อวาบางสิ่งบางอยางจะเกิดขึ้น หรือเปนความ

เชื่อวาบางสิ่งบางอยางควรจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น หรือคาความนาจะเปนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีมุงหวังไว (Son, 
1988 อางถึงใน เสาวลักษณ  ปญญาภาส, 2555: 8) 
 ฮอพแมน และเบทสัน (Hoffman and Bateson, 1997 อางถึงใน กันตกวินท ภูมิสวัสด์ิ, 2555: 25)
กลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูใชบริการ มีดังน้ี 1) ความตองการของบุคคล ไดแก ความตองการ
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ดานรางกาย จิตใจ และสังคม แตละบุคคลมีความตองการแตกตางกัน โดยผูใชบริการบางรายอาจมีความตองการใน
บางดานสูงกวาผูใชบริการรายอื่น ๆ เชน บางรายอาจตองการใหสถานบันเทิงมีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน ตกแตงอยางหรูหรา ในขณะท่ีบางรายตองการเพียงใหสถานบันเทิงอยูในจุดท่ีมีการคมนาคม
สะดวกสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะไดเทาน้ัน 2) คําสัญญาตอบริการท่ีชัดแจง ขอมูลการบริการท่ีหนวยงานมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหเปนท่ีรับรูอยางชัดแจง จะเปนพ้ืนฐานท่ีผูใชบริการคาดหวังวาจะไดรับ
บริการตามน้ันและนํามาใชเปรียบเทียบกับบริการท่ีไดรับจริงเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอบริการ 3) คําสัญญาตอ
บริการท่ีไมชัดแจง สถานท่ีและราคาบริการนับเปนคําสัญญาตอบริการท่ีไมชัดแจงท่ีผูใชบริการนําไปเชื่อมโยงกับ
บริการท่ีคาดหวังวาจะไดรับ เชน ราคาบริการท่ีสูงขึ้นจะทําใหผูใชบริการคาดหวังท่ีจะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น
ดวย หรือสถานบันเทิงท่ีมีขนาดใหญ มีการตกแตงสถานท่ีอยางหรูหรา จะทําใหผูใชบริการคาดหวังวาจะไดใชบริการ
ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นดวย 4) การสื่อสารแบบปากตอปาก โดยท่ัวไปบุคคลจะเชื่อถือขอมูลท่ีไดรับฟงจากบุคคลมากกวา
ขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เพราะมองวาเปนประสบการณตรงของผูอื่น และ 5) ประสบการณท่ีผานมา มีอิทธิพลท้ังตอ
บริการท่ีปรารถนาและบริการท่ีคาดวาจะไดรับ ปกติบุคคลจะประเมินคุณภาพบริการท่ีไดรับกับบริการท่ีผานมาจาก
ผูใหบริการรายเดิมหรือผูใหบริการรายอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายหลังการรับบริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวาง
การรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการกับการใหบริการท่ีเขาคาดหวัง ถาผลท่ีไดรับตรงกับความคาดหวังก็จะทํา
ใหเกิดความพึงพอใจ (Kotler and Keller, 2012: 188)   
 สันต รอดสุด (2550: 27) กลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ มีดังน้ี 
 1. ปจจัยภายในผูใชบริการ ประกอบดวย 1) ประสบการณการเรียนรู ความพึงพอใจของผูใชบริการเกิด
จากประสบการณจากการใชบริการแลวประทับใจเกินกวาความคาดหวังท่ีตั้งไว โดยประสบการณการใชบริการในอดีต
จะสงผลตอความพึงพอใจในปจจุบัน 2) ความตองการ ผูรับบริการมีความตองการบริการท่ีแตกตางกัน หากลูกคามี
ความตองการเฉพาะมาก ความพึงพอใจยอมเกิดไดยากกวาลูกคาท่ีมีความตองการนอย 3) อารมณ มีผลตอความพึง
พอใจของตนเอง หากผูใชบริการอารมณไมดีแมวาพนักงานจะใหบริการดีเพียงใดยอมบอกวาการบริการยังไมพอใจ
นัก และ 4) ทัศนคติ ปกติผูใชบริการท่ีมีทัศนคติดีตอการใหบริการยอมมีการแสดงออกถึงความพึงพอใจในบริการน้ัน  
 2. ปจจัยภายนอกผูใชบริการ ประกอบดวย 1) พนักงานผูใหบริการ ความพึงพอใจของลูกคามีผลมาจาก
ความรูความสามารถ ความพรอมในดานกายและอารมณในขณะท่ีใหบริการ และความเต็มใจในการใหบริการของ
พนักงาน 2) สถานท่ีใหบริการ โดยพิจารณาจากอากาศ แสงสวาง เกาอี้ และโตะ เปนตน สิ่งเหลาน้ีมีผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการเปนอยางมาก 3) จํานวนผูมาใชบริการ หากสถานประกอบการไมมีการปรับปรุงเร่ืองการลด
อิทธิพลจากผลกระทบของจํานวนผูมาใชบริการท่ีมากจนเกินไป ยอมมีผลตอความไมพอใจของผูท่ีมาใชบริการได
โดยเฉพาะผูใชบริการเปนประจํา และ 4) สภาพเศรษฐกิจ หากสภาพเศรษฐกิจดี ผูใชบริการก็อยากท่ีใชบริการและ
เกิดความพึงพอใจไดงาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler and Keller, 2012: 435) ไดใหคําจํากัดความของสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซึ่งใชรวมกันเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอกับตลาดเพ่ือ
ความสนใจ ความอยากได ท่ีสามารถตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของผูบริโภค ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งท่ีมี
ตัวตนจับตองไดท่ีเรียกวาสินคาหรือสิ่งท่ีไมมีตัวตนจับตองไมไดท่ีเรียกวาบริการ 2) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคล
จายสําหรับสิ่งท่ีไดมา ซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา โดยท่ัวไปผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือก็ตอเมื่อมูลคามาก
เกินกวาราคาสินคา 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ท่ีต้ังของผูใหบริการและความยากงายในการ
เขาถึง ความยากงายในการเขาถึงบริการ มิใชแตเฉพาะการเนนทางกายภาพเทาน้ัน แตยังรวมถึงการติดตอสื่อสาร
ดวย และ 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือ



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 529 
 

เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ มวีัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําลูกคาเปาหมาย 
เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 
และการตลาดทางตรง 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน 
 การวิเคราะหความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสําคัญและ
ผลการดําเนินงาน (Importance-Performance Analysis: IPA) ไดนํากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James 
(1977) กลาวคือ เปนเทคนิคท่ีใชวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการเพ่ือวัดผลหรือประเมินการยอมรับ
ของผูบริโภคในการตลาด มีขอดี คือ เปนการประเมินท่ีมีตนทุนตํ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขาใจงาย และใหขอมูลใน
เชิงลึกท่ีสําคัญในแงของสวนประสมการตลาดกับกิจการ กิจการสามารถมุงความสนใจไปยังสวนท่ีควรปรับปรุงใหดี
ขึ้นหรือระบุพ้ืนท่ีท่ีอาจใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน โดยผลจากการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน 
จะอยูในรูปของกราฟสองมิติจากปจจัยดานตางๆ โดยวางระดับความคาดหวังอยูบนแกน Y และความพึงพอใจอยูบน
แกน X ผลลัพธท่ีไดตกอยูใน Quadrants ใดๆ สามารถอธิบายความหมายไดดังภาพ 1 
 

A: Concentrate Here B: Keep Up Good Work 

C: Low Priority D: Possible Overkill 

              Low           High 

   Satisfaction 
 

ภาพ 1 แสดงโมเดลการวิเคราะหความคาดหวังและความพึงพอใจโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสําคัญและผลการ 
 ดําเนินงาน (Importance-Performance Analysis: IPA)  
ท่ีมา: Martilla and James, 1977: 78. 
 

จากภาพ 1 สามารถอธิบายความหมายในแตละ Quadrants ดังน้ี 1) Quadrant A: Concentrate Here 
หมายถึง คุณลักษณะท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังสูงและไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ผูใหบริการตองปรับปรุง 
คุณลักษณะดังกลาวโดยเรงดวนเพ่ือใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ 2) Quadrant B: Keep Up Good Work หมายถึง 
คุณลักษณะท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังสูงและไดรับการตอบสนองเปนอยางดี เปนจุดแข็งของผูใหบริการและควร
รักษาคุณลักษณะดังกลาวใหอยูในระดับสูงตอไปอยางตอเน่ือง 3) Quadrant C: Low Priority หมายถึง คุณลักษณะ 
ท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังตํ่าและไมพึงพอใจกับสิ่งท่ีไดรับ ผูใหบริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงคุณลักษณะดังกลาว 
ออกไปกอน และ 4) Quadrant D: Possible Overkill หมายถึง คุณลักษณะท่ีลูกคามีความคาดหวังตํ่าแตกลับพึง
พอใจกับสิ่งท่ีไดรับ แสดงใหเห็นวาผูใหบริการใหความสาํคัญกับคุณลักษณะดังกลาวมากเกินความจําเปน ผูใหบริการ
สามารถจัดสรรทรัพยากรในสวนน้ีไปใชประโยชนในสวนอื่น ๆ ได 
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กรอบแนวคิด                                                        

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูท่ีเคยใชบริการสถานบันเทิงในอําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ไดจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของโคแครน 
(Cochran, 1977: 93) เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1) ลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตรของผูใชบริการ 2) พฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิง และ 3) ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิง แบบสอบถามทุกตอนมีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา 0.67 ทุกขอ และมีคา
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดของสถานบันเทิง และความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิงเทากับ 0.92 และ 0.95 
ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผูใชบริการสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.18 มีอายุ
อยูระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 38.18 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.66 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 66.75 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.95 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 
15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.86       
 2. ความคาดหวังของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิงโดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก (X̅ = 4.06) ดานท่ีมีความคาดหวังสูงสุด คือ ดานราคา (X̅ = 4.11) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ 
(X̅ = 4.10) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X ̅ = 4.08) และดานการสงเสริมการตลาด (X̅ = 3.96) ตามลําดับ สวน
ความพึงพอใจของผูใชบริการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.26) ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
  - เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,  
    อาชีพ, รายได 
 

พฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิง 
  - ประเภทของสถานบันเทิงท่ีใชบริการ 
  - วัตถุประสงคในการใชบริการ 
  - บุคคลท่ีมอีิทธิพลตอการใชบริการ 
  - วันและเวลาท่ีใชบริการ 
  - รูปแบบของการตัดสินใจใชบริการ 
  - ความถี่ในการใชบริการ 
  - คาใชจายในการใชบริการ 
  - ระยะเวลาในการใชบริการ 
  - จํานวนสมาชิกท่ีมาใชบริการ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ 
สถานบนัเทิงในอําเภอเมือง จังหวดัยะลา 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (X̅ = 3.32) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (X̅ = 3.31) ดานราคา (X̅ = 4.08) และดาน
การสงเสริมการตลาด (X ̅ = 3.17) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวา ปจจัยท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความปลอดภัย/ระบบปองกันการทะเลาะวิวาทของสถานบันเทิง โดยมีความคาดหวังอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.28) และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 3.45) โดยพบวาความคาดหวังของผูใชบริการ
จะมีความแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาและรายได และมีความแตกตางกันตาม
พฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงดานประเภทของสถานบันเทิงท่ีใชบริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ เวลา
ท่ีใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ ระยะเวลาในการใชบริการ และจํานวนสมาชิกท่ีมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความพึงพอใจของผูใชบริการจะมีความแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตรดาน
เพศ อายุ และอาชีพ และมีความแตกตางกันตามพฤติกรรมการใชบริการดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ 
รูปแบบการตัดสินใจใชบริการ และจํานวนสมาชิกท่ีมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 เมื่อวิเคราะหความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการในแตละปจจัยยอยของสวนประสมทาง
การตลาดแตละดานดวยเทคนิค IPA พบวาปจจัยยอยมีการกระจายตัวอยูในทุก Quadrant สวนใหญจะตกอยูใน 
Quadrants B (13 ปจจัย) รองลงมา คือ Quadrant C (9 ปจจัย) สวนปจจัยท่ีตกอยูใน Quadrants A (6 ปจจัย) 
เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากตอผูใชบริการและไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอท่ีผูใหบริการตองปรับปรุงโดย
เรงดวน ประกอบดวย ความเหมาะสมของราคาคาบริการ (Price 4) ความหลากหลายของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
(Price 5) แสงสวางภายในราน (Place 6) บรรยากาศภายในราน (Place 7) การไดรับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครเปนสมาชิก 
(Promotion 6) และการแจกของขวัญแกลูกคาในโอกาสพิเศษตาง ๆ (Promotion 7) สวนปจจัยยอยท่ีตกอยูใน 
Quadrant D (4 ปจจัย) เปนปจจัยท่ีผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปนซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของลูกคา
ตํ่า ปจจัยเหลานั้น ไดแก ความสวยงามของการตกแตงราน (Place 2) เวลาเปด-ปดของสถานบันเทิง (Place 8) การ
เสนอโปรโมชั่นใหม ๆ อยูเสมอ (Promotion 3) และการใหสวนลดพิเศษชวงเทศกาลตางๆ (Promotion 4) ดังภาพ 3        

 
 

ภาพ 3 แสดงผลการวิเคราะหความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของ   
          สถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน 
 
 3. พฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงของผูใชบริการในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา สวนใหญมักใชบริการ
สถานบันเทิงประเภทผับ คิดเปนรอยละ 90.91 มีวัตถุประสงคเพ่ือผอนคลายความเครียด คิดเปนรอยละ 43.90 บุคคล 
ท่ีมอีิทธิพลตอการใชบริการมากท่ีสุดคือเพ่ือน คิดเปนรอยละ 56.62 วันและเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน คิดเปนรอย
ละ 55.06 และ 32.47 ตามลําดับ ไมมีการเปรียบเทียบสถานบันเทิงกอนใชบริการ คิดเปนรอยละ 45.71 ความถี่ใน
การใชบริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 45.97 การใชบริการแตละคร้ังมีคาใชจายอยูระหวาง 500-1,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 31.17 ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 43.64 และมีจํานวนสมาชิก 3-4 คน คิดเปนรอยละ 33.77 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 532 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของสถาน
บันเทิง พบวา ผูใชบริการมีความคาดหวังในดานราคามากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของฮอพแมน และเบทสัน 
(Hoffman and Bateson, 1997 อางถึงใน กันตกวินท ภูมิสวัสดิ,์ 2555: 25) วาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวัง
ของผูใชบริการ คือ ราคาบริการ ซึ่งนับเปนคําสัญญาตอบริการท่ีไมชัดแจงท่ีผูใชบริการนําไปเชื่อมโยงกับบริการท่ี
คาดหวังวาจะไดรับ สวนความพึงพอใจในการใชบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานสถานท่ีหรือ
ชองทางการจัดจําหนายมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของสันต  รอดสุด (2550: 27) วาปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการ คือ สถานท่ีใหบริการ โดยพิจารณาจากอากาศ แสงสวาง เกาอี้ และโตะ เปนตน สิ่งเหลาน้ีมีผล
ตอความพึงพอใจของผูใชบริการเปนอยางมาก และเมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวา ปจจัยท่ีผูใชบริการมีความคาดหวัง
และมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความปลอดภัย/ระบบปองกันการทะเลาะวิวาทของสถานบันเทิง สอดคลองกับทฤษฎี
ของมาสโลว (Maslow, 1970) วามนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติ ซ่ึงความตองการมีอยูเสมอและไมมีสิ้นสุด โดย
หน่ึงในความตองการของมนุษยคือ ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการความปลอดภัย
ทางดานรางกาย ไดแก การมีความปลอดภัยในชีวิต การปลอดภัยจากโจรผูราย และอุบัติเหตุ เปนตน ซ่ึงเมื่อความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนองจึงทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอปจจัยดังกลาวในระดับสูงเชนกัน  

สําหรับพฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมี
วัตถุประสงคในการใชบริการเพ่ือผอนคลายความเครียด วันและเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน ใชบริการตอคร้ัง 3-4 
ชั่วโมง และไมมีการเปรียบเทียบสถานบันเทิงกอนใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา  แกวดี (2555) พบวา 
ผูใชบริการสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครยะลาใชบริการสถานบันเทิงเพ่ือผอนคลายความเครียด วันและเวลาท่ีใช
บริการไมแนนอน ระยะเวลาการใชบริการแตละคร้ัง 3-4 ชั่วโมง และไมมีการเปรียบเทียบราคาของสถานบันเทิง
กอนใชบริการ นอกจากน้ีพบวาผูใชบริการสวนใหญมักใชบริการสถานบันเทิงประเภทผับ ใชบริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห 
การใชบริการแตละคร้ังมีคาใชจาย 500-1,000 บาท และมีสมาชิก 3-4 คน โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการมาก
ท่ีสุดคือเพ่ือน สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐนันท  เบิกนา (2553) พบวา ผูใชบริการสถานบันเทิงในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี นิยมใชสถานบันเทิงประเภทผับมากท่ีสุด มีความถี่ในการใชบริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห คาใชจายตอคร้ัง 
500-1,000 บาท จํานวนผูท่ีมารวมใชบริการ 3-4 คน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจคือเพ่ือน  

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค IPA ผูประกอบการสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีปจจัย 

ท่ีตองปรับปรุงโดยเรงดวน ดังน้ี 1) ปจจัยดานราคา ควรกําหนดราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมใหหลากหลายเพ่ือให
ผูใชบริการท่ีมีกําลังซ้ือตางกันสามารถเลือกไดตามความเหมาะสมของตนเอง และควรกําหนดราคาคาบริการให
เหมาะสม ไมควรคิดราคาสูงเกินไป แตท้ังน้ีตองพิจารณาถึงตนทุนและความสามารถในการแขงขันดานราคาดวย 2) 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรจัดแสงสวางภายในรานใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และจัดบรรยากาศภายใน
รานใหมีความปลอดโปรง มีอากาศท่ีถายเทไดสะดวก 3) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรใหสิทธิพิเศษแกผูท่ี
สมัครเปนสมาชิกของสถานบันเทิงมากกวาผูใชบริการท่ัวไป และในชวงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษตาง ๆ ควรมีการ
แจกของขวัญใหแกลูกคามากขึ้นเพ่ือสรางความพึงพอใจในการใชบริการ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ี
ผูประกอบการดําเนินงานไดดีอยูแลว ก็ควรรักษาปจจัยดานน้ีใหอยูในระดับสูงตอไปอยางตอเน่ือง สําหรับการวิจัยคร้ัง
ตอไปควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดอกี 3 ดาน คือ ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ (Process) 
และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) เพ่ือใหไดองคความรูท่ีมากขึ้น 
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