
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา
รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 159 39.75 

หญิง 241 60.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.25 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 39.75 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 21 ปี 13 3.25 

21 – 30 ปี 36 9.00 

31 – 40 ปี 216 54.00 

41 – 50 ปี 101 25.25 

50 ปีข้ึนไป 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 54.00

รองลงมาคือ อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 25.25 และอาย ุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 9.00 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 131 32.75 

สมรส 257 64.25 

อ่ืนๆ 12 3.00 

รวม 400 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย (8 ราย), ไม่ระบุ (4 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 64.25
รองลงมาคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 32.75 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 3.00 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 42 10.50 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 51 12.75 
ปวส.หรืออนุปริญญา 90 22.50 
ปริญญาตรี 183 45.75 
สูงกวา่ปริญญาตรี 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 22.50 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ปวช. ร้อยละ 12.75 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 14 3.50 
ขา้ราชการ 114 28.50 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 32 8.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 129 32.25 
ธุรกิจส่วนตวั 77 19.25 
พอ่บา้น/แม่บา้น 15 3.75 
อ่ืนๆ 19 4.75 

รวม 400 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอาย ุ(8 ราย), วา่งงาน (5 ราย) รับจา้งทัว่ไป (2 ราย) และ ไม่ระบุ (4 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ คือ พนักงานบริษทัเอกชน

ร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ ขา้ราชการ ร้อยละ 28.50 และธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 19.25 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 44 11.00 

10,001 – 15,000 บาท 57 14.25 

15,001 – 20,000 บาท 99 24.75 

20,001 – 25,000 บาท 139 34.75 

25,000 บาทข้ึนไป 61 15.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ คือ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 24.75 และ 
10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 14.25 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีท่ีมาใชบ้ริการของ
ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ความถี่ทีม่าใช้บริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เดือนละคร้ังหรือต ่ากวา่ 69 17.25 

สัปดาห์ละคร้ัง 120 30.00 

2 คร้ังต่อสัปดาห์ 176 44.00 

3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 24 6.00 

มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 11 2.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ความถ่ีท่ีมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ 
สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 30.00 และเดือนละคร้ังหรือต ่ากวา่ ร้อยละ 17.25 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีมาใชบ้ริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

วนัทีม่าใช้บริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง  จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี 144 36.00 
วนัศุกร์ 57 14.25 
วนัเสาร์ 39 9.75 
วนัอาทิตย ์ 130 32.50 
วนัหยดุเทศกาล 30 7.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า วนัท่ีมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 
วนัอาทิตย ์ร้อยละ 32.50 และวนัศุกร์ ร้อยละ 14.25 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการมาใช้
บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ช่วงเวลาในการมาใช้บริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รสหน่ึง  จ านวน ร้อยละ 
ก่อนเวลา 10.00 น. 18 4.50 
ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. 92 23.00 
ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. 183 45.75 
ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. 41 10.25 
หลงัเวลา 18.00 น. 66 16.50 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ช่วงเวลาในการมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ร้อยละ 45.75 
รองลงมาคือ ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. ร้อยละ 23.00 และหลงัเวลา 18.00 น. ร้อยละ 16.50 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
บุคคลผู้แนะน าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ

ของร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน/ผูร่้วมงาน 138 34.50 
บุคคลในครอบครัว 104 26.00 
แฟน/คู่สมรส 18 4.50 
ตวัท่านเอง 132 33.00 
อ่ืนๆ 8 2.00 

รวม 400 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  หวัหนา้งาน (4 ราย), ญาติพี่นอ้ง (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการของ

ร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน/
ผูร่้วมงาน ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 33.00 และบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 
26.00 
 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิการสั่งอาหาร 
 

วธีิการส่ังอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ดูตามเมนู/รายการอาหาร 142 35.50 
สั่งตามเพื่อนแนะน า/เพื่อนร่วมโตะ๊สั่งให้ 206 51.50 
สั่งตามพนกังานแนะน า 80 20.00 
ดูจากราคาอาหารท่ีถูก 11 2.75 
สั่งตามป้ายแนะน าอาหาร 105 26.25 
อ่ืนๆ 14 3.50 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สั่งเหมือนเพื่อน (4 ราย)  สั่งตามเมนูประจ า (3 ราย) สังเกตจากโตะ๊ขา้งเคียง 
(3 ราย) และไม่ระบุ (4 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า วิธีการสั่งอาหารของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สั่งตาม
เพื่อนแนะน า/เพื่อนร่วมโต๊ะสั่งให้ ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ ดูตามเมนู/รายการอาหาร ร้อยละ 
35.50 และสั่งตามป้ายแนะน าอาหาร ร้อยละ 26.25 

 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทอาหารท่ีนิยมสั่ง
มารับประทาน 

 

ประเภทอาหารทีนิ่ยมส่ังมารับประทาน  จ านวน ร้อยละ 
ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา 257 64.25 
เยน็ตาโฟ 210 52.50 
เกาเหลา 117 29.25 
ขา้วตม้ปลา/ขา้วตม้กุง้ 28 7.00 
ลูกช้ินปลาลวกกบัน ้าจ้ิม 34 8.50 
อ่ืนๆ 18 4.50 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลาตม้ย  า (10 ราย) เก๊ียวปลา (5 ราย) และไม่ระบุ (3 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ประเภทอาหารท่ีนิยมสั่งมารับประทาน ของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ คือ ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา ร้อยละ 64.25 รองลงมาคือ เยน็ตาโฟ ร้อยละ 52.50 และ เกาเหลา 
ร้อยละ 29.25 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยม
สั่งเป็นประจ า 
 

ประเภทเคร่ืองดื่มที่นิยมส่ังเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 
น ้าเปล่า 280 70.00 
น ้าอดัลม 126 31.50 
น ้าผลไม/้น ้าสมุนไพร 61 15.25 
ชา/กาแฟ 24 6.00 
อ่ืนๆ 3 0.75 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ชาเยน็ (1 ราย) โอเล้ียง (1 ราย) และไม่ระบุ (1 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่งเป็นประจ า ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ น ้ าเปล่า ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ น ้ าอัดลม ร้อยละ 31.50 และ น ้ าผลไม้/น ้ า
สมุนไพร ร้อยละ 15.25 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังท่ีใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ังที่ใช้บริการร้านก๋วยเตี๋ยวปลา 
รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 บาท 68 17.00 

101-200 บาท 128 32.00 

201-300 บาท 106 26.50 

301-400 บาท 40 10.00 

401-500 บาท 33 8.25 

500 บาทข้ึนไป 25 6.25 
รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 101-200 บาท ร้อยละ 32.00รองลงมา
คือ 201-300 บาท ร้อยละ 26.50 และ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 บาท ร้อยละ 17.00 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกใช้
บริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

เหตุผลในการเลอืกใช้บริการร้านก๋วยเตี๋ยวปลา รสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

อาหารอร่อย 289 72.25 

ความสะอาด 110 27.50 

ราคาถูก 25 6.25 

ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 103 25.75 

พนกังานบริการดี 21 5.25 

เสิร์ฟอาหารรวดเร็ว 64 16.00 

ร้านมีช่ือเสียงมายาวนาน 153 38.25 

อ่ืนๆ 9 2.25 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
     อ่ืนๆไดแ้ก่ คนรู้จกัแนะน า (3 คน) ความสดของลูกช้ินปลา (2 คน), รสชาติของอาหารมี
ความสม ่าเสมอ (2 คน) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาหารอร่อย ร้อยละ 72.25 รองลงมาคือ ความ
สะอาด ร้อยละ 27.50 และ ใกลบ้า้น/ท่ีท างาน ร้อยละ 25.75 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน สถานที่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและ น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 รสชาติของอาหาร 305 52 29 14 0 4.62 1 

(76.25) (13.00) (7.25) (3.50) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดของอาหาร 81 218 69 32 0 3.87 5 

(20.25) (54.50) (17.25) (8.00) (0.00) (มาก) 

1.3 ความสะอาดของอาหาร 307 55 20 11 7 4.61 2 

(76.75) (13.75) (5.00) (2.75) (1.75) (มากท่ีสุด) 

1.4 ความหลากหลายของ
เมนูอาหาร 

79 221 60 40 0 3.85 6 

(19.75) (55.25) (15.00) (10.00) (0.00) (มาก) 

1.5 รสชาติของเคร่ืองปรุง/
น ้ าจ้ิม 

73 196 51 59 21 3.60 8 

(18.25) (49.00) (12.75) (14.75) (5.25) (มาก) 

1.6 ความสะอาดของ
เคร่ืองปรุง/น ้ าจ้ิม 

75 199 56 44 26 3.63 7 

(18.75) (49.75) (14.00) (11.00) (6.50) (มาก) 

1.7 รสชาติของเคร่ืองด่ืม 
(น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ) 

6 10 81 258 45 2.19 11 

(1.50) (2.50) (20.25) (64.50) (11.25) (นอ้ย) 

1.8 ความหลากหลายของ
เมนูเคร่ืองด่ืม 

23 62 175 88 52 2.79 10 

(5.75) (15.50) (43.75) (22.00) (13.00) (ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.9 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ี
รู้จกั 

287 65 27 12 9 4.52 3 

(71.75) (16.25) (6.75) (3.00) (2.25) (มากท่ีสุด) 

1.10 ความสม ่าเสมอของ
คุณภาพของอาหาร 

85 216 62 37 0 3.87 4 

(21.25) (54.00) (15.50) (9.25) (0.00) (มาก) 

1.11 การมีอาหารเมนูใหม่
น าเสนอ 

22 37 232 61 48 2.81 9 

(5.50) (9.25) (58.00) (15.25) (12.00) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รสชาติของ
อาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.62) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่ ความ
สม ่ าเสมอของคุณภาพของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.87) ความสดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.87) ความ
หลากหลายของเมนูอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.85) ความสะอาดของเคร่ืองปรุง/น ้ าจ้ิม (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ 
รสชาติของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การมี
อาหารเมนูใหม่น าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 2.81) และ ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.79) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ รสชาติของ
เคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้ชา กาแฟ) (ค่าเฉล่ีย 2.19) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมี

ความเหมาะสมกบัปริมาณ 
64 221 68 47 0 3.76 1 

(16.00) (55.25) (17.00) (11.75) (0.00) (มาก) 
2.2 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูก

กวา่ร้านอ่ืน 
18 28 250 50 54 2.77 5 

(4.50) (7.00) (62.50) (12.50) (13.50) (ปานกลาง) 
2.3 การมีป้ายราคาอาหาร/

เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน 
27 41 203 101 28 2.85 4 

(6.75) (10.25) (50.75) (25.25) (7.00) (ปานกลาง) 
2.4 การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืม

หลายระดบัราคาใหเ้ลือก
เช่น ขนาดธรรมดา หรือ 
พิเศษ เป็นตน้ 

80 180 69 35 36 3.58 3 
(20.00) (45.00) (17.25) (8.75) (9.00) (มาก) 

2.5 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ี
คงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 

72 210 60 38 20 3.69 2 
(18.00) (52.50) (15.00) (9.50) (5.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.33 

  
(ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคา อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมี
ความเหมาะสมกับปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) และการมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ 
พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การมีป้าย
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.85) และ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 
2.77) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการ
เดินทางมา 

295 62 26 8 9 4.57 1 

(73.75) (15.50) (6.50) (2.00) (2.25) (มากท่ีสุด) 

3.2 ความใกลแ้หล่งชุมชน 90 170 63 32 45 3.57 3 

(22.50) (42.50) (15.75) (8.00) (11.25) (มาก) 

3.3 ความใกลจุ้ดอ านวยความ
สะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ 

95 193 67 45 0 3.85 2 

(23.75) (48.25) (16.75) (11.25) (0.00) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 0 14 67 187 132 1.91 6 

(0.00) (3.50) (16.75) (46.75) (33.00) (นอ้ย) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 31 61 204 68 36 2.96 4 

(7.75) (15.25) (51.00) (17.00) (9.00) (ปานกลาง) 

3.6 การมีบริการสัง่ซ้ือผา่น
ทางโทรศพัท ์

0 15 45 285 55 2.05 5 

(0.00) (3.75) (11.25) (71.25) (13.75) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.15 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ท่ีตั้งท่ีสะดวกใน
การเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ความใกลจุ้ด
อ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ ความใกลแ้หล่งชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ เวลาเปิด-
ปิดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.96) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ การมีบริการ
สั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์(ค่าเฉล่ีย 2.05) และการมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 1.91) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 การโฆษณาผา่น
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

0 21 31 295 53 2.05 5 

(0.00) (5.25) (7.75) (73.75) (13.25) (นอ้ย) 

4.2 การลดราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม 

13 33 227 102 25 2.77 3 

(3.25) (8.25) (56.75) (25.50) (6.25) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัน ้ าชาไวใ้หบ้ริการ
ฟรี 

34 53 253 36 24 3.09 1 

(8.50) (13.25) (63.25) (9.00) (6.00) (ปานกลาง) 

4.4 การแถมน ้ าแขง็เม่ือสัง่
เคร่ืองด่ืม 

34 65 190 65 46 2.94 2 

(8.50) (16.25) (47.50) (16.25) (11.50) (ปานกลาง) 

4.5 การใหก้ารสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน 

9 12 75 257 47 2.20 4 

(2.25) (3.00) (18.75) (64.25) (11.75) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.61 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.09) การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.94) 
และ การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
การให้การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย 2.20) และการโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 2.05) 
 
 



 
29 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พนกังานมีจ านวน
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

83 211 54 27 25 3.75 3 

(20.75) (52.75) (13.50) (6.75) (6.25) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่
และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

294 54 28 12 12 4.52 1 

(73.50) (13.50) (7.00) (3.00) (3.00) (มากท่ีสุด) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม 

86 211 55 48 0 3.84 2 

(21.50) (52.75) (13.75) (12.00) (0.00) (มาก) 

5.4 พนกังานใหบ้ริการได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

82 156 69 44 49 3.45 5 

(20.50) (39.00) (17.25) (11.00) (12.25) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานสามารถแนะน า
อาหารและเคร่ืองด่ืมได้
เป็นอยา่งดี 

31 49 265 33 22 3.09 7 

(7.75) (12.25) (66.25) (8.25) (5.50) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

27 62 260 34 17 3.12 6 

(6.75) (15.50) (65.00) (8.50) (4.25) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานมีความซ่ือสตัย์
ต่อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้
ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน 
เป็นตน้ 

89 173 61 41 36 3.60 4 

(22.25) (43.25) (15.25) (10.25) (9.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานดูแล
เอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ พนักงาน
พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.84) พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
และ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.60) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
พนกังานให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.45) พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.12) และพนกังานสามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 
3.09) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  ที ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 การทกัทายและตอ้นรับ
เม่ือลูกคา้เดินเขา้มาใน
ร้าน 

150 212 38 0 0 4.28 1 

(37.50) (53.00) (9.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

6.2 การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ล่าชา้ 

75 234 53 38 0 3.87 2 

(18.75) (58.50) (13.25) (9.50) (0.00) (มาก) 

6.3 การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามท่ีสัง่ ไม่ผิดพลาด 

59 221 59 36 25 3.63 3 

(14.75) (55.25) (14.75) (9.00) (6.25) (มาก) 

6.4 การคิดเงินไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด 

78 197 57 30 38 3.62 4 

(19.50) (49.25) (14.25) (7.50) (9.50) (มาก) 

6.5 การคิดเงินไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 

22 40 208 99 31 2.81 6 

(5.50) (10.00) (52.00) (24.75) (7.75) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ได้
อยา่งเพียงพอ ไม่เบียดกนั 

11 7 84 258 40 2.23 7 

(2.75) (1.75) (21.00) (64.50) (10.00) (นอ้ย) 

6.7 การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่
ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ใน
กรณีท่ีสัง่อาหารกลบับา้น 

87 174 46 35 58 3.49 5 

(21.75) (43.50) (11.50) (8.75) (14.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 

  
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ 
การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเข้ามาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.28) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.87) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อย่างถูกต้องตามท่ีสั่ง ไม่
ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.63) และการคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
และ การคิดเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ (ค่าเฉล่ีย 2.81) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือ
การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่เบียดกนั (ค่าเฉล่ีย 2.23) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบั 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) ที ่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
7.1 ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นได้

ชดัเจน 
79 207 56 41 17 3.73 3 

(19.75) (51.75) (14.00) (10.25) (4.25) (มาก) 
7.2 ความสะอาดของพ้ืนท่ี

ภายในร้านโดยรวม 
147 211 42 0 0 4.26 1 

(36.75) (52.75) (10.50) (0.00) (0.00) (มาก) 
7.3 ความสะอาดของโตะ๊-

เกา้อ้ีภายในร้าน 
60 193 72 38 37 3.50 5 

(15.00) (48.25) (18.00) (9.50) (9.25) (มาก) 
7.4 ความสะอาดของภาชนะ 

ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม 
77 228 53 42 0 3.85 2 

(19.25) (57.00) (13.25) (10.50) (0.00) (มาก) 
7.5 การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง 

ชอ้นสอ้ม ไมจ้ิ้มฟัน 
และกระดาษเช็ดปาก ท่ี
ดูสะอาดเรียบร้อย 

94 182 52 39 33 3.66 4 
(23.50) (45.50) (13.00) (9.75) (8.25) (มาก) 

7.6 ความสวยงามภายใน
ร้านโดยรวม 

43 45 246 46 20 3.11 7 
(10.75) (11.25) (61.50) (11.50) (5.00) (ปานกลาง) 

7.7 การถ่ายเทอากาศท่ีดี
ภายในร้าน 

35 56 248 41 20 3.11 6 
(8.75) (14.00) (62.00) (10.25) (5.00) (ปานกลาง) 

7.8 การจดัโทรทศัน์ไวใ้ห้
ลูกคา้ไดช้มระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

19 26 258 64 33 2.84 8 
(4.75) (6.50) (64.50) (16.00) (8.25) (ปานกลาง) 

7.9 ความสะอาดของหอ้งน ้ า
ท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 

14 12 75 256 43 2.25 10 
(3.50) (3.00) (18.75) (64.00) (10.75) (นอ้ย) 

7.10 บรรยากาศของร้านท่ี
เป็นกนัเองและอบอุ่น 

14 36 200 109 41 2.68 9 
(3.50) (9.00) (50.00) (27.25) (10.25) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.30 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ความสะอาดของภาชนะ 
ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.85) ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.73) การจดัวางชุด
เคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจิ้้มฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ ความ
สะอาดของโตะ๊-เกา้อ้ีภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.11) ความสวยงามภายใน
ร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.11) การจดัโทรทศัน์ไวใ้ห้ลูกคา้ไดช้มระหวา่งรับประทานอาหาร (ค่าเฉล่ีย 
2.84) และบรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น (ค่าเฉล่ีย 2.68) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือ ความสะอาดของหอ้งน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.67 มาก 1 

ปัจจยัดา้นราคา  3.33 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.15 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.61 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.62 มาก 2 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.42 ปานกลาง 3 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.30 ปานกลาง 5 
 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน

ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ลูกค้าพบจากการใช้บริการที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

- ท่ีจอดรถหายาก (5 ราย) 
- เมนูอาหารควรมีรูปภาพประกอบ พร้อมบอกรายละเอียด (4 ราย) 
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (4 ราย) 
- ป้ายร้านไม่ชดัเจน ท าใหห้าร้านยาก (3 ราย) 
- ควรมีหอ้งแอร์ไวใ้หบ้ริการ (3 ราย) 
- ควรมีขนาดโตะ๊ใหญ่ใหม้ากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรมีเมนูน ้าผลไมส้ด (2 ราย) 
- ควรเปิดสาขาเพิ่มแถวนิมมาน (1 ราย) 
- ควรพฒันาสูตรก๋วยเต๋ียว หรือ เมนูใหม่ (1 ราย) 
- ควรมีการท าโปรโมชัน่สะสมแตม้ เช่น ทาน 10 ชามฟรี 1 เป็นตน้ (1 ราย) 
- ควรมีส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจ า (1 ราย) 
- ควรมีการ update ขอ้มูลใน Facebook หรือส่ือออนไลน์ (1 ราย) 
- ควรมีพนกังานท่ีพูดภาษาองักฤษไดบ้า้งในกรณีท่ีพาลูกคา้ต่างชาติไปใชบ้ริการ หรือมี

เมนูภาษาองักฤษประกอบภาพ (1 ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารส
หน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 
4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 รสชาติของอาหาร 4.51 4.73 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดของอาหาร 3.78 3.96 

(มาก) (มาก) 

1.3 ความสะอาดของอาหาร 4.48 4.72 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.4 ความหลากหลายของเมนูอาหาร 3.49 4.16 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.5 รสชาติของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.58 3.62 

(มาก) (มาก) 

1.6 ความสะอาดของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.48 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.7 รสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้ชา กาแฟ) 1.85 2.51 
(นอ้ย) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.8 ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม 2.84 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 4.33 4.72 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.10 ความสม ่าเสมอของคุณภาพของอาหาร 3.57 4.18 

(มาก) (มาก) 

1.11 การมีอาหารเมนูใหม่น าเสนอ 2.49 3.15 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.84 

(ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติ
ของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.73) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.72) และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ 4.08 3.43 

(มาก) (ปานกลาง) 

2.2 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน 2.83 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 การมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน 2.86 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาใหเ้ลือกเช่น 
ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ 

3.49 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.5 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 3.70 3.68 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.68) การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลาย
ระดับราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.65) และ  ราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามเพศ 
  

ปัจจัยด้านสถานที่ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา 4.56 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ความใกลแ้หล่งชุมชน 3.54 3.59 

(มาก) (มาก) 

3.3 ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา 
เป็นตน้ 

3.78 3.89 

(มาก) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 1.95 1.88 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 2.90 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์ 2.08 2.03 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความใกลจุ้ดอ านวยความ
สะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.08 2.03 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 2.82 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี 3.18 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม 2.97 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 2.33 2.11 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.68 2.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.18) การแถมน ้าแข็ง
เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.97) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.82) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.04) การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
2.92) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.86 3.68 

(มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.49 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 3.48 4.23 

(ปานกลาง) (มาก) 

5.4 พนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 3.48 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานสามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3.07 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 3.08 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัที
เม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 

3.57 3.61 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 3.67 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) 
พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.53) พนักงานพูดจา
สุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 4.33 4.25 

(มาก) (มาก) 

6.2 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 3.80 3.91 

(มาก) (มาก) 

6.3 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง ไม่
ผดิพลาด 

3.64 3.63 

(มาก) (มาก) 

6.4 การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด 3.72 3.55 

(มาก) (มาก) 

6.5 การคิดเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 2.78 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่เบียดกนั 2.15 2.28 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

6.7 การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่ง
อาหารกลบับา้น 

3.41 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 
4.33) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  การคิดเงินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ การทกัทายและต้อนรับเม่ือลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.25) การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 3.79 3.68 

(มาก) (มาก) 

7.2 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม 4.30 4.24 

(มาก) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของโตะ๊-เกา้อ้ีภายในร้าน 3.48 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม 3.86 3.84 

(มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และกระดาษ
เช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย 

3.68 3.65 

(มาก) (มาก) 

7.6 ความสวยงามภายในร้านโดยรวม 3.21 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน 3.06 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 การจดัโทรทศัน์ไวใ้หลู้กคา้ไดช้มระหวา่งรับประทาน
อาหาร 

2.81 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 2.52 1.98 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 159 n = 241 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.10 บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น 2.63 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.33 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้าน
โดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.30) ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ป้ายช่ือ
ร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความ
สะอาดของภาชนะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย 
n = 159 

หญงิ 
n = 241 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.49 ปานกลาง 3.84 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.39 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.14 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.68 ปานกลาง 2.57 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.58 มาก 3.67 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.40 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.33 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน

ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
ชาย สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.68) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยั
ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ปัจจยัด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 รสชาติของอาหาร 4.49 4.65 4.67 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดของอาหาร 3.43 3.90 3.97 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.3 ความสะอาดของอาหาร 4.45 4.61 4.65 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.4 ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.18 3.99 3.43 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.5 รสชาติของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.43 3.58 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.6 ความสะอาดของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.61 3.63 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.7 รสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้ชา กาแฟ) 2.13 2.18 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม 2.76 2.74 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 4.45 4.52 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.10 ความสม ่าเสมอของคุณภาพของอาหาร 3.74 3.88 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.11 การมีอาหารเมนูใหม่น าเสนอ 3.51 2.70 2.65 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.65 3.67 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.49) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 
4.45) และ  ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.65) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  ช่ือเสียงของร้าน
เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.65) และ  ช่ือเสียงของ
ร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณ 

3.46 3.68 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.2 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน 2.41 2.52 3.52 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) 

2.3 การมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน 2.98 2.84 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็น
ตน้ 

3.59 3.63 3.41 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.5 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง
บ่อย 

3.42 3.68 3.86 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.17 3.27 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา 
หรือ พิเศษ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.59) ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกับปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 
3.46) และ  ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่
เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดับราคาให้เลือกเช่น 
ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ี
คงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยด้านสถานที่ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา 4.55 4.59 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ความใกลแ้หล่งชุมชน 3.35 3.53 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.3 ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ 

3.76 3.83 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 2.00 1.89 1.90 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 2.92 2.93 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์ 2.10 2.00 2.10 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.11 3.13 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.55) ความใกลจุ้ดอ านวยความ
สะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้าน
ขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความใกล้จุดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.04 2.00 2.13 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 2.84 2.79 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี 3.54 3.01 3.03 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม 3.52 2.92 2.95 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 2.31 2.15 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.85 2.57 2.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.54) การแถมน ้าแข็ง
เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.52) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.84) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.01) การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 2.92) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.03) การแถมน ้ าแข็งเม่ือสั่ง
เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.95) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.82 3.73 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

4.47 4.51 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 3.88 3.83 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

3.43 3.48 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานสามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.08 3.13 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

3.22 3.12 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้
ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 

3.55 3.62 3.58 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.63 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.47) พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) พนักงานพูดจา
สุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.53) พนักงาน
พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มา
ในร้าน 

4.20 4.26 4.34 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ล่าชา้ 

3.96 3.85 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด 

3.59 3.69 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.4 การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด 3.78 3.60 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 การคิดเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 2.98 2.79 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่
เบียดกนั 

2.24 2.22 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.7 การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความ
เรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น 

3.90 3.56 3.24 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.42 3.37 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 
4.20) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ  การบรรจุอาหารลง
ถุง/ใส่ห่อท่ีมีความเรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.26) การเสิร์ฟอาหาร/
เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีอายุ  มากกว่า 40 ปี ข้ึนไปมีความพึ งพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 
4.34) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  การคิดเงินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 3.57 3.72 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.2 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม 4.22 4.26 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของโตะ๊-เกา้อ้ีภายในร้าน 3.65 3.48 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม 3.73 3.85 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจ้ิ้มฟัน 
และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย 

3.83 3.73 3.41 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.6 ความสวยงามภายในร้านโดยรวม 3.16 3.15 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน 3.06 3.14 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 การจดัโทรทศัน์ไวใ้หลู้กคา้ไดช้มระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

2.88 2.86 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 2.41 2.19 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 
มากกว่า 40 
ปีขึน้ไป 

n = 49 n = 216 n = 135 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.10 บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น 2.65 2.69 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.31 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้าน
โดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.22) การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ช้อนส้อม ไมจ้ิ้มฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดู
สะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ความ
สะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไม้
จ้ิมฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 
4.28) ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 
n = 49 

31 – 40 ปี 
n = 216 

มากกว่า 40 ปีขึน้ไป 
n = 135 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.65 มาก 3.67 มาก 3.66 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.17 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.51 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.11 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

2.85 ปานกลาง 2.57 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.64 มาก 3.63 มาก 3.60 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.52 มาก 3.42 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

3.32 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่า
กว่า 31 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.11)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.85) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยั
ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ปัจจยั
ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยัด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.57) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ปัจจยัด้าน
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.61) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
70 

 

4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหน่ึง 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 รสชาติของอาหาร 4.60 4.65 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดของอาหาร 3.86 3.92 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความสะอาดของอาหาร 4.55 4.55 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.4 ความหลากหลายของเมนูอาหาร 3.82 3.84 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 รสชาติของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.54 3.69 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 ความสะอาดของเคร่ืองปรุง/น ้าจ้ิม 3.50 3.73 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.7 รสชาติของเคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้ชา กาแฟ) 2.20 2.11 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 ความหลากหลายของเมนูเคร่ืองด่ืม 2.71 2.78 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 4.52 4.63 4.47 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

1.10 ความสม ่าเสมอของคุณภาพของอาหาร 3.86 4.01 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.11 การมีอาหารเมนูใหม่น าเสนอ 2.86 2.89 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.71 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 

15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.65) ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จัก 
(ค่าเฉล่ีย 4.63) และ  ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.67) รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
และ  ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณ 

3.45 3.76 3.88 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.2 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม ถูกกวา่ร้านอ่ืน 2.46 2.78 2.92 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 การมีป้ายราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน 2.44 2.83 3.07 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็น
ตน้ 

3.24 3.53 3.78 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.5 ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง
บ่อย 

3.31 3.67 3.91 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.98 3.31 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 

15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม
กบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.31) และ  
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การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบัราคาให้เลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.24) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืม
หลายระดบัราคาใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.91) ราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  การมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือกเช่น ขนาดธรรมดา หรือ พิเศษ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

ปัจจัยด้านสถานที่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา 4.64 4.67 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3.2 ความใกลแ้หล่งชุมชน 3.35 3.59 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.3 ความใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ 

3.87 3.78 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 1.94 1.97 1.86 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสม 3.08 2.97 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 การมีบริการสั่งซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์ 2.11 2.02 2.04 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.17 3.16 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) ความใกล้จุดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความใกลจุ้ดอ านวย
ความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 
3.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา (ค่าเฉล่ีย 4.48) ความใกลจุ้ดอ านวยความ
สะดวก เช่น ธนาคาร ร้านขายยา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  ความใกลแ้หล่งชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77 

 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2.05 2.03 2.06 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม 3.51 2.54 2.52 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี 3.53 3.01 2.92 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การแถมน ้าแขง็เม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม 3.60 2.76 2.70 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 2.25 2.22 2.16 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.99 2.51 2.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (น้อย) 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 

15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.99) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การแถมน ้าแขง็เม่ือ
สั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.60) การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.53) และ  การลดราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 3.01) การ
แถมน ้ าแข็งเม่ือสั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.76) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.54) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัน ้ าชาไวใ้ห้บริการฟรี (ค่าเฉล่ีย 2.92) การแถมน ้ าแข็งเม่ือ
สั่งเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.70) และ  การลดราคาอาหาร/เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 2.52) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

ปัจจัยด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.28 3.77 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

4.56 4.55 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 4.49 3.89 3.46 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

3.70 3.38 3.34 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังานสามารถแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.13 3.01 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

3.55 3.15 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้
ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 

3.57 3.53 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 3.61 3.48 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) พนกังานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  
พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) พนกังานพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) พนักงานมีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า เช่น แจ้งลูกค้าทันทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) และ  พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มา
ในร้าน 

4.35 4.27 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ไม่ล่าชา้ 

3.99 3.85 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด 

3.86 3.77 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.4 การคิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด 3.71 3.58 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 การคิดเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ 2.89 2.79 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่
เบียดกนั 

2.28 2.29 2.17 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.7 การบรรจุอาหารลงถุง/ใส่ห่อท่ีมีความ
เรียบร้อย ในกรณีท่ีสั่งอาหารกลบับา้น 

3.63 3.76 3.29 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.47 3.34 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การทกัทายและ
ตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.35) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ล่าชา้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และ  การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 
3.86) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  การเสิร์ฟ
อาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีสั่ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) การเสิร์ฟอาหาร/เคร่ืองด่ืมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  การคิดเงิน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 3.91 3.73 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.2 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม 4.26 4.32 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของโตะ๊-เกา้อ้ีภายในร้าน 3.65 3.49 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม 4.20 3.87 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางชุดเคร่ืองปรุง ชอ้นส้อม ไมจ้ิ้มฟัน 
และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย 

3.71 3.81 3.57 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 ความสวยงามภายในร้านโดยรวม 3.54 3.19 2.86 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การถ่ายเทอากาศท่ีดีภายในร้าน 3.27 3.12 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 การจดัโทรทศัน์ไวใ้หลู้กคา้ไดช้มระหวา่ง
รับประทานอาหาร 

2.95 2.83 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ   

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า 
หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

n = 101 n = 99 n = 200 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 ความสะอาดของห้องน ้าท่ีจดัไวใ้หบ้ริการ 2.55 2.17 2.13 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.10 บรรยากาศของร้านท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น 3.09 2.64 2.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.32 3.18 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ หรือ เท่ากบั 

15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  ป้ายช่ือร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้าน
โดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.32) ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  การจดั
วางชุดเคร่ืองปรุง ช้อนส้อม ไม้จ้ิมฟัน และกระดาษเช็ดปาก ท่ีดูสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดของพื้นท่ีภายในร้าน
โดยรวม (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความสะอาดของภาชนะ ถว้ยชาม ช้อนส้อม (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  ป้ายช่ือ
ร้านท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ร้านก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 
15,000 บาท 

n = 101 

15,001 – 20,000 บาท 
 

n = 99 

มากกว่า 20,000 บาท 
 

n = 200 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.64 มาก 3.71 มาก 3.67 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  2.98 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.51 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.17 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

2.99 ปานกลาง 2.51 ปานกลาง 2.47 นอ้ย 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.90 มาก 3.61 มาก 3.48 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.53 มาก 3.47 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.51 มาก 3.32 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน

ก๋วยเต๋ียวปลารสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากบั 15,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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(ค่าเฉล่ีย 3.90) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) 
ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99)และ ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.61) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.47) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16)และ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.51) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.18) ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13)และ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 

 
 


