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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

   การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกโรง
อาหารคณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีแนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 ความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ความตอ้งการของลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน 

ชีวติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2546) สามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  
1. ความตอ้งการในการด าเนินชีวติ (Basic Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานให้ 

ชีวติอยูร่อด เช่น ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการการออกก าลงักาย เป็นตน้  
2. ความตอ้งการความสะดวกสบาย (Convenience Needs) เป็นความตอ้งการลด 

ภาระความยุง่ยากในชีวติ เช่น ความตอ้งการคนท าความสะอาดบา้น ความตอ้งการเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
เป็นตน้  

3. ความตอ้งการรูปแบบชีวติหรือความเป็นเอกลกัษณ์ (Life-style/Identify Needs)  
เป็นความตอ้งการเสาะแสวงหาความสุขหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวติดว้ยความสามารถเผชิญกบัส่ิง
รอบตวั เช่น ความตอ้งการท่องเท่ียว ความตอ้งการนนัทนาการ เป็นตน้  

 
 2.1.2 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิด และ ทฤษฎีส่วน 
ประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ของ Phillip Kotler ท่ีธุรกิจให้บริการจะใช้
ประกอบดว้ย  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  หมายถึงสินคา้ท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของลูกคา้และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑซ่ึ์ง
ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือรูปลกัษณ์พิเศษ การ
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ออกแบบหอ้งพกั สถานท่ีตั้ง ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัมุ่งเนน้การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีให้คุณค่าแก่ลูกคา้มากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั มี
ผลท าใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้ 

 
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน เป็นตน้ทุนของลูกคา้ แต่ 

เป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ธุรกิจ ส่วนประสมทางดา้นราคานบัเป็นส่วนท่ีมีความยืดหยุน่มากท่ีสุด 
เน่ืองจากราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เหมือนกบัตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือช่อง
ทางการจดัจาหน่าย แมว้า่ทศวรรษปัจจุบนัจะมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัราคามีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
มากข้ึนแต่ปัจจยัดา้นราคาก็ยงัเป็นส่วนส าคญั ในการก าหนดส่วนแบ่งตลาดและผลก าไรของบริษทัอยู่
เช่นเดิม ดงันั้นการก าหนดราคาการใหบ้ริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการบริการ  

3. สถานท่ี (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิต 
ตัวสินค้าไปยงัสถานท่ีต้องการและเวลาท่ีเหมาะสม  การก าหนดท าเลท่ีตั้ งเพื่อเข้าถึงผู ้บริโภค 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการ ในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว ้
เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือก เป็นตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีให้บริการ 
ต้องสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการท่ีให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  จะต้องหาท าเลท่ีตั้ งท่ี
สะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอ านวยความ สะดวกท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง 
ผูข้าย กบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือชกั จูง
ใจผูซ้ื้อ เช่นการโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

5. บุคลากร (People) หมายถึง พนกังาน ผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือก การ  
ฝึกอบรม และการจูงใจพนกังาน ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึน มี ทศันคติ
ท่ีดีสามารถตอบสนองลูกคา้ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ได ้แตกต่างเหนือ
คู่แข่ง  

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบ้ริการแก่ 
ลูกคา้ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว และประทบัใจลูกค้า การทักทายและต้อนรับลูกค้าท่ีมาติดต่อ การแนะน าลูกค้า  การคิด
ค่าบริการท่ีเท่ียงตรง การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

7. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and  
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Presentation) เป็นการพฒันารูปแบบในการใหบ้ริการ โดยการสร้างคุณภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่
ลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีการใหบ้ริการ การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยูแ่ละทรัพยสิ์น
ของ ลูกคา้ให้มีความปลอดภยัเสมอ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้ได ้และท า 
ให ้มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
 
2.2 เอกสารและงานงิจัยทีเ่กีย่วข้อง  
  โกวิท ไกรศรินท์  (2555) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ  ผู ้บ ริโภคทั่วไปท่ีใช้บ ริการร้านอาหารในจังหวัดราชบุ รี  จ านวน  300 ราย  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-25 ปี  
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 
10,000-20,000 บาท ส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านอาหารคือ การแนะน าของเพื่อน ตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการดว้ย ตวัเอง  วนัท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ วนัเสาร์ เวลาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ 17.01-21.00 น.  
ใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อสัปดาห์   ผูท่ี้มาใชบ้ริการดว้ยในแต่ละคร้ัง คือ 1- 4 คน วธีิสั่งอาหารดู
ตามเมนู/รายการอาหาร และประเภทอาหารท่ีสั่งมารับประทานเป็นอาหารจานเดียว ส่วนใหญ่
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการคร้ังละ 1-2 ชัว่โมง โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการต ่ากวา่ 500 บาท  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ความสะอาดของอาหาร  
ดา้นราคา คือ คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพอาหาร  
ดา้นสถานท่ี คือ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ และปลอดภยั  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การท าบตัรลดแจกใหลู้กคา้ประจ า และ การมี 

พนกังานแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
ดา้นบุคลากร คือพนกังานให้บริการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานมี 

ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ และพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชส้ะอาด  
   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ไดรั้บความสะดวกสบายตลอดเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
    
   ภัทรพล ตั้งสุทธิธรรม (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการเลือกตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการตลาด
สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย และน า ขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี  
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 
บาท มาใชบ้ริการตลาดสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มาใชบ้ริการตลาดสดบ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ 
– วนัศุกร์ เวลา 18.01 น. – 24.00 น. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการตลาดสดมาก
ท่ีสุดคือ ตวัเอง สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือจากตลาดสดคือผลไม ้ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในตลาดสดแต่ละ
คร้ังโดยเฉล่ีย คือ 201 – 500 บาท และ เหตุผลหลักท่ีเลือกใช้บริการตลาดสดคือ อยู่ใกล้บ้าน ท่ีพกั 
หรือท่ีท างาน 

ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช ้
บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นใหค้วามส าคญัดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี 
ความสดใหม ่

ดา้นราคา คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ี 
มีความเหมาะสม 

ดา้นสถานท่ี คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 
ดา้นบุคลากร คือ พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่  

ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้รา 

ชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือความสะอาดโดยรวมของตลาด  

เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ 
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  วรเทพ ค าแก้วแจ่ม (2552) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400 ชุด และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 –  
30 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดข้องตนเองโดยเฉล่ียต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
อยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ พกัอาศยัอยูบ่า้นของตนเอง โดยอาศยัอยูก่บัครอบครัว จ านวนสมาชิกอาศยัหรืออยู่
ร่วมด้วยจ านวน 3 คน ส่ือท่ีท าให้รู้จักแผงลอยจ าหน่ายอาหาร คือ บังเอิญผ่านไปพบ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามเองเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร เพื่อเป็นการรับประทานปกติไม่มีโอกาสพิเศษ โดยซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
มากกว่า 10 คร้ัง/เดือน ซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหารในวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหัสบดีมากท่ีสุด 
ส่วนใหญ่ในเวลา 17.01 – 19.00 น. บริเวณถนนโชตนา รองลงมาคือ ถนนสุเทพ สั่งอาหารตามใจชอบ
ของตนเอง รายการอาหารหลกัมกัเป็นประเภทอาหารจานเดียวใส่กล่อง/ห่อ/ถุง ส่วนอาหารว่างเป็น
ประเภทปาท่องโก๋/ขนมปังสังขยา ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
กลบัไปรับประทานท่ีบา้น(ไม่ไดรั้บประทานท่ีแผงลอยจ าหน่ายอาหาร) โดยเฉล่ียซ้ืออาหารจากแผง
ลอย จ านวน 1 ช้ิน/จาน/ชุด/กล่อง/ห่อ/ถุง ราคาต่อหน่วย 21 – 25 บาท ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ี
รับประทานอาหารท่ีแผงลอย ส่วนใหญ่รับประทานกบัเพื่อน/ผูร่้วมงาน โดยมีบุคคลท่ีมกัรับประทาน
อาหารดว้ย จ านวน 1 – 2 คน ใชเ้วลานัง่รับประทานอาหารท่ี แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 16 – 20 นาที 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอย โดยรวมอยูใ่น 
ระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี บุคคล กระบวนการให้บริการ และ หลกัฐานทาง
กายภาพ  

ค่าเฉล่ียสูงสุดของปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้น สรุปได ้ ดงัน้ี  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ  รสชาติของอาหาร 
ดา้นราคา คือราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ดา้นสถานท่ี คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และ อยูใ่กลท่ี้พกั/ส านกังาน/ 

สถานศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากนั  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การใหบ้ริการน ้าเปล่าฟรี 
ดา้นบุคคล คือ สุขภาพอนามยัและความสะอาดของผูป้ระกอบการ/พนกังาน 
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ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ มีการประกอบอาหาร/ปรุงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  
  ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ คือความสะอาดของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร อุปกรณ์ โตะ๊ 
และท่ีนัง่ในบริเวณแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

 
สุรินทร์  วชัรปรีชา (2548)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าการเก็บรวมรวม
แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงและแบบตามสะดวก การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ19 ปี ก าลกัศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี ในชั้นปี ท่ี 2 มากท่ีสุด  ร้านท่ีเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ ร้านไตรรัตน์ Jewelry 
Café’ หอพกั 40 เน่ืองจากสะดวกในการใชบ้ริการ โดยใช้บริการมากกวา่  4 คร้ังต่อเดือน โดยเหตุผล
ท่ีมาใชบ้ริการในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่คือ ด่ืมกาแฟหรือทานของวา่ง ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านกาแฟ ไดแ้ก่ 
เพื่อน กาแฟท่ีด่ืมเป็นประจ าคือ คาปูชิโน่ การส่งเสริมการขายท่ีชอบมากท่ีสุดคือ มีคูปองส่วนลด และ 
ของแถมท่ีชอบส าหรับเทศกาลต่างๆ มากท่ีสุดคือ พวงกุญแจ  
   ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ ความสะอาดของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้าน 
  ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ มีป้ายบอกราคาชดัเจน (เมนู) 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของร้านใกลก้บัคณะหรือสถานท่ี
เรียน 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ ใหส่้วนลดใหแ้ก่สมาชิก 
  ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ มารยาทและมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานและการ
ตอบสนองและความเตม็ใจของพนกังานในการใหบ้ริการ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ ความถูกตอ้งในการส่งมอบสินคา้ 
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  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ี
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัมากเป็นล าดบัแรกคือ ความสะอาดของร้าน 
 
 


