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สารบัญ 
 

 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ญ 
บทที่ 1 บทนํา  
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา     4 
 1.4 นิยามศัพท              4 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม           
 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา 5 
 แนวความคิดเกี่ยวกับตัวกําหนดคุณภาพของบริการ 5 
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ  6 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  9 
 รานเดอะ เน็ตจังหวัดเชียงใหม 11 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา   
 3.1 ขอบเขตการศึกษา           14 
 3.2 วิธีการศึกษา  15 
 3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาและรวบรวมขอมูล      16 
 3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ          17 
บทที่ 4 ผลการศึกษา  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม        18 
 สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ 24 
 สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะที่ลูกคาพบจากการใชบริการ 35 
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 สารบัญ (ตอ) หนา 
   
 สวนท่ี 4  ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ 

จําแนกตามอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
41 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ      
 5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  77 
 5.2 อภิปรายผล        90 
 5.3 ขอคนพบ                                                                                                        92 
 5.4 ขอเสนอแนะ                                                                                                    110 
บรรณานุกรม 120 
ภาคผนวก 121 
ประวัติผูเขียน 130 
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 19 
4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 19 
4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 
20 

4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 20 
4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนครั้งท่ี

เขามาใชบริการ 
21 

4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีมักเขา
มาใชบริการ 

21 

4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีมา
ใชบริการ 

22 

4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจุดประสงคท่ี
ทานใชบริการ 

22 

4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีทาน
มาใช 

23 

4.11 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานผลิตภณัฑ 

24 

4.12 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานราคา 

26 

4.13 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานสถานท่ี 

28 

4.14 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

29 

4.15 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานบุคลากร 

30 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 
4.16 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
32 

4.17 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

33 

4.18 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  

34 

4.19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 

35 

4.20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ราคา 

36 

4.21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
สถานท่ี 

37 

4.22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
การสงเสริมการตลาด 

37 

4.23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
บุคลากร 

38 

4.24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
กระบวนการใหบริการ 

39 

4.25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

39 

4.26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑจําแนกตามเพศ 

41 

4.27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามเพศ 

43 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

   
4.28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ

ปจจัยดานสถานท่ี จําแนกตามเพศ 
45 

4.29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามเพศ 

46 

4.30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามเพศ 

47 

4.31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

48 

4.32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ 

49 

4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามอาย ุ

51 

4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามอาย ุ

53 

4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี จําแนกตามอาย ุ

55 

4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามอาย ุ

56 

4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามอาย ุ

58 

4.38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามอาย ุ

60 

4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาย ุ

62 

4.40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามระดับการศึกษา 

64 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 
4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ

ปจจัยดานราคา จําแนกตามระดับการศึกษา 
66 

4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี จําแนกตามระดับการศึกษา 

68 

4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามระดับการศึกษา 

69 

4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

71 

4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

73 

4.46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

75 

5.1 แสดงสรุป 3 ลําดับแรกของระดับความพึงพอใจ และปญหาของลูกคาท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

92 

5.2 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามเพศ 

104 

5.3 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามอาย ุ

105 

5.4 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

106 

5.5 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จาก มากไปหานอย) ของระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

107 

5.6 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จาก นอยไปหามาก) ของระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

108 

5.7 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จากมากไปหานอย) ของปญหาความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

109 
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