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บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ในยุคแหงสังคมขาวสารในปจจุบัน การส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรไดทวีความสําคัญ
มากขึ้นเปนลําดับ โดยเครือขายท่ีเช่ือมโยงใหผูคนในแตละซีกโลกไดส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูลกัน
อยางรวดเร็วนั้น เปนท่ีรูจักกันในชื่อของ “อินเตอรเน็ต” (Internet) อันมีขอบขายครอบคลุมพ้ืนท่ี
แทบทุกมุมโลก จากการคาดการณโดยประมาณปจจุบันมีเครือขายท่ัวโลกท่ีเช่ือมเขาเปน
อินเตอรเน็ตราว 45,000 เครือขาย จํานวนคอมพิวเตอรในทุกเครือขายรวมกันประมาณ 4 ลานเครื่อง 
โดยหากประมาณจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวโลกคาดวามีประมาณ 1,733 ลานคน หรือ 25.6 % ของ
ประชากรท่ัวโลก และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ (วิกิพีเดีย, 2552: ออนไลน)  เราจึงกลาวได
วา อินเตอรเน็ตเปนเครือขายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอันกวางขวางท่ีสุด มีการขยายตัวสูงท่ีสุด และมี
จํานวนผูใชมากท่ีสุดในโลก 

อินเตอรเน็ต (Internet) ไดกลายมาเปนส่ือกลางท่ีชวยในการเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร
ระหวางบุคคลไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยปราศจากขอจํากัดดานระยะทางและเวลา อีกท้ังยังเปน
แหลงเผยแพรขอมูลขาวสารอันทันสมัยแบบนาทีตอนาที จึงมีผูสนใจตองการใชบริการอินเตอรเน็ต
เปนจํานวนมาก ซ่ึงสถานท่ีท่ีสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตได อยางในองคกรและสถานศึกษา
ตางๆ อาจมีเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการของผูใช เนื่องจากจํานวนเครื่องท่ีมี
ใหบริการมีจํานวนนอยกวาความตองการในการใชอินเตอรเน็ตท่ีเพ่ิมมากขึ้น (ทูโพโตดอทคอม, 
2550: ออนไลน) ประกอบกับขอจํากัดดานทุนทรัพยของผูใชบริการเอง จึงไดเกิดบริการรูปแบบ
ใหมขึ้น คือ การใหบริการเชาเครื่องคอมพิวเตอรในสถานท่ีจัดไวเฉพาะ หรือท่ีเรียกวา ราน
อินเตอรเน็ต 

รานอินเตอรเน็ตเกิดขึ้นในประเทศไทยไดไมนานนัก โดยในชวงแรก ผูใชบริการสวนใหญ
เปนชาวตางชาติ เชน นักทองเท่ียวและผูท่ีจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตในการติดตอกับ ตางประเทศ
เทานั้น เนื่องจากคาบริการในการใชอินเตอรเน็ตท่ีคดิเปนรายช่ัวโมงคอนขางสูง  การใหบริการจึงมี
อยูแตเพียงในโรงแรม แหลงทองเท่ียว และยานศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญๆ 
บางจังหวัดเทานั้น แตในปจจุบัน คาบริการในการใชอินเตอรเน็ตมีราคาถูกลงมาก ในขณะท่ี
คุณภาพและความเร็วในการรับสงสัญญาณอินเตอรเน็ตก็พัฒนามากขึ้นดวย จึงมีผูใชบริการเพ่ิม
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มากขึ้นโดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนอกจากกลุมลูกคายุคใหมจะมีความตองการใช
อินเตอรเน็ตเพ่ือการทํางาน หาขอมูล และติดตอส่ือสารแลว ยังมีความตองการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือ
ความบันเทิงอ่ืน อยางการเลนแชต (Chat) และเกมสออนไลน โดยจากสถิติในป 2546 พบวา กลุม
เด็กและเยาวชนระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง มี
ความนิยมในการใชบริการรานอินเตอรเน็ตถึง 50% และมีถึง 10% ท่ีเขารานอินเตอรเน็ตบอยถึง 2-3 
ครั้งตอสัปดาหเพ่ือการเลนแชตและเกมสออนไลน ทําใหมีรานอินเตอรเน็ตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
เพราะสามารถทํารายไดอยางมากใหกับผูประกอบการ (ไทยออลดอทคอม, 2548: ออนไลน) 

การท่ีมีจํานวนผูประกอบธุรกิจรานอินเตอรเน็ตเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง ท่ีสงผลใหเกิด
ภาวการณแขงขันทางธุรกิจ เริ่มตนจากการแขงขันทางดานราคา โดยคาบริการตอช่ัวโมงของแตละ
รานไดปรับลดลงมาเรื่อย ๆ ตอมา ผูประกอบการจึงไดหันมาเนนการแขงขันดวยความทันสมัยของ
เกมส ความหลากหลายของเกมสในราน เปนตน จากนั้นไดมีการนําปจจัยเสริมอ่ืนๆ มารองรับ
ความตองการของลูกคา เชน รับสแกนภาพลงแผนดิสก รับพิมพงาน เปนตน นอกจากนั้นยังมีการ
เอาใจนักเลนเกมสท้ังหลายดวยการนําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเลน
หลายคนในระบบเครือขาย LAN มาใหบริการ รวมถึงการใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้ง และการ
ตกแตงรานใหมีความทันสมัย หรูหรา นาเขามาใชบริการ ท้ังนี้เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
และเพ่ือความอยูรอดในสมรภูมิแหงการแขงขันทางธุรกิจอันมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ดวยผลจากการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง ผนวกกับมาตรการของรัฐบาลท่ี
ไดเขามาควบคุมทุกรูปแบบไมวาจะเปนเรื่องของการจํากัดเวลาเปด-ปดของราน การจํากัดอายุของผู
ท่ีเขามาใชบริการและการจํากัดช่ัวโมงการเลนอินเตอรเน็ต มาตรการทางดานภาษี มาตรการ
ทางดานสังคม มาตรการเหลานี้ทําใหผูประกอบการหลายรายตองลมเลิกกิจการไปเปนจํานวนมาก 
(ออนไลนสเตช่ัน, 2547: ออนไลน) เนื่องจากขาดความพรอมในการท่ีจะปรับรูปแบบธุรกิจของตน
ใหสอดคลองกับยุคสมัยและขาดความเขาใจในพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกใชบริการของ
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ  

ในสวนของธุรกิจรานอินเตอรเน็ตในจังหวัดเชียงใหม ก็จัดวาอยูในขอบขายของกลุมท่ี
ไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐดานการจํากัดเวลาปด-เปดราน สําหรับกลุมเด็กและเยาวชน 
ประกอบกับภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง สงผลใหผูประกอบการตางตองหันมาปรับเปล่ียนลักษณะ
ของการใหบริการใหมีจุดเดนเหนือคูแขง โดยในระยะ 2-3 ป ท่ีผานมา รูปแบบของรานอินเตอรเน็ต
ในจังหวัดเชียงใหมบางสวนไดเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยเปนแหลงใหบริการอินเตอรเน็ต
ควบคูกับบริการอ่ืน เชน รานอาหาร รานเครื่องดื่ม กลายมาเปนรานใหบริการอินเตอรเน็ตเพียง
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อยางเดียวมากขึ้น ดังท่ีพบเห็นไดเปนจํานวนมาก ในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณดานหนาและดานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม บนถนนสุเทพ ซ่ึงมีราน
อินเตอรเน็ตเปดใหบริการอยางหนาแนน ถึงขนาดมีการเปดรานอินเตอรเน็ต รานเกมสติดๆ กันกวา 
5-6 รานขึ้นไป ในขณะที่บางแหงไดปรับเปล่ียนจากรานอินเตอรเน็ตมาเปนรานเกมสคอมพิวเตอร 
หรือ เน็ตเวิรคเกมสม่ิง (Network Gaming) โดยเฉพาะอีกดวย เนื่องจากรานบริการเน็ตเวิรคเกมสม่ิง
กําลังเปนธุรกิจรูปแบบใหมท่ีไดรับความนิยมจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในชวงครึ่ง
หลังของป 2550 ซ่ึงแตเดิม ชวงกอนการประกาศมาตรการควบคุมเวลาปด-เปดรานของรัฐ ราน
เกมสบางแหงมีการเปดบริการเกือบตลอดท้ังคืน ทําใหในยานดังกลาวมีผูเขาใชบริการราน
อินเตอรเน็ตและรานเกมสอยางไมขาดสายเกือบตลอด 24 ชั่วโมง (ทูโพโตกรุป ศูนยกลางธุรกิจ
อินเตอรเน็ตคาเฟ, 2550: ออนไลน) 

ราน เดอะเน็ตเริ่มเปดบริการเม่ือเดือนมกราคม 2550 ในเขตอําเภอเมือง เชียงใหม แตเดิม
เริ่มตนกิจการโดยเปดเปนรานเล็กๆ ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการเพียง 8 เครื่อง แตกลับมีอัตรา
การเขาใชบริการเฉล่ียมากถึง 85% ในชวงเวลา 14.00 - 22.00 น. ของป 2550 (รานเดอะ เน็ต, 2550) 
จึงเปนเหตุทําใหผูบริหารตัดสินใจเพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเปน 20 เครื่องในป 2551 และเพ่ิม
เปน 40 เครื่องในป 2552 เพ่ือรองรับอัตราการเขาใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ปจจุบันมีลูกคาเขามาใชบริการท่ีราน “เดอะ เน็ต” โดยเฉล่ียวันละ 40 - 50 คน ซ่ึงจากเดิมมีผูเขามา
ใชบริการเฉล่ียถึง 100 คนตอวัน แตละคนใชเวลาในการรับบริการโดยเฉล่ียคนละ 3-4 ชั่วโมงตอ
ครั้ง (รานเดอะ เน็ต, 2552) อยางไรก็ตาม ดวยสภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง ทางรานจึงตองพยายาม
ปรับกลยุทธเพ่ือความอยูรอดเรื่อยมา เชนการอัพเกรดสเปคคอมพิวเตอร เพ่ิมจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบเน็ทเวิรค การปรับปรุงบรรยากาศภายในราน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ในฐานะที่ผูศึกษาเปนเจาของกิจการราน เดอะเน็ตผูศึกษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน 
เดอะเน็ต เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา รวมทั้งเปนแนวทางใหผูประกอบการรานอินเตอรเน็ตและผูสนใจไดศึกษา
เพ่ือเสริมความรูในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ต
จังหวัดเชียงใหม 
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1.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 1.3.1  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ    
ราน เดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม 
 1.3.2  ขอมูลท่ีไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุง 
กลยุทธทางการตลาดของราน เดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
ตอไป 

 
1.4 นิยามศัพท 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีแตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและ
ประทับใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดบริการของรานเดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม 

ลูกคา หมายถึง ผูใชบริการราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม ไดแก อินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลน บริการเสริมอ่ืนๆ เชน การปริ้นตงาน รับสแกนภาพ การเยี่ยมชมและหาขอมูลบนเวบไซต 
โทรศัพทผานทางอินเตอรเน็ต การจัดการเอกสารตางๆ (Microsoft Offices) เปนตน 

สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เครื่องมือท่ีตองใชรวมกันเพ่ือสนองความ
ตองการของตลาดเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล 
(People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดาน
กระบวนการใหบริการ (Process) 
 ราน เดอะ เน็ต หมายถึง รานท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการทางดานการใชคอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ต ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 1/1 ซอย 2 สันติสุข ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง เชียงใหม เริ่มเปดบริการ
เม่ือเดือนมกราคม 2550 ปจจุบันมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการท้ังหมด 40 เครื่อง 


