
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต
จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจาก ลูกคาของราน เดอะเน็ตจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 406 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล รวมท้ังขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะไดดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 21-25 ป เปนนักเรียน/
นักศึกษา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 
บาท เขามาใชบริการท่ีราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม สัปดาหละ 3-4 ครั้ง ในวันธรรมดา (จันทร - 
ศุกร) ใชบริการในแตละครั้งเปนระยะเวลาคร้ังละ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป จุดประสงคในการใชบริการคือ 
เพ่ือเลนเกมสออนไลน สาเหตุท่ีเลือกใชบริการท่ีราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม เพราะวา คาใช
บริการอินเตอรเน็ตรายช่ัวโมงมีราคาถูก 
 
 สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน 
เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการ
ของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงตามลําดับ
ไดดังตอไปนี้คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา ตามลําดับ สวนปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย คือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 
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 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง     
(คาเฉล่ีย 3.13) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความทันสมัยของ
โปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ 
ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.83) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การท่ีคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป รองลงมาคือ การท่ีคาบริการเกมสออนไลนมีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ 

 ปจจัยดานสถานที่  ผู ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง         
(คาเฉล่ีย 3.14) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกตอการ
เดินทางมาใชบริการ รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปด
ของรานมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.08) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การแถม
ช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง รองลงมาคือ การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน 
และ การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ 

 ปจจัยดานบุคลากร  ผู ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง        
(คาเฉล่ีย 3.18) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การท่ีพนักงานมี
ความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร รองลงมาคือ การท่ีพนักงานมีสามารถใหคําแนะนํา
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมี
บุคลิกดี แตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ 

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.35) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การท่ีลูกคา
สามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น 
รองลงมาคือ ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว 
และ การสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตองแมนยํา ตามลําดับ 
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 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อยูในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.30) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การ
มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน รองลงมาคือ ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน 
เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ 

 
 สวนที่ 3 ปญหาของลูกคาในการใชบริการ ของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 
 

ดานผลิตภัณฑ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การขาด
อุปกรณเสริมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน หูฟง ลําโพง กลอง รองลงมาคือ จอคอมพิวเตอรท่ีมี
ขนาดเล็กเกินไป และ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในรานมีไมเพียงพอในการใหบริการ ตามลําดับ 

ดานราคา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ราคาคาขนม ของวาง 
และเครื่องดื่มท่ีมีจําหนายในรานแพงเกินไป รองลงมาคือ คาบริการเสริมอ่ืนๆ เชน การปริ้นตงาน 
รับสแกนภาพ โทรศัพทผานทางอินเตอรเน็ต การจัดการเอกสารตางๆ แพงเม่ือเทียบกับราน
อินเตอรเน็ตท่ัวไป และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีไมมีความชัดเจน 
ตามลําดับ 

ดานสถานท่ี ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การไมมีท่ีจอดรถ
สําหรับลูกคาอยางเพียงพอ รองลงมาคือ เวลาเปด-ปดของรานท่ีไมเหมาะสมในการมาใชบริการ 
และการท่ีไมสามารถมองเห็นทําเลที่ตั้งของรานไดอยางชัดเจน ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การ
ไมมีการสะสมเวลาใชบริการเพ่ือแลกของรางวัล รองลงมาคือ การไมมีการใหสวนลดกับลูกคาตาม
ความเหมาะสม และ การไมมีการโฆษณาผานทางปายผาหนาราน ตามลําดับ 
 ดานบุคลากร ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การท่ีพนักงานไม
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได เชน ในกรณีท่ีเครื่องหรือระบบขัดของ รองลงมาคือ การท่ี
พนักงานไมสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไว
ใหบริการได และ การท่ีพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการ ตามลําดับ 
 ดานกระบวนการใหบริการ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การ
คิดคาบริการท่ีลาชาหรือมีความผิดพลาด รองลงมาคือ การท่ีระบบมีความซับซอนในการใชงาน 
เชนยากตอการ Login เขาสูระบบ และ การที่ลูกคาไมสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
ตามลําดับ 
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 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 
3 ลําดับแรก คือ การไมมีพัดลมดูดอากาศภายในรานเพ่ือใหอากาศถายเท รองลงมาคือ การท่ี
เครื่องปรับอากาศภายในรานไมทํางานหรือไมเย็นพอ และ ลักษณะการตกแตงและบรรยากาศ
ภายในรานท่ีไมนาเขา ตามลําดับ 
 
สวนที่ 4 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา 

 
4.1 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 
 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอความ

ทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ 
ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมี
ใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต 
ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ราคา ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอ คาบริการ

อินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมี
ความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/
เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ี
ถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับ
คุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน 
ตามลําดับ  
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ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานสถานท่ี ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอ ความ
สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-
ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 
ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการ
มาใชบริการ ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจ

ตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน และ การให
สวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 
ช่ัวโมง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน 
ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานบุคลากร ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอ การท่ี

พนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถใหคําแนะนําท่ัวไป
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกดี 
แตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับ
ลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและ
เกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกดี แตงกายสุภาพเหมาะสม 
ตามลําดับ  
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง
พอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจ
ตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงาน
เทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ 
การสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอร
ไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนใน
การใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาในการใช
บริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและ

เพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 
 สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามเพศ

ชาย มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน 
ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน 
โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสง
สวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ  
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4.2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายไุมเกิน 21 ป มีความพึงพอใจ

ตอความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
และ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอความทันสมัยของโปรแกรมและ
เกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ ความรวดเร็วของสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ ความรวดเร็วของสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา     

ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 21 ป มีความพึงพอใจตอ 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมส
ออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผล
เม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมี
ความชัดเจน ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจตอคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผล
เม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมี
ความชัดเจน ตามลําดับ 
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ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี 
ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายไุมเกิน 21 ป มีความพึงพอใจตอ 
ความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลา
เปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอการเดินทางมา
ใชบริการ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความ
เหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอการเดินทางมา
ใชบริการ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความ
เหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 21 ป มี

ความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การโฆษณาผานทางปายผาหนา
ราน และ การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือ
เลน 3 ช่ัวโมง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน 
ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมง
เม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การโฆษณาผานทางปายผาหนา
ราน ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

บุคลากร ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 21 ป มีความพึงพอใจ

ตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถให
คําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ี
พนักงานมีบุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกดี แตงกายสุภาพ
เหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกดี แตงกายสุภาพ
เหมาะสม ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 21 ป มี

ความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุ
โดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบได
อยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไม
ซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาใน
การใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไม
ซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาใน
การใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดบั  

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ    

มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 
 สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุไมเกิน 21 ป มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายใน
ราน ตามลําดับ  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ 
แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นได
อยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง 
และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ 

 
4.3 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ ความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีให
ใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต 
ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ ความ
ทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ 
ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ ความทันสมัย
ของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ ความรวดเร็ว
ของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ราคา ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือ
เทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป  คาบริการเกมสออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับ
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คุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน 
ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ 
คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมส
ออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ คาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมี
ความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบรกิาร และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/
เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานสถานท่ี ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเล
ท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใช
บริการ ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ ความ
สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-
ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอ
การเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของราน
ท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
หรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือ
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เลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน และ การใหสวนลดกับลูกคาตามความ
เหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ การ
แถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน และ การให
สวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมง
ฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การ
โฆษณาผานทางปายผาหนาราน ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานบุคลากร ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวย
ความเปนมิตร การท่ีพนักงานมีสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตาง  ๆ
ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ การท่ี
พนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานมีสามารถใหคําแนะนํา
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมี
บุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ การท่ีพนักงานมี
ความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานมีสามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมีบุคลิกด ีแตงกาย
สุภาพเหมาะสม ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือ
เทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า
กวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไม
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ซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาใน
การใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ การท่ี

ลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น การ
สามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา และ ระบบการใหบริการท่ีไม
ซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคา
สามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบ
การใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว การคิดคาบริการ
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา
ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ระดับปวส.หรืออนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 

สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ การมีปาย
รานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบ
สายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจตอ การมี
ปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวาง
ระบบสายไฟท่ีไมรกรงุรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ี
มองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ี
ไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน ตามลําดับ 
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5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต 

จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาสามารถอภิปรายผลโดยพิจารณาจาก ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบริการ 
และ ขอมูลดานความพึงพอใจ ตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing 
Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
สถานท่ี (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ 
(Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กับวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของไดดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร  

 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากผลการศึกษาพบวา  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรกคือ ความ
ทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูริตา สิง
หะสุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรก คือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีศักยภาพและรับการใชงานไดหลาย
ลักษณะพรอมกัน 
 
 ปจจัยดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้ อันดับแรกคือ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูริตา สิงหะ
สุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตในเขตอําเภอ
เมือง จังหวดัอุดรธานี ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรก คืออัตราคาบริการท่ีมีความเหมาะสม  
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 ปจจัยดานสถานท่ี จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานสถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้ อันดับแรกคือ ความสะดวกตอการ
เดินทางมาใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความ
พึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับ
แรก คือ สถานท่ีตั้งท่ีไปมาสะดวก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้ 
อันดับแรกคือ แถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ต
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรก คือการลดราคาคาบริการ 
 ปจจัยดานบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้ อันดับแรกคือ พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ี
ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอย
ในดานนี้อันดับแรก คือ ผูใหบริการท่ีมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยในดานนี้ 
อันดับแรกคือ ท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดย
พนักงานเทานั้น ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ีไดศึกษาความพึง
พอใจของลูกคาตอการใชบริการรานอินเทอรเน็ตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยอยูในระดบัมาก โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรก คือ 
การใหความชวยเหลือลูกคาอยางมีหลักวิชาการ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ
นอย โดยปจจัยยอยในดานนี้ อันดับแรกคือ มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ภูริตา สิงหะสุริยะ (2551) ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยในดานนี้อันดับแรก คือ หองปรับอากาศท่ีเย็นสบาย ไมอับช้ืน 
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5.3 ขอคนพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน 

เดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอคนพบดังนี้ 
 
5.3.1 ขอคนพบดานขอมูลทั่วไป 
จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน 

เดอะเน็ต ท้ังหมด 406 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการรานเดอะเน็ต เพ่ือเลนเกมส
ออนไลน ถึงรอยละ 90.6 และ ผูตอบแบบสอบถามถึงรอยละ 97.6 ใชบริการรานเดอะเน็ต มากกวา 
1 ช่ัวโมง โดยมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานกระบวนการใหบริการมาก
ท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพนอยท่ีสุด 

 
5.3.2 ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 3 ลําดับแรกของระดับความพึงพอใจสูงสุด ต่ําสุด และปญหาของลูกคาท่ีมี
ตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ   

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ความถึงพอใจ
นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ปญหาของลูกคา    
3 ลําดับแรก รอยละ 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

1 ความทันสมัยของ
โปรแกรมและ
เกมสท่ีมีใหใชใน
เครื่อง 

4.24 1 บริการเสริมอื่นๆ 
เชน ปริ้นตงาน 
สแกนภาพ 

2.23 1 ขาดอุปกรณเสริม
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร (เชน 
หูฟง ลําโพง กลอง) 

28.3 

  2 ประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร 

3.97 2 อุปกรณเสริมของ
เครื่อง
คอมพิวเตอร 
(เชน หูฟง ลําโพง 
กลอง) 

2.26 2 จอคอมพิวเตอรมี
ขนาดเล็กเกินไป 

20.2 

  3 ความรวดเร็วของ
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต 

3.56 3 ความหลากหลาย
ของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีให
ใชในเครื่อง 

2.77 3 จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรใน
รานมีไมเพียงพอ
ในการใหบริการ 

18.2 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ   

ความพงึพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ความถึงพอใจ
นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ปญหาของลูกคา    
3 ลําดับแรก รอยละ 

ปจจัยดานราคา 1 คาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือ
เทียบกับราน
อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

3.83 1 ปายแสดงอัตรา
คาบริการเสริม
อื่นๆ มีความ
ชัดเจน 

2.02 1 ราคาคาขนม ของ
วาง และเคร่ืองด่ืมท่ี
มีจําหนายในราน 
แพงเกินไป 

16.7 

  2 คาบริการเกมส
ออนไลนมีความ
สมเหตุสมผลเม่ือ
เทียบกับคุณภาพ
การใหบริการ 

3.50 2 คาบริการเสริม
อื่นๆ มีความ
สมเหตุสมผลเม่ือ
เทียบกับคุณภาพ
การใหบริการ 

2.21 2 คาบริการเสริมอื่นๆ 
(เชน การปริ้นตงาน 
รับสแกนภาพ 
โทรศัพทผานทาง
อินเตอรเน็ต การ
จัดการเอกสารตางๆ 
(Microsoft Offices) 
แพงเม่ือเทียบกับ
รานอินเตอรเน็ต
ท่ัวไป 

10.8 

  3 ปายแสดงอัตรา
คาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนมีความ
ชัดเจน 

3.20 3 ราคาคาขนม ของ
วาง และเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีจําหนายใน
ราน ไมแพง
เกินไป 

2.30 3 ปายแสดงอัตรา
คาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลน ไมมีความ
ชัดเจน 

9.1 

ปจจัยดานสถานท่ี 1 ความสะดวกตอ
การเดินทางมาใช
บริการ 

3.83 1 การมีท่ีจอดรถ
อยางเพียงพอ
สําหรับลูกคา 

2.66 1 ไมมีท่ีจอดรถ
สําหรับลูกคาอยาง
เพียงพอ 

17.7 

  2 ทําเลท่ีต้ังของราน
สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน 

3.15 2 เวลาเปด-ปดของ
รานมีความ
เหมาะสมในการ
มาใชบริการ 

2.91 2 เวลาเปด-ปดของ
รานไมมีความ
เหมาะสมในการมา
ใชบริการ 

16.5 

  3 เวลาเปด-ปดของ
รานมีความ
เหมาะสมในการ
มาใชบริการ 

2.91 3 ทําเลท่ีต้ังของราน
สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน 

3.15 3 ไมสามารถมองเห็น
ทําเลท่ีต้ังของราน
ไดอยางชัดเจน 

12.8 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
ปจจัยสวน

ประสมการตลาด
บริการ   

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ความถึงพอใจ
นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ปญหาของลูกคา    
3 ลําดับแรก รอยละ 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

1 มีการแถมช่ัวโมง
ฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือ
เลน 3 ช่ัวโมง
ตอเนื่อง 

4.61 1 มีการสะสมเวลา
ใชบริการเพื่อ
แลกของรางวัล 

2.07 1 ไมมีการสะสม
เวลาใชบริการเพื่อ
แลกของรางวัล 

12.6 

  2 มีการโฆษณาผาน
ทางปายผาหนาราน 

3.06 2 มีโปรโมช่ัน 
“เลนเปนทีม” 
(พาเพื่อนมาเลน
พรอมกัน 4 คน 
ฟรี 1 คน) 

2.72 2 ไมมีการโฆษณา
ผานทางปายผา
หนาราน 

10.8 

  3 มีการใหสวนลดกับ
ลูกคาตามความ
เหมาะสม 

2.96 3 มีการใหสวนลด
กับลูกคาตาม
ความเหมาะสม 

2.96 3 ไมมีการให
สวนลดกับลูกคา
ตามความ
เหมาะสม 

10.6 

ปจจัยดาน
บุคลากร  

1 พนักงานมีความ
สุภาพ ตอนรับ
ลูกคาดวยความเปน
มิตร 

3.92 1 พนักงานสามารถ
แกไขปญหา
เฉพาะหนาได 
เชน ในกรณีท่ี
เครื่องหรือระบบ
ขัดของ 

2.72 1 พนักงานไม
สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนา
ได เชน ในกรณีท่ี
เครื่องหรือระบบ
ขัดของ 

19.2 

  2 พนักงานมีสามารถ
ใหคําแนะนําท่ัวไป
เกี่ยวกับการใช
โปรแกรมและ
เกมสตางๆ ท่ีทาง
รานมีไวใหบริการ
ได 

3.61 2 พนักงานสามารถ
ใหคําปรึกษากับ
ผูใชบริการได
เปนอยางดี 

2.82 2 พนักงานไม
สามารถให
คําแนะนําท่ัวไป
เก่ียวกับการใช
โปรแกรมและ
เกมสตางๆ ท่ีทาง
รานมีไว
ใหบริการได 

13.5 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ   

ความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ความถึงพอใจ
นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ปญหาของลูกคา    
3 ลําดับแรก รอยละ 

  3 พนักงานมีบุคลิกดี 
แตงกายสุภาพ
เหมาะสม 

3.18 3 พนักงานมีความ
กระตือรือรนใน
การใหบริการ 

2.82 3 พนักงานไมมี
ความ
กระตือรือรนใน
การใหบริการ 

12.6 

ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ  

1 ลูกคาสามารถ
เลือกใชคอมพิวเตอร
ไดแบบอิสระ โดย
ไมจําเปนตองถูก
ระบุโดยพนักงาน
เทานั้น 

4.65 1 การคิดคาบริการ
ไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง 

2.71 1 การคิดคาบริการ
ลาชา หรือมีความ
ผิดพลาด 

9.1 

  2 ระบบการใหบริการ
ท่ีไมซับซอนในการ
ใชงาน เชนการ 
Login สูระบบได
อยางรวดเร็ว 

3.09 2 สามารถ
ตรวจสอบเวลา
ในการใชบริการ
ไดอยางถูกตอง 
แมนยํา 

2.96 2 ระบบมีความ
ซับซอนในการใช
งาน เชนยากตอ
การ Login เขาสู
ระบบ 

7.4 

  3 สามารถตรวจสอบ
เวลาในการใช
บริการไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา 

2.96 3 ระบบการ
ใหบริการท่ีไม
ซับซอนในการ
ใชงาน เชนการ 
Login สูระบบได
อยางรวดเร็ว 

3.09 3 ลูกคาไมสามารถ
เลือกใช
คอมพิวเตอรได
แบบอิสระ 

6.9 

ปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

1 มีปายรานท่ีมองเห็น
ไดอยางชัดเจน โดด
เดน 

3.19 1 การมีพัดลมดูด
อากาศภายใน
รานเพื่อให
อากาศถายเทไดดี 

1.75 1 ไมมีพัดลมดูด
อากาศภายในราน
เพื่อใหอากาศ
ถายเท 

19.7 

  2 ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในราน 
เชนการวางระบบ
สายไฟท่ีไมรกรุงรัง 

2.83 2 เครื่องปรับอากาศ
ภายในรานมี
ความเย็น
พอเหมาะ 

2.01 2 เครื่องปรับอากาศ
ภายในรานไม
ทํางาน หรือไม
เย็นพอ 

14.0 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ   

ความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ความถึงพอใจ
นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย   

ปญหาของลูกคา    
3 ลําดับแรก รอยละ 

  3 แสงสวางท่ีพอเพียง
ภายในราน 

2.21 3 ลักษณะการ
ตกแตง และ
บรรยากาศ
ภายในราน 

2.02 3 ลักษณะการ
ตกแตง และ
บรรยากาศภายใน
รานท่ีไมนาเขา 

13.8 

 
จากตารางท่ี 5.1 ซ่ึงแสดงสรุปความพึงพอใจสูงสุด ต่ําสุด และปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวน

ประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม โดยเรียงตามลําดับมาก-นอย มีขอ
คนพบดังนี้ 

 
 ดานผลิตภัณฑ  

ลูกคาใหความพึงพอใจในความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่องเปน
ลําดับแรก ในขณะท่ี บริการเสริมอ่ืนๆ เชน ปริ้นตงาน สแกนภาพ และ อุปกรณเสริมของเครื่อง
คอมพิวเตอร เชน หูฟง ลําโพง กลอง เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึง
จากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุด
เปนลําดับแรก น่ันคือการขาดอุปกรณเสริมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน หูฟง ลําโพง กลอง ในการ
ใหบริการของราน 

 
 ดานราคา  

ลูกคาใหความพึงพอใจกับคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนของรานท่ีถูกเม่ือเทียบกับ
รานอินเตอรเน็ตท่ัวไปเปนลําดับแรก ในขณะท่ี ความชัดเจนของปายแสดงอัตราคาบริการเสริม
อ่ืนๆ , ความสมเหตุสมผลของคาบริการเสริมอ่ืนๆ เม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และราคาคา
ขนม ของวาง เครื่องดื่มท่ีมีจําหนายในราน เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย 
ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมาก
ท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการท่ีปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนไมมีความชัดเจน 
รวมถึงปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือการท่ีบริการเสริมอ่ืนๆ และขนม ของวาง เครื่องดื่มท่ีมี
จําหนายในรานมีราคาแพง  
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 ดานสถานท่ี  
ลูกคาใหความพึงพอใจกับความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการเปนลําดับแรก ในขณะ

ท่ี ความเพียงพอของท่ีจอดรถสําหรับลูกคา, ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปดของรานในการมาใช
บริการ และทําเลที่ตั้งของรานสามารถท่ีมองเห็นไดชัดเจน เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจ
เปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหา
ท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการไมมีท่ีจอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ รวมถึงปญหาท่ี
พบมากรองลงมา นั่นคือเวลาเปด-ปดของรานท่ีไมเหมาะสมในการมาใชบริการ และการไม
สามารถมองเห็นทําเลที่ตั้งของรานไดอยางชัดเจน  

 
ดานการสงเสริมการตลาด  
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการแถมช่ัวโมงฟร ี1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่องเปนลําดับ

แรก ในขณะท่ี การสะสมเวลาใชบริการเพ่ือแลกของรางวัล และการใหสวนลดกับลูกคาตามความ
เหมาะสม เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับ
ปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการ
ไมมีการสะสมเวลาใชบริการเพ่ือแลกของรางวัล และปญหาท่ีพบมากรองลงมา คือการไมให
สวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม 

 
ดานบุคลากร 
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร

เปนลําดับแรก ในขณะท่ี การท่ีพนักงานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได, การท่ีพนักงานสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูใชบริการไดเปนอยางดี และการท่ีพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของ
ลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการท่ีพนักงาน
ไมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได รวมถึงปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือ การท่ีพนักงานไม
สามารถใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได 
และการท่ีพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 

 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการที่ลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไม

จําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้นเปนลําดับแรก ในขณะท่ี ความรวดเร็วและถูกตองในการคิด
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คาบริการ และความไมซับซอนในการใชงานของระบบ เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปน
ลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ี
ลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการคิดคาบริการท่ีลาชา หรือมีความผิดพลาด และปญหาท่ีพบ
มากรองลงมา น่ันคือ การท่ีระบบมีความซับซอนในการใชงาน เชนยากตอการ Login เขาสูระบบ 
 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนโดดเดนเปนลําดับแรก 

ในขณะท่ี การมีพัดลมดูดอากาศภายในรานเพื่อใหอากาศถายเทไดด,ี การท่ีเครื่องปรับอากาศภายใน
รานมีความเย็นพอเหมาะ และลักษณะการตกแตง บรรยากาศภายในราน เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาให
ความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความ
สอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการไมมีพัดลมดูดอากาศภายในราน
เพ่ือใหอากาศถายเท รวมถึงปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือ ลักษณะการตกแตงและบรรยากาศ
ภายในรานท่ีไมนาเขา และการท่ีเครื่องปรับอากาศภายในรานไมทํางาน หรือไมเย็นพอ 

 
5.3.3 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต

จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

จําแนกตามเพศ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร และ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ราคา ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจ

ตอ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมส
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ออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการ
อินเตอรเนต็/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ 
 

ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานสถานท่ี ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง
พอใจตอ ความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจ

ตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน และ การให
สวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  

สวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 
3 ช่ัวโมง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การโฆษณาผานทางปายผาหนาราน 
ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานบุคลากร ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอ การท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การที่พนักงานสามารถให
คําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ี
พนักงานมีบุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง 

มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุ
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โดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบได
อยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและ

เพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 
 สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท้ัง

เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียง
ภายในราน ตามลําดับ  

 
ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

จําแนกตามอายุ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอ

ความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ 
ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา     

ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส

ออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป คาบริการเกมสออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผล
เม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมี
ความชัดเจน ตามลําดับ 

 
ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี 

ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกตอ

การเดินทางมาใชบริการ ทําเลท่ีต้ังของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความ
เหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 21 ป มี
ความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การโฆษณาผานทางปายผาหนา
ราน และ การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 25 ป และ อายุ 25 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การแถม
ช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม และ การโฆษณา
ผานทางปายผาหนาราน ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

บุคลากร ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึงพอใจตอ การ

ท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานสามารถใหคําแนะนํา
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมี
บุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ  มีความพึง

พอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรไดแบบอิสระโดยไมจําเปนตองถูกระบุโดย
พนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยาง
รวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาในการใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับอายุ    

มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 
 สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุก

ระดับอายุ มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน 
ตามลําดับ  
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ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน เดอะเน็ต
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม ทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจ

ตอ ความทันสมัยของโปรแกรมและเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
และ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา 

ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอ 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป  คาบริการเกมส
ออนไลนท่ีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ และ ปายแสดงอัตราคาบริการ
อินเตอรเน็ต/เกมสออนไลนท่ีมีความชัดเจน ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

สถานท่ี ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอ 

ความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ เวลา
เปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา  มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา          

มีความพึงพอใจตอ การแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง การโฆษณาผานทางปาย
ผาหนาราน และ การใหสวนลดกับลูกคาตามความเหมาะสม ตามลําดับ  
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ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
บุคลากร ในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอ 
การท่ีพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตร การท่ีพนักงานมีสามารถใหคําแนะนํา
ท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได และ การท่ีพนักงานมี
บุคลิกด ีแตงกายสุภาพเหมาะสม ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง 
สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า

กวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีความพึงพอใจตอ การท่ีลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น ระบบการใหบริการท่ีไม
ซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบไดอยางรวดเร็ว และ การสามารถตรวจสอบเวลาใน
การใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามลําดับ  

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับ

การศึกษา มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในระดับนอย 
สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามทุก

ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจตอ การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในราน เชนการวางระบบสายไฟท่ีไมรกรุงรัง และ แสงสวางท่ีพอเพียงภายใน
ราน ตามลําดับ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 104

ตารางที่ 5.2 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการ จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ 

เพศ 
ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

(4.23: มาก) (4.27: มาก) 

ปจจัยดานราคา  

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 
(3.82: มาก) (3.91: มาก) 

ปจจัยดานสถานท่ี 
ความสะดวกตอการเดินทางมา

ใชบริการ 
ความสะดวกตอการเดินทางมา

ใชบริการ 
(3.81: มาก) (3.91: มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  

มีการแถมช่ัวโมงฟร ี1 ช่ัวโมง
เม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง 

มีการแถมช่ัวโมงฟร ี1 ช่ัวโมง
เม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง 

(4.57: มากท่ีสุด) (4.78: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานบุคลากร  
พนักงานมีความสุภาพ ตอนรับ

ลูกคาดวยความเปนมิตร 
พนักงานมีความสุภาพ ตอนรับ

ลูกคาดวยความเปนมิตร 
(3.92: มาก) (3.91: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดย

ไมจําเปนตองถูกระบุโดย
พนักงานเทานั้น 

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดย

ไมจําเปนตองถูกระบุโดย
พนักงานเทานั้น 

(4.63: มากท่ีสุด) (4.73: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

(3.19: ปานกลาง) (3.17: ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการ จําแนกตามอาย ุ

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 
ไมเกิน 21 ป 21 - 25 ป 25 ปข้ึนไป 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

(4.21: มาก) (4.29: มาก) (4.21: มาก) 

ปจจัยดานราคา  

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 
(3.84: มาก) (3.86: มาก) (3.79: มาก) 

ปจจัยดานสถานท่ี 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
(3.82: มาก) (3.74: มาก) (3.96: มาก) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 
(4.62: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) (4.64: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดาน
บุคลากร  

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 
(3.90: มาก) (3.93: มาก) (3.93: มาก) 

ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ  

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 
(4.59: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

(3.03: ปานกลาง) (3.26: ปานกลาง) (3.30: ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาหรือเทากับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย      
หรือปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

ความทันสมัยของโปรแกรม
และเกมสท่ีมีใหใชในเครื่อง 

(4.20: มาก) (4.26: มาก) (4.27: มาก) 

ปจจัยดานราคา  

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 

คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส
ออนไลนถูกเม่ือเทียบกับราน

อินเตอรเน็ตท่ัวไป 
(3.86: มาก) (3.79: มาก) (3.85: มาก) 

ปจจัยดานสถานท่ี 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
ความสะดวกตอการเดินทาง

มาใชบริการ 
(3.80: มาก) (3.83: มาก) (3.85: มาก) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 

มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 
ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมง

ตอเนื่อง 
(4.59: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดาน
บุคลากร  

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 

พนักงานมีความสุภาพ 
ตอนรับลูกคาดวยความเปน

มิตร 
(3.87: มาก) (4.00: มาก) (3.91: มาก) 

ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ  

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 

ลูกคาสามารถเลือกใช
คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองถูกระบุ

โดยพนักงานเทานั้น 
(4.67: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

มีปายรานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดดเดน 

(3.23: ปานกลาง) (3.21: ปานกลาง) (3.13: ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จาก มากไปหานอย) ของระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของปจจัยยอย ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ คาเฉลี่ย แปลผล 

1 
ลูกคาสามารถเลือกใชคอมพิวเตอรได
แบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุ
โดยพนักงานเทานั้น 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  4.65 มากท่ีสุด 

2 มีการแถมช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 
ช่ัวโมงตอเนื่อง 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 4.61 มากท่ีสุด 

3 ความทันสมัยของโปรแกรมและเกมส
ท่ีมีใหใชในเครื่อง ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.24 มาก 

4 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.97 มาก 

5 พนักงานมีความสุภาพ ตอนรับลูกคา
ดวยความเปนมิตร 

ปจจัยดานบุคลากร 3.92 มาก 

6 คาบริการอินเตอรเน็ต/เกมสออนไลน
ถูกเม่ือเทียบกับรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป ปจจัยดานราคา 3.83 มาก 

7 ความสะดวกตอการเดินทางมาใช
บริการ ปจจัยดานสถานท่ี 3.83 มาก 

8 
พนักงานมีสามารถใหคําแนะนําท่ัวไป
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมส
ตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการได 

ปจจัยดานบุคลากร 3.61 มาก 

9 ความรวดเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.56 มาก 

10 
คาบริการเกมสออนไลนมีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการ
ใหบริการ 

ปจจัยดานราคา 3.5 มาก 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จาก นอยไปหามาก) ของระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของปจจัยยอย ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ คาเฉลี่ย แปลผล 

1 การมีพัดลมดูดอากาศภายในราน
เพ่ือใหอากาศถายเทไดด ี

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
1.75 นอย 

2 เครื่องปรับอากาศภายในรานมีความ
เย็นพอเหมาะ 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
2.01 นอย 

3 ปายแสดงอัตราคาบริการเสริมอ่ืนๆ มี
ความชัดเจน ปจจัยดานราคา 2.02 นอย 

4 ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศ
ภายในราน 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
2.02 นอย 

5 ภายในรานมีความสะอาด 
ปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

2.05 นอย 

6 มีการสะสมเวลาใชบริการเพ่ือแลกของ
รางวัล 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 2.07 นอย 

7 
คาบริการเสริมอ่ืนๆ มีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับคุณภาพการ
ใหบริการ 

ปจจัยดานราคา 2.21 นอย 

8 แสงสวางท่ีพอเพียงภายในราน 
ปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

2.21 นอย 

9 บริการเสริมอ่ืนๆ เชน ปริ้นตงาน 
สแกนภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.23 นอย 

10 อุปกรณเสริมของเครื่องคอมพิวเตอร 
(เชน หูฟง ลําโพง กลอง) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.26 นอย 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุป 10 ลําดับแรก (จากมากไปหานอย) ของปญหาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอสวนประสมการตลาดบริการของราน เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของปญหา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ รอยละ 

1 ขาดอุปกรณเสริมของเครื่อง
คอมพิวเตอร (เชน หูฟง ลําโพง กลอง) ปญหาดานผลิตภัณฑ 28.3 

2 จอคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กเกินไป ปญหาดานผลิตภัณฑ 20.2 

3 ไมมีพัดลมดูดอากาศภายในรานเพื่อให
อากาศถายเท  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

19.7 

4 
พนักงานไมสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาได เชน ในกรณีท่ีเครื่อง
หรือระบบขัดของ 

ปจจัยดานบุคลากร 19.2 

5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในรานมีไม
เพียงพอในการใหบริการ ปญหาดานผลิตภัณฑ 18.2 

6 ไมมีท่ีจอดรถสําหรับลูกคาอยาง
เพียงพอ ปจจัยดานสถานท่ี 17.7 

7 ราคาคาขนม ของวาง และเคร่ืองดื่มท่ีมี
จําหนายในราน แพงเกินไป ปจจัยดานราคา 16.7 

8 เวลาเปด-ปดของรานไมเหมาะสมใน
การมาใชบริการ ปจจัยดานสถานท่ี 16.5 

9 ไมมีขนม ของวาง และเคร่ืองดื่ม
จําหนายในราน อยางเพียงพอ ปญหาดานผลิตภัณฑ 15.5 

10 เครื่องปรับอากาศภายในรานไมทํางาน 
หรือไมเย็นพอ  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 14.0 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ ของราน 

เดอะเน็ตจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดังตอไปนี ้

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ราน เดอะเน็ตควรรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการดานอินเตอรเน็ต  ท้ัง

ในสวนของฮารดแวรและซอฟแวร นั่นคือการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชในรานใหอยูในระดับท่ีสามารถรองรับโปรแกรมและเกมสใหมๆ ซ่ึงอาศัยฮารดแวร
ท่ีมีหนวยประมวลผล หนวยความจํา และหนวยประมวลผลดานกราฟฟคท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทางรานจึงตองคอยติดตามกระแสความนิยมของนักเลนอินเตอรเน็ตในปจจุบันวา กําลังให
ความสนใจกับการใชโปรแกรมใดมากเปนพิเศษ หรือเกมสออนไลนเกมสไหนกําลังเปนท่ีสนใจและมี
ผูรวมเลนมากในปจจุบัน เพ่ือหามาใหบริการลูกคาในรานไดอยางทันกระแส และสามารถทําการ
อัพเกรดในสวนของฮารดแวรใหสามารถรองรับโปรแกรมหรือเกมสนั้นๆ ในอยางเต็มประสิทธิภาพ  

สําหรับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรนั้น ราน เดอะเน็ตจะตองหาแหลงขายคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือถือได ซ่ึงอาจเปนบริษัทผูผลิต หรือจากตัวแทนจําหนายท่ัวไป แตในกรณีท่ีงบประมาณมีจํากัด 
ทางราน เดอะเน็ต ควรใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบประกอบเอง ซ่ึงในการเลือกประสิทธิภาพของ
ตัวเครื่องนั้น ทางรานตองพิจารณาลักษณะการใชงานของกลุมลูกคา ซ่ึงในการใชโปรแกรมทั่วไป 
อยาง บราวเซอร อีเมล โปรแกรมแชท โปรแกรมจัดทําเอกสาร ทางรานอาจเลือกเครื่องท่ีมี
ประสิทธิภาพปานกลางไปจนถึงคอนขางสูง แตหากเปนการใหบริการเกมส ทางรานควรตอง
เลือกใชเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในสวนของ CPU, Ram และ การดกราฟกแบบ 3 มิติ 
ซาวดการด และอาจรวมถึงการจัดอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนในการใชโปรแกรมพิเศษหรือ
เกมส เชน กลอง หูฟง ไมโครโฟน ลําโพง และคันบังคับเกมส (Joystick) ใหมีพรอมเสมอ เพ่ือ
สรางจุดตางใหอยูเหนือการใหบริการของรานอินเตอรเน็ตท่ัวไป และสรางความพึงพอใจอันสูงสุดแก
ลูกคา 

อยางไรก็ตามทางรานเดอะเน็ตอาจพิจารณาการขยายจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในรานให
เพียงพอตอการใหบริการ และควรคํานึงถึงการอัพเกรดขนาดของจอคอมพิวเตอรใหมีขนาดใหญ
ขึ้นรวมถึงการเพิ่มอุปกรณเสริมของเครื่องคอมพิวเตอร เชน หูฟง ลําโพง กลอง เปนตน เนื่องจาก
พบวา ปญหาเรือ่งจอคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กเกินไป ขาดอุปกรณเสริมของเครื่องคอมพิวเตอร (เชน 
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หูฟง ลําโพง กลอง) และจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอในการใหบริการนั้น เปน 3 ใน 5 
ของปญหาสูงสุดท่ีพบจากรานเดอะเน็ต 

ในสวนของสัญญาณอินเตอรเน็ต ซ่ึงลูกคาของทางรานสวนใหญใหความสําคัญท้ังในแง
ของความรวดเร็วและความชัดเจนของสัญญาณ กลาวคือ สัญญาณอินเตอรเน็ตจะตองไมติดขัดหรือ
หลุดบอย ทางรานเดอะเน็ต จึงตองพิจารณาตั้งแตการเลือกใชบริการของบริษัทผูใหสัญญาณ
อินเตอรเน็ต (ISP หรือ Provider) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงจํานวนเครื่องท่ีใหบริการในราน
ดวย เนื่องจากในปจจุบันรานเดอะเน็ตมีขนาดใหญ และมีจํานวนเครื่องมากขึ้น ดังนั้นจะมีการแชร
สัญญาณอินเตอรเน็ตใหกับเครื่องลูกขายหลายเครื่อง สงผลใหความเร็วของสัญญาณลดลง จึงตอง
เลือกใชแพคเก็จอินเตอรเน็ตใหมท่ีมีความเร็วและอัตราการแชรสัญญาณใหเหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและ บริหารตนทุนของการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สําหรับปจจัยดานการใหบริการอ่ืนๆ เชน การปริ้นตงาน สแกนภาพ ก็ถือเปนส่ิงสําคัญท่ี
ทางรานไมควรละเลย เนื่องจากมีลูกคาจํานวนมากท่ีมีความจําเปนในการใชบริการเสริมดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักเรียน นักศึกษา ท่ีตองทํารายงาน หรือพิมพเอกสารจากผลการคนควา 
รานเดอะเน็ต จึงตองพัฒนาท้ังในสวนของอุปกรณ อยางพริ้นเตอร สแกนเนอร และการอบรมให
พนักงานของรานสามารถใหบริการเสริมเหลานี้ได นอกจากนั้น ทางรานอาจใหบริการเสริมอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมไดอีก เชน การเปดสอนคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็กนักเรียน หรือบุคคลท่ัวไป 
บริการรับพิมพงาน บริการเคลือบบัตร ถายเอกสาร รับซอม อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร เชาซีดี
เกมส หนังสือวิธีการเลนเกมส เปนตน 

 
ปจจัยดานราคา  
เนื่องจากหนึ่งในปจจัยหลักท่ีสงผลตอความพึงพอใจ และการตัดสินใจเลือกรานอินเตอรเน็ต

ของลูกคา คืออัตราคาบริการอินเตอรเน็ตรายช่ัวโมงท่ีไมแพง ทางรานเดอะเน็ต จึงตองกําหนด และ
คงไวซ่ึงอัตราคาบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ โดยใหอยูในระดับท่ีเทาเทียมหรือต่ํา
กวารานคูแขง ทางรานเดอะเน็ต ตองคอยติดตามการกําหนดราคาตามตลาดของรานท่ีเปดในบริเวณ
ใกลเคียงกัน หรือราคามาตรฐานของรานอินเตอรเน็ตสวนใหญ อยางไรก็ตาม ทางรานตองดูความ
สมเหตุสมผลในการกําหนดราคา กลาวคือ ทางรานตองพิจารณาตนทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด เชน ราคา
คาอินเตอรเน็ตรายช่ัวโมง/รายเดือน ท่ีทางรานซ้ือกับบริษัทผูใหบริการ (ISP) และตนทุนของ
อุปกรณชุดพวงอินเตอรเน็ต ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษา รวมถึงคาลิขสิทธ์ิของซอฟแวร/
เกมส คาเชา คาพนักงาน และคาใชจายโสหุยอ่ืนๆ อีกดวย 
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 นอกจากนั้น ทางรานเดอะเน็ต ควรพิจารณาปายแสดงอัตราคาบริการอินเตอรเน็ต/เกมส

ออนไลน รวมถึงอัตราคาบริการเสริมอ่ืนๆ เชน คาปริ้นตเอกสาร สแกนเอกสาร ก็ตองใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในกลุมลูกคา เชน การคิดคาปริ้นตเอกสาร คิดราคาตาม
จํานวนหนาในขนาด A4 การแสกนภาพคิดราคาตามขนาดของภาพ หรือ การคิดราคาปริ้นตสีควรมี
ภาพแสดงขนาดและราคาใหชัดเจน เปนตน 

ในสวนของราคาคาขนม ของวาง และเครื่องดื่มท่ีมีจําหนายในราน แพงเกินไปนั้นเปน
ปญหามากท่ีสุดของทางราน ซ่ึงอาจจะเกิดจากลูกคาไมทราบราคาสินคาของทางรานเดอะเน็ต จึง
เขาใจวาราคาสินคาดังกลาวเทากับรานสะดวกซ้ือท่ัวไป ดังนั้นทางรานเดอะเน็ต ควรมีปายราคาติด
สินคาใหชัดเจน หรืออาจจะมีการจัดทําโปรโมช่ัน เชนใชบริการ 2 ช่ัวโมงตอเนื่อง แถมเคร่ืองดื่ม 
เปนตน 
 

 ปจจัยดานสถานท่ี  
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจกับความสะดวกตอการเดินทางมาใช

บริการท่ีรานเดอะเน็ต จึงเปนการยืนยันวาแนวทางการเลือกสรรพ้ืนท่ีใหบริการแกลูกคาเปนไป
อยางถูกตอง โดยทางรานเดอะเน็ตเลือกสถานท่ีตั้งรานใกลสถานศึกษา เพ่ือรองรับกลุมลูกคาหลัก
ของทางราน ไดแก นักเรียน และ นักศึกษา   

รานเดอะ เน็ตใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงเพ่ือความสะดวกในการเขาใชบริการของลูกคาใน
แตละกลุมซ่ึงมีความแตกตางกันไป แตในบางชวงเวลานั้นจะมีการควบคุมอายุของผูมาขอใช
บริการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ แตกลุมนักเรียนมีความตองการให
ทางรานเปดใหบริการ กอนเวลา 14.00 น. และหลังเวลา 22.00 น. ดวย แตทางผูบริหารราน
เดอะเน็ต มีความเห็นวาชวงเวลาท่ีนักเรียนเรียกรองนั้นผิดตอพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไมสามารถปฏิบัติ ตามคํารองขอได แตจะเปดใหบริการโทรศัพทมาจองลวงหนา
สําหรับลูกคาประจํา เพ่ือใหชวงเวลา 14.00 – 22.00 น. มีเพียงพอตอความตองการของกลุมนักเรียน 

นอกจากนั้น การจัดการดานสถานท่ีในสวนของท่ีจอดรถก็มีความสําคัญ และเปนปญหา
มากท่ีสุดท่ีลูกคาประสบอยูในปจจุบัน ทางรานจึงควรมีนโยบายจัดสรรพ้ืนท่ีในการจอดรถใหกับ
ลูกคาโดยเฉพาะโดยอาจขอความรวมมือจากรานคาหรือสถานท่ีใกลเคียงเพื่อจัดสรรพ้ืนท่ีในการใช
ประโยชนรวมกัน กรณีท่ีพ้ืนท่ีในการจอดรถมีอยางจํากัด เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา  และ
เปนการบรรเทาปญหาเรื่องท่ีจอดรถไมเพียงพอสําหรับลูกคา 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจกับการสงเสริมการตลาดโดยการแถม

ช่ัวโมงฟรี 1 ช่ัวโมงเม่ือเลน 3 ช่ัวโมงตอเนื่อง ทางรานจึงควรใหความสําคัญกับโปรแกรมการ
สงเสริมการขายดังกลาวเปนพิเศษ เชน การโฆษณาโปรโมช่ัน “เลน 3 ช่ัวโมง แถมฟรีอีก 1 ช่ัวโมง” 
อยางตอเนื่อง รวมถึงการนับเวลาใหถูกตอง โดยการแสดงจํานวนเวลาท่ีใชงานในแตละเครื่อง ท้ังนี้
เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในการใหบริการจากทางราน นอกจากนั้น ทางรานจัดโปรโมช่ันสําหรับ
นักเลนเกมสโดยเฉพาะ เชน การเลนเกมสเพ่ือสะสมแตม หรือคะแนนคาประสบการณในเกมส 
เพ่ือเก็บไวแลกของรางวัลท่ีเกี่ยวของกับตัวเกมส เชน สติ๊กเกอร หรือหุนโมเดล รวมถึงการเก็บ
สะสมชั่วโมงเพ่ือนํามาแลกขนม ของวาง เครื่องดื่มภายในราน เชน กาแฟ น้ําอัดลม หรือช่ัวโมง
อินเตอรเน็ต เปนตน 

ยิ่งไปกวานั้น ทางรานอาจทําการรับสมัครสมาชิกและเก็บคาสมาชิก โดยกําหนดสิทธิ
ประโยชนท่ีผูสมัครจะไดรับ เชน ราคาคาช่ัวโมงในการใชอินเตอรเน็ตในแตละครั้งจะถูกกวาผูท่ี
ไมไดเปนสมาชิก เชน อัตราคาบริการปกติราคาเต็มช่ัวโมงละ 25 บาทแตเม่ือเปนสมาชิก เสียคา
สมาชิก 300 บาทตอปแลว จะเสียคาบริการเพียงช่ัวโมงละ 15 บาทตลอดป เปนตน และควรเสริม 
กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management หรือ CRM) ใหมากขึ้น         
เชน ทางรานอาจจะใชประโยชนจากฐานขอมูลของทางราน โดยจะทําใหทราบวาลูกคาแตละคน
ชอบเลนเกมสประเภทใด หรือเลนเกมสใดมากท่ีสุด ดังนั้นเม่ือมีโปรโมช่ันจากบริษัทผูผลิตหรือจัด
จําหนายเกมสออนไลนนั้นๆ ก็สามารถสง SMS แจงโปรโมช่ันดังกลาวไปใหแกลูกคาได เปนตน 

ในขณะเดียวกัน ทางรานอาจตองมีการสรางความรวมมือกับบริษัทผูผลิตหรือจัดจําหนาย
เกมสออนไลน ท่ีกําลังเปนท่ีนิยม เพื่อจัดทําการสงเสริมทางการตลาดรวมกันในแตละเดือน เชน 
การจัดการแขงขันเกมสประจําเดือน และใหผูชนะในแตละเดือนมาแขงกัน เพ่ือหาสุดยอดนักเลน
เกมสประจําป เปนตน และทางรานควรจัดใหมีพนักงานนําเสนอเกมสใหมๆ รวมถึงสูตรพิเศษ
ตางๆอีกดวย เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจอันสูงสุดแกลูกคา 
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ปจจัยดานบุคลากร 
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอพนักงานมีความสุภาพ ตอนรับ

ลูกคาดวยความเปนมิตรมากท่ีสุด ดังนั้นทางรานจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการคัดเลือก และ
จางพนักงานท่ีมีจิตสํานึกในงานบริการ (Service Mind) และทางรานยังใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในเรื่องการสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับลูกคา ดังนั้นทางรานควรมีการจัดทําปายช่ือ
แสดงผูปฏิบัติการในชวงเวลานั้นใหเห็นไดอยางชัดเจน ในกรณีมีการรองเรียนเกิดขึ้นจะไดทราบวา
ใครเปนผูดูแลลูกคาในชวงเวลาดังกลาว 

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ปญหาลําดับแรกในดานบุคลากร คือ พนักงานไม
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได เชน ในกรณีท่ีเครื่องหรือระบบขัดของ ดังนั้นทางรานควร
ปรับปรุงการอบรมการแกไขปญหาใหกับพนักงานในรานใหมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องเกมสใหม 
หรือไวรัสใหม ท่ีอาจจะสรางความเสียหายใหกับระบบคอมพิวเตอรของทางรานได จากการศึกษา
ทําใหทราบวา ลูกคามิไดมีความตองการแตเพียงการใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
และเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไวใหบริการเทานั้น แตความกระตือรือรนในการใหบริการก็มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ซ่ึงนอกจากจะตองมีการอบรมกันอยางจริงจังแลว การจูงใจโดย
การใหโบนัสพิเศษกับบุคลากรดีเดนในดานการบริการ โดยการใหคะแนจากลูกคาท่ีมาใชบริการ
รานเดอะเน็ต ซ่ึงนาจะสามารถชวยพัฒนาจิตสํานึกในการบริการของบุคลากรทุกคนไดดวย และใน
แตละปควรมีการขึ้นเงินเดือน กับบุคลากรดีเดนของรานดวย โดยการประเมินจากยอดลูกคาแตละ
ชวงเวลาท่ีไดรับผิดชอบ และผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคาประกอบการตัดสิน เปนตน 

แนวทางในการสรางความประทับใจแกลูกคา เชน พนักงานควรจดจําช่ือลูกคาประจํา 
เกมสท่ีลูกคาเลนเปนประจําได ในขณะเดียวกันควรใหบริการอยางเสมอภาคกับลูกคารายใหม ซ่ึง
สําหรับพนักงานของรานเดอะ เน็ต นอกจากจะรูดานเกมส ระบบอินเตอรเน็ตแลว ก็ควรจะตอง
เรียนรูโปรแกรมตางๆดวย เชน โปรแกรม Microsoft offices (Word, Excel, Powerpoint) โปรแกรม
ตัดตอรูปอยาง Photoshop หรือ โปรแกรมสรางเวบไซต (Website) อยาง Dreamwaver เปนตน เพ่ือ
เปนคูรฝกสวนตัว (Personal trainer) ใหกับลูกคา เชน ลูกคาบางทานมีเวลานอยไมตองการลงเรียน
เต็มคอรสในสถาบันฝกอบรมคอมพิวเตอรท่ัวไป อาจจะมาเรียนตัวตอตัวกับคูรฝกสวนตัวของทาง
รานเดอะเน็ต เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือนําเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาทุกคนอีกดวย  

ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนเจาของ แตไมไดดูแลรานเองโดยตรง ผูประกอบการตอง
คัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน นั่นคือ ความไวใจได ความซ่ือสัตย และ ความรับผิดชอบ 
เปนหลัก แตเนื่องดวยธุรกิจรานอินเตอรเน็ต เปนธุรกิจบริการท่ีบุคลากรมีความใกลชิดลูกคา
พอสมควร และใชเวลากับลูกคาท่ีเขามาใชบริการในรานเปนระยะเวลายาวตอเนื่องตามการใชงาน 
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พนักงานจึงตองมีความสุภาพ สามารถตอนรับลูกคาดวยความเปนมิตรเสมอ และยังตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและเกมสตางๆ ท่ีทางรานมีไว
ใหบริการได พนักงานจึงควรมีความสนใจ หรือไดรับการสงเสริมใหมีความรูดานคอมพิวเตอร ท้ัง
ในสวนของฮารดแวรและซอฟแวร โดยผูประกอบการอาจจัดฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอร
ใหกับพนักงานดูแลราน หากเกิดกรณีท่ีคอมพิวเตอรหรือระบบเกิดความขัดของเพียงเล็กนอย 
ผูประกอบการ รวมถึงพนักงาน ก็ควรท่ีจะสามารถรับมือแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเองโดยไม
จําเปนตองติดตอชางเทคนิคเสมอไป ซ่ึงหากพนักงานมีความเช่ียวชาญพอ ก็อาจทําหนาท่ีเปนผูให
คําปรึกษา หรือสอนลูกคาใชโปรแกรมตางๆ ได ซ่ึงจะชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคาท่ีเขามา
รับบริการได 

 และหากในกรณีท่ีผูประกอบการเปนผูดูแลรานเอง ผูประกอบการจะตองเริ่มตนตั้งแตการ
พัฒนาตนเองใหทันเหตุการณ เทคโนโลยี และคอยแสวงหาขอมูลใหมๆ ตลอดเวลา เชน ขาวสาร
เกี่ยวกับโปรแกรมและเกมสใหมๆ ท่ีกําลังเปนท่ีนิยม รวมถึงเรื่องของไวรัสคอมพิวเตอรท่ีเปน
อันตรายและวิธีปองกัน หรือขาวสารเรื่องลิขสิทธ์ิโปรแกรมที่จะสงผลกระทบตอรานดวย ท้ังนี้
เพ่ือใหสามารถจัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาได 

 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการท่ีลูกคาสามารถเลือกใช

คอมพิวเตอรไดแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองถูกระบุโดยพนักงานเทานั้น เนื่องลูกคาบางทาน
ตองการความเปนอิสระในการใชบริการอินเตอรเน็ต ดังนั้นทางรานจึงตองรักษามาตรฐานการ
บริการดานนี้ใหมากยิ่งขึ้น และยํ้าเตือนกับพนักงานของทางรานใหมากขึ้นอีกดวย 

ในขณะเดียวกันระบบการใหบริการท่ีไมซับซอนในการใชงาน เชนการ Login สูระบบได
อยางรวดเร็ว ก็เปนส่ิงท่ีลูกคาพึงพอใจเปนลําดับตนๆ ทางรานจึงตองพัฒนารูปแบบการใชงานท่ี
เขาใจงาย ไมสลับซับซอนใหกับลูกคา เชนการ Login เพ่ือเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัว (Security and Privacy) ทางขอมูลของลูกคาท่ีมาใช
บริการ เชน การใชซอฟแวรท่ีปองกันการถายโอนขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เพ่ือปองกันปญหา
การขโมยขอมูล ขอมูลหาย รวมถึงปญหาไวรัส และการแอบลงซอฟแวรละเมิดลิขสิทธ์ิลงบนเครื่อง 
เปนตน 

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ปญหาลําดับแรกของดานกระบวนการใหบริการ คือ   
การคิดคาบริการลาชา หรือมีความผิดพลาดนั้น ทางรานควรจัดระบบที่สามารถตรวจสอบเวลาใน
การใชบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา นอกเหนือไปจากการตั้งนาฬิกาภายในรานเทานั้น โดยอาจใช
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ซอฟแวรสําเร็จรูปท่ีสามารถเตือนแจงเวลาการใชงานบนหนาจอ อันวัดไดวาลูกคาไดใชบริการ
อินเตอรเน็ตเปนเวลาตามจริงเทาไหร ซ่ึงหากกรณีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตในราน หรือจากทาง
แมขายมีความขัดของ ทางรานก็สามารถนําซอฟแวรมาใชเพ่ือการตรวจสอบชวงเวลาการใหบริการ
ท่ีขาดหายไป เพื่อชดเชยเวลาการใชงานใหกับลูกคาไดอยางเปนธรรม ยิ่งไปกวานั้นทางรานยังตอง
เนนการติดตามความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยติดตั้งกลองรับความคิดเห็น และมีการวัด
ความพึงพอใจของลูกคาประจําไตรมาส เพื่อใหสามารถรับรูถึงความพึงพอใจของลูกคาและ
ขอเสนอแนะจากลูกคาไดมากขึ้น และ เพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการใหบริการของทางราน
เดอะเน็ตอีกดวย 

 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน 

โดดเดน เปนปจจัยท่ีลูกคาสวนใหญใหความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก เนื่องจากการนัดรวมกลุม
เพ่ือนมาเลนเกมสออนไลนพรอมกันท่ีรานนั้น การมีปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน จะเปนการ
ชวยเพ่ิมจุดสังเกตใหกับลูกคาได ดังนั้นทางรานควรปรับปรุงท้ังรูปแบบ สัญลักษณและการตั้งปาย
บอกทางมาท่ีรานตามจุดตางๆ ใหมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน เชน ตามเสาไฟฟา หรือตามทาง
แยก เปนตน 

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ทางรานตองใหความสําคัญในการตกแตงภายในราน ซ่ึง
ถือเปนจุดดึงดูดลูกคาไดเชนเดียวกันกับองคประกอบอ่ืนๆโดยทางรานควรจัดภายในรานใหมีความ
โลงโปรงสบาย สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เชน การวางระบบสายไฟตางๆ ตองไมรกรุงรัง 
รวมถึงการตกแตงรานท่ีสรางบรรยากาศใหนานั่งเปนเวลานานๆ การเลือกโทนสีของพ้ืนและผนัง
รานท่ีใหความรูสึกผอนคลาย สบายตา การวางกระถางตนไมไวมุมหอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยผอน
คลายสายตาท่ีเม่ือยลาจากการจองจอคอมพิวเตอรนานเกินไปได ในสวนของระบบการจัดแสงสวาง 
และการปรับอากาศก็ถือเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากลูกคาตองนั่งในรานเปนระยะเวลานานพอสมควร
ในแตละครั้ง จึงควรปรับแสงในรานใหมีความพอเหมาะ ไมจาหรือมืดจนเกินไป ซ่ึงในบางกรณี
ลูกคาอาจไมชอบแสงสวางจากธรรมชาติ เนื่องจากทําใหมองเห็นหนาจอไดไมชัดหรือมีเงาสะทอน
มาก  ทางรานจะตองจัดหามุมท่ีองศาของแสงตกกระทบกับหนาจอคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
และดูไดอยางสบายตา สําหรับการปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศภายในรานตองมีการกําหนดความ
เย็นท่ีพอเหมาะ ท้ังกับขนาดของรานและกับจํานวนของลูกคาท่ีนั่งในราน ซ่ึงหากภายในรานมี
ความแออัด ทางรานควรเสริมพัดลมดูดอากาศ เพ่ือใหอากาศภายในรานสามารถถายเทไดดี และ
ระบายกล่ินอับตางๆ ไดดวย เนื่องจากเปนปญหาลําดับแรกของรานเดอะเน็ต 
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ยิ่งไปกวานั้น ทางรานควรจัดสรรปนสวนพ้ืนท่ีระหวางผูใชบริการอินเตอรเน็ตเพ่ือการ
ทํางาน และผูท่ีเขามาเลนเกมสโดยเฉพาะ เพราะจุดประสงคและความคาดหวังในการเขามาใช
บริการมีความแตกตางกัน โดยผูท่ีเขามาใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการทํางาน จะตองการความเปนสวนตัว
และความสงบเงียบ ในขณะท่ีผูท่ีเขามาเพ่ือการเลนเกมสมักจะมีเสียงดังจากเกมส ในกรณีท่ีไมได
ใสหูฟง หรือจากผูเลนเองหากมีการใชไมโครโฟนเพ่ือการสนทนากับผูรวมเลนเกมสออนไลน 
ดังนั้น ทางรานจึงควรกั้นพ้ืนท่ีในการใชงานใหเปนสัดสวน การติดปายเตือนตามจุดตางๆภายใน
ราน    การจัดหูฟงใหกับผูเลนเกมส หรืออาจใชการแบงเวลาการใหบริการเปนชวงๆ เชน ชวงเย็น
ใหบริการเกมส ชวงเชาและดึกใหบริการอินเตอรเน็ต เปนตน  

ในสวนของขนาดพ้ืนท่ีตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ทางรานไมควรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรจนดูแออัดเกินไป หากแตควรจัดใหโลง โปรง ดูสะอาดตา เชน ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 8-10 เครื่อง หรือถาหนารานกวาง 3 เมตร ยาว 15 
เมตร เครื่องคอมพิวเตอรจะวางไดถึง 10-15 เครื่อง การเลือกโตะเกาอ้ีก็ไมควรมองขาม เพราะย่ิง
ลูกคารูสึกนั่งสบายเทาใด ลูกคาก็จะใชเวลาในการนั่งเลน หรือใชงานอินเตอรเน็ตนานขึ้นเทานั้น 

 
 


