
  
ฌ 

 
สารบัญ 

 
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ช 
สารบัญตาราง ฎ 
บทที่ 1 บทนํา  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 3 
 นิยามศัพท                             3 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 6 
 รานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท 9 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 วิธีการศึกษา 12 
 สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 14 
 ระยะเวลาในการศึกษา 14 
บทที่ 4 ผลการศึกษา  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  16 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทาง

การตลาดรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม 
26 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทาง
การตลาดรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม 

38 



  
ญ 

 
 

สารบัญ (ตอ)  
หนา 

 สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 91 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 97 
 อภิปรายผล 110 
 ขอคนพบ 112 
 ขอเสนอแนะ 121 
บรรณานุกรม 124 
ภาคผนวก 125 
 แบบสอบถาม 126 
ประวัติผูเขียน 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ฎ 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 16 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 16 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 17 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
17 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 18 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอ

เดือน 
18 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ี
เลือกใชบริการรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท 

19 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีใน
การใชบริการ 

20 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายใน
การใชบริการแตละครั้ง 

20 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีใช
บริการบอยท่ีสุด 

21 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนบุคคล
ท่ีใชบริการรวมกนัในแตละครั้ง 

21 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจในการใชบริการมากท่ีสุด 

22 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม โอกาสใน
การใชบริการ 

22 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีส่ังอาหาร 23 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท

อาหารท่ีส่ังมารับประทาน 
23 

 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท
เครื่องดื่มท่ีส่ังเปนประจํา 

24 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท
ดนตรีท่ีชอบฟง 

24 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนท่ีบริเวณ
ในรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ท่ีชอบนั่งมากท่ีสุด 

25 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

26 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 

28 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 

29 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

30 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

32 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

34 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

36 

26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

37 

27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามเพศ 

38 

 
 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามเพศ 

40 

29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามเพศ 

41 

30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามเพศ 

42 

31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามเพศ 

44 

32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามเพศ 

46 

33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

48 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

50 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามอายุ 

51 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามอายุ 

53 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามอาย ุ

54 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามอายุ 

55 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามอายุ 

57 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามอาย ุ

59 



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตามอายุ 

61 

42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จําแนกตามอายุ 

62 

43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามอาชีพ 

63 

44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามอาชีพ 

65 

45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี /ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามอาชีพ 

66 

46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามอาชีพ 

68 

47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามอาชีพ 

70 

48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามอาชีพ 

72 

49 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

74 

50 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จําแนกตามอาชีพ 

76 

51 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

77 

52 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

79 

53 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานสถานท่ี /ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

80 

 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

54 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายไดตอเดือน 

82 

55 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

84 

56 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามรายได
ตอเดือน 

86 

57 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

88 

58 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ   จําแนกตามรายไดตอเดือน 

90 

59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 

91 

60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ราคา 

92 

61 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
สถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 

92 

62 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
การสงเสริมการตลาด 

93 

63 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
บุคลากร 

94 

64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

95 

65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
กระบวนการใหบริการ 

96 

66 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาท่ีพบจากการใชบริการ
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดบริการ 

113 



  
ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

67 แสดงค วามพึ งพอใ จ ท่ี มีค า เฉ ล่ี ยนอย ท่ี สุดแ ละ ปญ หาขอ งผูตอ บ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามเพศ 

114 

   68 แสดงค วามพึ งพอใ จ ท่ี มีค า เฉ ล่ี ยนอย ท่ี สุดแ ละ ปญ หาขอ งผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอาย ุ

115 

69 แสดงค วามพึ งพอใ จ ท่ี มีค า เฉ ล่ี ยนอย ท่ี สุดแ ละ ปญ หาขอ งผูตอ บ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอาชีพ 

117 

70 แสดงค วามพึ งพอใ จ ท่ี มีค า เฉ ล่ี ยนอย ท่ี สุดแ ละ ปญ หาขอ งผูตอ บ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามรายได 
 

119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


