
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ 
ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหมโดย
ใชวิธีเก็บกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก จากกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการในรานมังกี้คลับ ผับแอนด
เรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม จํานวน 400 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ี คารอย และคาเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและหญิงจํานวนเทากัน  สวน
ใหญมีอายุ 20-25 ป        สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนักศึกษา  รายไดตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ดนตรี
ไพเราะและทันสมัย ความถ่ีในการใชบริการเดือนละครั้ง คาใชจายเฉล่ียตอครั้งท่ีใชบริการรานมังกี้
คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท (ท่ีหารกันแลวตอคน) 301-500 บาท วันท่ีใชบริการบอยท่ีสุด วันเสาร 
จํานวนผูท่ีมาเท่ียวรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ในแตละครั้ง 3-4 คน บุคคลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการ เพ่ือนสนิท โอกาสในการใชบริการรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวร
องท การพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง วิธีการส่ังอาหาร เลือกจากเมนู / รายการอาหาร ประเภทอาหาร
ท่ีส่ังมารับประทาน อาหารประเภทกับแกลม/ของวาง เครื่องดื่มท่ีส่ังเปนประจํา เหลา/วิสกี้ ประเภท
ดนตรีท่ีชอบฟง เพลงปอบ / ปอบแดนซ พ้ืนท่ีบริเวณในรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ท่ีชอบ
นั่ง บริเวณในหองแอร 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ ผับ
แอนดเรสทัวรองท 

สวนประสมการตลาดบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากเรียง
คือปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.52)  และความพึงพอใจระดับปานกลางคือปจจัยดานสถานที/
ชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.47)  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(คาเฉล่ีย 3.35)  ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 3.27)  ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉล่ีย 3.24)  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.21)  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.19)  
ตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  3 ลําดับแรกคือ  แนวเพลงที่เลน 
รองลงมา ความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี และคุณภาพและความสามารถของวงดนตรี  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลาง  ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรกคือ   มีการรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมาความเหมาะสมของราคาอาหาร และความเหมาะสมของราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล 

ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกตอ
การเดินทาง รองลงมา อยูใกลแหลงชุมชน และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอย เรียง 3 ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมพิเศษชวง
เทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, 
Party ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน/
สังคม เชน การรวมกันทําความสะอาดถนนนิมมานเหมินทร 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปน
กันเอง รองลงมา พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือ
และไววางใจได 
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         ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยมีปจจัยยอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ ความมี
ช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายนอกราน
สวยงาม ทันสมัย 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยมีปจจัยยอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ ความถูกตองในการเสริฟ
อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา การทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน และการบริการ
รับจองโตะลวงหนา 

 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ ผับ
แอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้
คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม จําแนกตามเพศ 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ปจจยัดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ  แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา คุณภาพและความสามารถของวงดนตรี และความ
สนุกสนานและทันสมัยของดนตรี 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ความ
สนุกสนานและทันสมัยของดนตรี รองลงมา แนวเพลงท่ีเลน และคุณภาพและความสามารถของวง
ดนตรี 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ  มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ราคาความเหมาะสมของราคาอาหาร 
และมีหลายระดับราคาใหเลือก 
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ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก มีการรับ
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล และความ
เหมาะสมของราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) 

ปจจัยดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวกตอ
การเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ทําเลที่ตั้ง
อยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตู
เอทีเอ็ม 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party รองลงมา การจัด
กิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม และการมีพนักงานแนะนําอาหาร
และเครื่องดื่ม (P.G.) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก การจัด
กิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ 
เชน มินิคอนเสิรต, Party และการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม เชน การรวมกันทําความสะอาด
ถนนนิมมานเหมินทร 

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใส เปนกันเอง และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก พนักงาน
ตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง รองลงมา พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม เทากัน 
และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ    ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย 
มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตง
ภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย 
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ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ความมี
ช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายนอกราน
สวยงาม ทันสมัย 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความถูกตองในการเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา การบริการ
รับจองโตะลวงหนา และการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก การ
ทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน รองลงมา ความถูกตองในการเสริฟอาหารและ
เครื่องดื่ม และการบริการรับจองโตะลวงหนา  

3.2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้
คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม  จําแนกตามอาย ุ

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ปจจัยปจจัยดานสถานท่ี รองลงมา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  คุณภาพและความสามารถของวงดนตรี รองลงมา แนวเพลงท่ีเลน และ
คุณภาพและความสามารถของนักรอง 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา คุณภาพและความสามารถของนักรอง และคุณภาพและความสามารถ
ของวงดนตร ี

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดบัแรกคือ  มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา มีหลายระดับราคาใหเลือก และความ
เหมาะสมของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล  
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ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  
มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคาอาหาร และความเหมาะสม
ของราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) 

ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความ
พึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  
ทําเลท่ีตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  การจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลป
ใหม รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน/สังคม 
เชน การรวมกันทําความสะอาดถนนนิมมานเหมินทร 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
การจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม รองลงมา การจัดกิจกรรม
พิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการมีพนักงานแนะนําอาหารและเครื่องดื่ม (P.G.)    

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้ม
แยมแจมใส เปนกันเอง และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง รองลงมา พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม 
และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 
ป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตง
ภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย 
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ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการจัดพ้ืนท่ีบริการ
เปนสัดสวน   

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-25 ป มีความพึงพอใจ
มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การบริการรับจองโตะลวงหนา รองลงมา ความถูกตองในการเสริฟ
อาหารและเครื่องดื่ม และการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ความถูกตองในการเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามา
ในราน และการบริการรับจองโตะลวงหนา 

3.3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้
คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม จําแนกตามอาชีพ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ปจจัยดานสถานท่ี รองลงมา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ  ปจจัยดานสถานท่ี รองลงมา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  คุณภาพและความสามารถของวงดนตรี รองลงมา ความสนุกสนานและ
ทันสมัยของดนตรี และแนวเพลงท่ีเลน  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา ความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี และคุณภาพและความสามารถ
ของวงดนตร ีและคุณภาพและความสามารถของนักรอง เทากัน 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา ความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี  และคุณภาพและ
ความสามารถของนักรอง 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 ลําดับแรกคอื มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา มีหลายระดับราคาใหเลือก และความ
เหมาะสมของราคาอาหาร, ความเหมาะสมของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล และการติดปายราคา
ชัดเจน เทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคาอาหาร และความเหมาะสม
ของราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคาอาหาร และความเหมาะสม
ของราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) 

ปจจัยดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้ง
สะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ทําเลท่ีตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจ
มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  คือ  การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการจัด
กิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม เทากัน รองลงมา การจัดกิจกรรม
เพ่ือชุมชน/สังคม เชน การรวมกันทําความสะอาดถนนนิมมานเหมินทร และการจัดแพคเกจเหลา
และมิกเซอร  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
การจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม รองลงมา การจัดกิจกรรม
พิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการมีพนักงานแนะนําอาหารและเครื่องดื่ม (P.G.) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน 
เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม เทากัน รองลงมา มีสวนลดใหลูกคาท่ีเปนสมาชิกหรือลูกคา VIP 
และการมีพนักงานแนะนําอาหารและเครื่องดื่ม (P.G.) 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้ม
แยมแจมใส เปนกันเอง และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง 
และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง รองลงมา พนักงานบริการดวยความ
กระตือรือรนเอาใจใส และพนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน
นักศึกษา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การ
ตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
การตกแตงภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และ
การจัดพ้ืนท่ีบริการเปนสัดสวน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การจัดพ้ืนท่ีบริการเปนสัดสวน และความสะอาดของสถานที ่

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  การบริการรับจองโตะลวงหนา รองลงมา ความถูกตองใน
การเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม และการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคนทํางาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
การทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน รองลงมา ความถูกตองในการเสริฟอาหารและ
เครื่องดื่ม และการใหบริการลูกคาดวยความเสมอภาค 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของธุรกิจ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก
คือ ความถูกตองในการเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา การบริการรับจองโตะลวงหนา และ 
การทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 

3.4  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้
คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหมจําแนกตามรายไดตอเดือน 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ปจจัยดานสถานท่ี/ดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
         ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ปจจัยดานสถานท่ี/ดานชองทางการจัด
จําหนาย เทากัน และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน มากกวา 15,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ปจจัยดานสถานท่ี/ดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ และปจจัยดานบุคลากร  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา คุณภาพและความสามารถของวง
ดนตรี และความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ แนวเพลงท่ีเลน รองลงมา ความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี และ
คุณภาพและความสามารถของวงดนตรี 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ แนวเพลงท่ีเลน และความสนุกสนานและทันสมัยของดนตรี รองลงมา 
คุณภาพและความสามารถของนักรอง และคุณภาพและความสามารถของวงดนตรี  
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ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา มีหลายระดับ
ราคาใหเลือก และการติดปายราคาชัดเจน 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) และความเหมาะสมของราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา ความเหมาะสมของราคาอาหาร 
และความเหมาะสมของราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา โซดา น้ําอัดลม) 

ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 
10,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ทําเลท่ีตั้งอยูใกลแหลงชุมชน 
รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง และ
มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ทําเลท่ีตั้งอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมา ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง  
และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 10,000 
บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน 
เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการ
จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน/สังคม เชน การรวมกันทําความสะอาดถนนนิมมานเหมินทร 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม 
รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และการจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน/สังคม เชน 
การรวมกันทําความสะอาดถนนนิมมานเหมินทร 
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ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือการจัดกิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม 
รองลงมา การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน มินิคอนเสิรต, Party และมีสวนลดใหลูกคาท่ีเปนสมาชิกหรือ
ลูกคา VIP   

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานมี
ความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได และพนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง รองลงมา พนักงานบริการ
พูดจาสุภาพ ออนนอม และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได  

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม รองลงมา พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้ม
แยมแจมใส เปนกันเอง และพนักงานบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสและพนักงานมีความ
ซ่ือสัตย นาเช่ือถือและไววางใจได เทากัน 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามระดับ
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความมีช่ือเสียงของราน 
รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย และการตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตงภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย 
และการตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความมีช่ือเสียงของราน รองลงมา การตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัย 
และการตกแตงภายนอกรานสวยงาม ทันสมัย 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามระดับรายไดต่ํากวา 10,000 
บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความถูกตองในการเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม 
รองลงมา การบรกิารรับจองโตะลวงหนา และการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 
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ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การบริการรับจองโตะลวงหนา รองลงมา ความถูกตองในการเสริฟอาหาร
และเครื่องดื่ม และการทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 

ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได มากกวา 15,000 บาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน รองลงมา ความถูกตองใน
การเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดหาโตะใหลูกคาดวยความรวดเร็ว 
 

สวนที่ 4 ปญหาท่ีพบในการใชบริการ 
 ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด ดานอาหารและ

เครื่องดื่ม คือ ไมมีเครื่องดื่มพิเศษ / แนะนํา รองลงมา ไมมีอาหารพิเศษ / แนะนํา อาหารไมมีความ
หลากหลายและแนวเพลงท่ีเลนไมทันสมัยและหลากหลาย  

 ดานผลิตภัณฑ (ดานดนตรี)  ไดแก  แนวเพลงท่ีเลนไมทันสมัยและหลากหลาย 
รองลงมา แนวดนตรีลาสมัย ไมสนุกสนาน และ นักรองไมมีคุณภาพและความสามารถ 

ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ ราคามิกเซอร (น้ําแข็ง 
น้ํา โซดา น้ําอัดลม) แพง รองลงมา ราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลแพง และ ราคาอาหารแพง 

ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 
คือ สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ รองลงมา ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน มีตูเอทีเอ็ม และทําเลที่ตั้ง
ไมสะดวกตอการเดินทาง 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ การลง
โฆษณาในส่ือตางๆ เชน วิทยุ ใบปลิว หนังสือพิมพ นอยเกินไป รองลงมาไมมีการลดราคาอาหาร
และเครื่องดื่ม และไมมีแพคเกจเหลาและมิกเซอร 

ปญหาดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือพนักงานท่ีใหบริการ
มีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา รองลงมาพนักงานใหบริการไมถูกตองและชา และ 
พนักงานไมดูแลเอาใจใส ขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ  

ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา
มากท่ีสุด คือ สถานท่ีคับแคบและท่ีนั่งไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา และจํานวนหองน้ําไมเพียงพอ
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ตอจํานวนลูกคา เทากัน รองลงมา ไมมีระบบถายเทอากาศภายในท่ีดี และ อุปกรณ/ส่ิงอํานวยความ
สะดวกบนโตะอาหาร (เชน ไมจิ้มฟน กระดาษ ทิชชู เครื่องปรุงรส) ไมครบถวน ไมเพียงพอ 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ การเส
ริฟอาหารและเครื่องดื่มลาชา รองลงมา การบริการจัดหาโตะใหลูกคาลาชา และ ไมมีความสะดวก
ในการเรียกใชบริการจากพนักงาน 

 

อภิปรายผล 
การศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ ผับ

แอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม อภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ 
(Services Marketing Mix)  (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ, 2541)  ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ  
(Products)  ราคา (Price)  สถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) การสงเสริมการตลาด  
(Promotion)   บุ ค ล า ก ร  (People)  ก า ร ส ร า ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ 
(Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการใหบริการ (Process) และทบทวน
วรรณกรรมดังนี้ 

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศิระ 
สุริยะศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
รานวอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ แนวเพลงที่เลน ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  ศิระ สุริยะศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวน
ประสมทางการตลาดรานวอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ ความสนุกสนานของดนตรี   

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิระ สุริยะศักดิ์ 
(2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานวอรมอัพ
คาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม คือ มีการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
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ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิระ สุริยะศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานวอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม คือ ทําเล
ท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัด
กิจกรรมพิเศษชวงเทศกาล เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม  ซ่ึงไมสอดคลองกับ ศิระ สุริยะ
ศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดราน
วอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม พบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ การจัดคอนเสิรต  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดสอดคลองกับ ศิระ สุริยะศักดิ์ (2553) 
ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานวอรมอัพคาเฟ 
อําเภอเมือง เชียงใหม คือ พนักงานตอนรับสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความมีช่ือเสียงของราน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิระ 
สุริยะศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
รานวอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม พบวา ปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ช่ือรานและสัญลักษณของรานจํางาย  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ   ความ
ถูกตองในการเสริฟอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิระ สุริยะศักดิ์ 
(2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานวอรมอัพ
คาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม พบวาปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การ
ทักทายและตอนรับเม่ือทานเดินเขามาในราน  
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ 

ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม  มีขอคนพบคือ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและ
เพศหญิงจํานวนเทากัน สวนใหญมีอายุ 20-25 ป สถานภาพเปนโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพนักศึกษา รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 

เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบรกิารมากท่ีสุด คือ ดนตรีไพเราะและทันสมัย 
เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการนอยท่ีสุด คือ การจัดโปรโมช่ันพิเศษและการลดราคา 
วันท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุด คือ วันเสาร วันท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการนอย
ท่ีสุด คือ วันจันทร วิธีการส่ังอาหารท่ีผูตอบแบบสอบถามใชมากท่ีสุด คือ เลือกจากเมนู / รายการ
อาหาร วิธีการส่ังอาหารท่ีผูตอบแบบสอบถามใชนอยท่ีสุด คือ เลือกอาหารท่ีราคาถูก ประเภทของ
อาหารท่ีผูตอบแบบสอบถามส่ังมารับประทานมากท่ีสุด คืออาหารประเภทกับแกลม/ของวาง 
ประเภทของอาหารท่ีผูตอบแบบสอบถามส่ังมารับประทานนอยท่ีสุด คือ อาหารประเภทผัดและ
อาหารจานเดียว ประเภทเครื่องดื่มท่ีผูตอบแบบสอบถามส่ังมาดื่มมากท่ีสุด คือ เหลา/วิสกี้ ประเภท
เครื่องดื่มท่ี ผูตอบแบบสอบถามส่ังมาดื่มนอยท่ีสุด คือ ชา/กาแฟ ประเภทดนตรีท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามชอบมากท่ีสุด คือ เพลงปอบ / ปอบแดนซ ประเภทดนตรีท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบ
นอยท่ีสุด คือ เพลงอิเล็คทรอนิคแดนซ พ้ืนท่ีบริเวณท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบมากท่ีสุด คือ บริเวณ
ในหองแอร พ้ืนท่ีบริเวณท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบนอยท่ีสุด คือ บริเวณบารติดโตะพูล 
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ตารางท่ี 66 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาท่ีพบจากการใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดบริการ 
สวนประสมทางการตลาด

บริการ 
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ปญหาที่พบจากการใช

บริการ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
 

มีอาหารพิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉล่ีย 3.24) 

ก า ร ต ก แ ต ง อ า ห า ร ไ ม
สวยงาม  ไมนารับประทาน 

ปจจัยดานราคา การติดปายราคาชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 3.18) 

ราคามิกเซอร (น้ําแข็ง น้ํา 
โซดา น้ําอัดลม) แพง 

ปจจัยดานสถานที/่ชอง
ทางการจัดจําหนาย 

มีสถานท่ีจอดรถสะดวก กวางขวาง
เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.06) 

ท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 
 

การลดราคาอาหารและเครื่องดื่ม 
(คาเฉล่ีย 3.91) 

ไมมีแพคเกจเหลาราคาถูก 

ปจจัยดานบุคลากร 
 

พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 
(คาเฉล่ีย 3.08) 

พนักงานไมดูแลเอาใจใส 
ขาดความกระตือรือรนใน
การใหบริการ 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

จํานวนหองน้ํ าเพียงพอตอจํานวน
ลูกคา (คาเฉล่ีย 3.08) 

มีท่ีนั่งไมเพียงพอ 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ความสะดวกในการเรียกใชบริการ
จากพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.08) 

การใหบริการเสมอไมเสมอ
ภาค 
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ตารางท่ี 67 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามเพศ 

 
สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ชาย หญิง 
ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยยอยที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
(ดานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม) 

มีอาหารพิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.26) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / แนะนํา 

มีอาหารพิเศษ/
แนะนํา 

(คาเฉลี่ย 3.23) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / แนะนํา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(ดานดนตรี) 

คุณภาพและ
ความสามารถของ

นักรอง 
(คาเฉลี่ย 3.66) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถของ

นักรอง 
(คาเฉลี่ย 3.67) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

ปจจัยดานราคา การติดปายราคา
ชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.19) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา น้ําอัดลม) 
แพง 

การติดปายราคา
ชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.16) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา น้ําอัดลม) 
แพง 

ปจจัยดานสถานที่/ชอง
ทางการจัดจําหนาย 

มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก กวางขวาง

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.02) 

สถานท่ีจอดรถ
ไมเพียงพอ 

มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก กวางขวาง

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.09) 

สถานท่ีจอดรถ
ไมเพียงพอ 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

การโฆษณาในสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ  

ใบปลิว หนังสือพิมพ 
(คาเฉลี่ย 2.95) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ เชน 

วิทยุ  ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การลดราคาอาหาร
และเครื่องด่ืม 
(คาเฉลี่ย 2.86) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ เชน 

วิทยุ  ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

ปจจัยดานบุคลากร พนักงานมีความ
พรอมท่ีจะใหบริการ

ตลอดเวลา 
(คาเฉลี่ย 3.11) 

พนักงาน
ใหบริการไม
ถูกตองและ

ลาชา 

พนักงานท่ี
ใหบริการมีจํานวน

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.04) 

พนักงาน
ใหบริการไม
ถูกตองและ

ลาชา 
ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ   

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอจํานวน

ลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.08) 

จํานวนหองน้ํา
ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอจํานวน

ลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.07) 

จํานวนหองน้ํา
ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 
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ตารางท่ี 67 (ตอ) 
 

สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ชาย หญิง 
ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยยอยที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ความสะดวกในการ
เรียกใชบริการจาก

พนักงาน 
(คาเฉลี่ย 3.03) 

การเสริฟอาหาร
และเครื่องด่ืม

ลาชา 

การแนะนําสวนลด
และโปรโมช่ันกอน

ใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 3.11) 

การเสริฟอาหาร
และเครื่องด่ืม

ลาชา 

 
ตารางท่ี 68 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอาย ุ

 
สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

อายุ 20-25 ป อายุ 26 ปข้ึนไป 
ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยยอยที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
(ดานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม) 

มีอาหารพิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.35) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / แนะนํา 

มีอาหารพิเศษ/
แนะนํา 

(คาเฉลี่ย 3.12) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / แนะนํา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(ดานดนตรี) 

คุณภาพและ
ความสามารถของ

นักรอง 
(คาเฉลี่ย 3.73) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถของ

วงดนตรี 
(คาเฉลี่ย 3.59) 

วงดนตรีไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

ปจจัยดานราคา ความเหมาะสมของ
ราคามิกเซอร 

( น้ําแข็ง น้ํา โซดา 
น้ําอัดลม )  

(คาเฉลี่ย 3.19) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 
โซดา น้ําอัดลม) 
แพง 

มีหลายระดับราคา
ใหเลือก 

(คาเฉลี่ย 3.13) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 
โซดา น้ําอัดลม) 
แพง 

ปจจัยดานสถานที่/ชอง
ทางการจัดจําหนาย 

มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก กวางขวาง

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.10) 

สถานท่ีจอดรถ
ไมเพียงพอ 

มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก กวางขวาง

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.01) 

สถานท่ีจอดรถ
ไมเพียงพอ 
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ตารางท่ี 68 (ตอ) 
 

สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

อายุ 20-25 ป อายุ 26 ปข้ึนไป 
ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยยอยที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด 
ปญหาที่พบจาก

การใชบริการ 
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

การลดราคาอาหาร
และเครื่องด่ืม 
(คาเฉลี่ย 2.98) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ เชน 

วิทยุ  ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การโฆษณาในสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ  

ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 

(คาเฉลี่ย 2.80) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ เชน 

วิทยุ  ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

ปจจัยดานบุคลากร พนักงานท่ีใหบริการ
มีจํานวนเพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.13) 

พนักงาน
ใหบริการไม
ถูกตองและ

ลาชา 

พนักงานท่ี
ใหบริการมีจํานวน

เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.03) 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนนอย ไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 
ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ   

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอจํานวน

ลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.16) 

สถานท่ีคับแคบ
และท่ีนั่งไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอจํานวน

ลูกคา 
(คาเฉลี่ย 2.98) 

จํานวนหองน้ํา
ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ความสะดวกในการ
เรียกใชบริการจาก

พนักงาน 
(คาเฉลี่ย 3.13) 

การเสริฟอาหาร
และเครื่องด่ืม

ลาชา 

การแนะนําสวนลด
และโปรโมช่ันกอน

ใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 3.00) 

การเสริฟอาหาร
และเครื่องด่ืม

ลาชา 
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ตารางท่ี 69 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 
สวนประสม

ทางการตลาด
บริการ 

นักศึกษา คนทํางาน เจาของธุรกิจ 
ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 
ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  
(ดานอาหาร
และเคร่ืองดื่ม) 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.37) 

เครื่องด่ืมไมมี
ความ

หลากหลาย 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.13) 

อาหารไมมี
ความ

หลากหลาย 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.18) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / 
แนะนํา 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 
(ดานดนตรี) 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของนักรอง 

(คาเฉลี่ย 3.74) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของวงดนตรี 
และคุณภาพ

และ
ความสามารถ
ของนักรอง 

(คาเฉลี่ย 3.68) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของวงดนตรี 

(คาเฉลี่ย 3.53) 

วงดนตรีไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 
 

ปจจัยดาน
ราคา 

ความ
เหมาะสมของ
ราคามิกเซอร 
( น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม ) 

(คาเฉลี่ย 3.15) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม) 

แพง 

การติดปาย
ราคาชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.18) 

การติดปาย
ราคาไม
ชัดเจน 

การติดปาย
ราคาชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.16) 

การติดปาย
ราคาไม
ชัดเจน 

ปจจัยดาน
สถานที่/ชอง
ทางการจัด
จําหนาย 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.08) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 2.99) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.10) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 
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ตารางท่ี 69 (ตอ) 
 

สวนประสม
ทางการตลาด

บริการ 

นักศึกษา คนทํางาน เจาของธุรกิจ 
ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 
ปจจัยดานการ
สงเสริม
การตลาด 

การลดราคา
อาหารและ
เครื่องด่ืม 

(คาเฉลี่ย 2.92) 

การลง
โฆษณาใน
สื่อตางๆ 
เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การโฆษณาใน
สื่อตางๆ เชน 
วิทยุ  ใบปลิว 
หนังสือพิมพ 

(คาเฉลี่ย 2.88) 

การลง
โฆษณาใน
สื่อตางๆ 
เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การลดราคา
อาหารและ
เครื่องด่ืม 

(คาเฉลี่ย 2.88) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ 

เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

ปจจัยดาน
บุคลากร 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนเพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.09) 

พนักงาน
ใหบริการไม
ถูกตองและ

ลาชา 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนเพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.06) 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี
จํานวนนอย 
ไมเพียงพอ
ตอจํานวน

ลูกคา 
 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนเพียงพอ 
และพนักงานมี
ความพรอมท่ี
จะใหบริการ
ตลอดเวลา 

(คาเฉลี่ย 3.10) 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนนอย ไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

ปจจัยดานการ
สรางและ
นําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ   

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.09) 

สถานท่ีคับ
แคบและท่ี

นั่งไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.04) 

จํานวน
หองน้ําไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.10) 

สถานท่ีคับ
แคบและท่ีนั่ง
ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

ความสะดวกใน
การเรียกใช
บริการจาก

พนักงาน และ 
ความรวดเร็วใน
การเสริฟอาหาร
และเครื่องด่ืม 
(คาเฉลี่ย 3.13) 

การเสริฟ
อาหารและ
เครื่องด่ืม

ลาชา 

การแนะนํา
สวนลดและ

โปรโมช่ันกอน
ใหบริการ และ
ความสะดวกใน

การเรียกใช
บริการจาก
พนักงาน 

(คาเฉลี่ย 3.07) 

การบริการ
จัดหาโตะให
ลูกคาลาชา 

ความสะดวกใน
การเรียกใช
บริการจาก
พนักงาน 

(คาเฉลี่ย 3.02) 

การเสริฟ
อาหารและ

เครื่องด่ืมลาชา 
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ตารางท่ี 70 แสดงความพึงพอใจท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและปญหาของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
สวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามรายได 

 
สวนประสม

ทางการตลาด
บริการ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-15,000 บาท มากกวา 15,000 บาท 
ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 
ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  
(ดานอาหาร
และเคร่ืองดื่ม) 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.41) 

เครื่องด่ืมไมมี
ความ

หลากหลาย 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.19) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / 
แนะนํา 

มีอาหาร
พิเศษ/แนะนํา 

และมี
เครื่องด่ืม

พิเศษ/แนะนํา 
(คาเฉลี่ย 3.19) 

ไมมีเครื่องด่ืม
พิเศษ / 
แนะนํา 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 
(ดานดนตรี) 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของนักรอง 

(คาเฉลี่ย 3.69) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของนักรอง 

(คาเฉลี่ย 3.62) 

นักรองไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

คุณภาพและ
ความสามารถ
ของวงดนตรี 

(คาเฉลี่ย 3.67) 

วงดนตรีไมมี
คุณภาพและ

ความสามารถ 

ปจจัยดาน
ราคา 

ความ
เหมาะสมของ
ราคามิกเซอร 
( น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม ) 

(คาเฉลี่ย 3.06) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม) 

แพง 
 

การติดปาย
ราคาชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.15) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม) 

แพง 

การติดปาย
ราคาชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.19) 

ราคามิกเซอร 
(น้ําแข็ง น้ํา 

โซดา 
น้ําอัดลม) 

แพง 

ปจจัยดาน
สถานที่/ชอง
ทางการจัด
จําหนาย 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.03) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.06) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 

มีสถานท่ีจอด
รถสะดวก 
กวางขวาง
เพียงพอ 

(คาเฉลี่ย 3.09) 

สถานท่ีจอด
รถไม

เพียงพอ 
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ตารางท่ี 70 (ตอ) 
 

สวนประสม
ทางการตลาด

บริการ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-15,000 บาท มากกวา 15,000 บาท 
ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่
มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่
มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 
ปจจัยดาน
การสงเสริม
การตลาด 

การลดราคา
อาหารและ
เครื่องด่ืม 

(คาเฉลี่ย 2.90) 

การลง
โฆษณาใน
สื่อตางๆ 
เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การโฆษณา
ในสื่อตางๆ 

เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
(คาเฉลี่ย 

2.88) 

การลง
โฆษณาใน
สื่อตางๆ 
เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

การโฆษณา
ในสื่อตางๆ 

เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
และการลด
ราคาอาหาร

และ
เครื่องด่ืม 
(คาเฉลี่ย 

2.91) 

การลงโฆษณา
ในสื่อตางๆ 

เชน วิทยุ  
ใบปลิว 

หนังสือพิมพ 
นอยเกินไป 

ปจจัยดาน
บุคลากร 

พนักงานบริการ
อยางถูกตองและ

รวดเร็ว, 
พนักงานมีความ

พรอมท่ีจะ
ใหบริการ

ตลอดเวลา และ
พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวนเพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.12) 

พนักงาน
ใหบริการไม
ถูกตองและ

ลาชา 

พนักงานมี
ความพรอม

ท่ีจะ
ใหบริการ
ตลอดเวลา 
(คาเฉลี่ย 

3.04) 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี
จํานวนนอย 
ไมเพียงพอ
ตอจํานวน

ลูกคา 
 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี

จํานวน
เพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 

3.08) 

พนักงานท่ี
ใหบริการมี
จํานวนนอย 

ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

ปจจัยดาน
การสรางและ
นําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ   

จํานวนหองน้ํา
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.10) 

สถานท่ีคับ
แคบและท่ี

นั่งไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

จํานวน
หองน้ํา

เพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

(คาเฉลี่ย 
3.14) 

สถานท่ีคับ
แคบและท่ี

นั่งไม
เพียงพอตอ

จํานวนลูกคา 

จํานวน
หองน้ํา

เพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 

(คาเฉลี่ย 
3.00) 

จํานวนหองน้ํา
ไมเพียงพอตอ
จํานวนลูกคา 
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ตารางท่ี 70 (ตอ) 
 

สวนประสม
ทางการตลาด

บริการ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-15,000 บาท มากกวา 15,000 บาท 
ปจจัยยอยที่มี
คาเฉล่ียนอย

ที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่
มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 

ปจจัยยอยที่
มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุด 

ปญหาที่พบ
จากการใช

บริการ 
ปจจัยดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

บริการจัดหาโตะ
ใหลูกคาดวย
ความรวดเร็ว 

(คาเฉลี่ย 3.08) 

การเสริฟ
อาหารและ
เครื่องด่ืม

ลาชา 

การแนะนํา
สวนลดและ
โปรโมช่ัน

กอน
ใหบริการ 
(คาเฉลี่ย 

3.06) 

การเสริฟ
อาหารและ
เครื่องด่ืม

ลาชา 

ความสะดวก
ในการ
เรียกใช

บริการจาก
พนักงาน 
(คาเฉลี่ย 

3.05) 

การเสริฟ
อาหารและ

เครื่องด่ืมลาชา 

 
ขอเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานมัง
กี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี ้

 ดานผลิตภัณฑ  (อาหารและเคร่ืองดื่ม) ควรเพ่ิมเมนูอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ  
อาจเปนอาหารท่ีใชวัตถุดิบตามฤดูกาลตาง ๆ หรืออาหารท่ีคิดคนขึ้นใหม  โดยใหพนักงานแนะนํา
อาหารและเครื่องดื่มพิเศษกอนท่ีลูกคาจะส่ังอาหารหรือจัดทําเมนูแบบตั้งโตะขนาดเล็กเพ่ือดึงดูดใจ
ลูกคา  

              ควรใหความสําคัญในเรื่องของการตกแตงอาหารใหสวยงามนารับประทาน  โดย
จัดอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมกับภาชนะภาชนะ หรืออาจทําการปรับเปล่ียนขนาดภาชนะใหมี
ขนาดเพียงพอตอปริมาณอาหาร  
               ดานผลิตภัณฑ (ดานดนตรี) ควรเนนในเรื่องคุณภาพและความสามารถวงดนตรี 
และนักรอง ควรมีการคัดเลือกวงดนตรีและนักรองท่ีมีทักษะและความสามารถมากกวานี้ ควร
ปรับเปล่ียนแนวเพลงท้ังของวงดนตรีและดีเจใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยลดปริมาณเพลง
อิเล็คทรอนิคแดนซใหนอยลงเพราะไดรับความนิยมจากผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุดและเพ่ิม
เพลงอินดี้เขามาเพราะไดรับความนิยมจากผูตอบแบบสอบถามเปนอันดับสอง รองจากเพลงปอบ /
ปอบแดนซ  
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              วงดนตรีและดีเจควรอัพเดทเพลงใหม ๆ ท่ีอยูในความนิยมตลอดเวลา เพ่ือทําให
ลูกคาไดรับรูถึงการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแนวเพลงของรานบาง เนื่องจากทางราน มีการอัพเดท
เพลงและแนวเพลงใหม ๆ  นอยมาก จงึทําใหลูกคาประจํา เกดิอาการเบ่ือและยายไปรานอ่ืนในท่ีสุด  
               ดานราคา ควรแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มในเมนูใหชัดเจน  อาจปรับขนาด
ตัวหนังสือและตัวเลขใหชัดเจนมากกวาเดิม  ควรสรางความชัดเจนและดึงดูดสายตาลูกคาโดยการ
เพ่ิมรูปภาพอาหารในเมนูรายการอาหารและควรมีหลายระดับราคาใหลูกคาไดเลือก  
                            ควรมีการปรับลดราคามิกเซอรโดยวิธีการตาง ๆ ลงมาเพ่ือจะเปนการดึงดูดลูกคา 
อาจจัดทําแพคเกจเหลาและมิกเซอร หรือโปรโมช่ันบุฟเฟตมิกเซอรในชวงเวลาท่ีกําหนด 
               ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ควรจัดใหมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกและเพียงพอ
แกจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการ อาจเชาพ้ืนท่ีวางเปลาบริเวณใกล ๆ สําหรับใหลูกคาจอดรถเพิ่มเติม
หรือเชาท่ีจอดรถท่ีไกลออกไปไมมากแลวมีบริการรถรับสง  และควรมีพนักงานท่ีไดรับการ
ฝกอบรมคอยอํานวยความสะดวกในการรับรถดูแลรถใหลูกคาเปนอยางด ี
               ดานการสงเสริมการตลาด  ควรลดราคาอาหารและเครื่องดื่มโดยจัดทําบัตรลด
ราคาใหแกลูกคาท่ีสมัครเปนสมาชิกหรือลูกคาท่ีจัดงานวันเกิด ควรจัดแพคเกจเหลาราคาถูก ในชวง
เวลาท่ีลูกคาเขามาใชบริการนอย เชน ชวงกอนเวลา 21.00 น. ของวันจันทร - วันพฤหัสและวัน
อาทิตย   

              ควรเพิม่ชองทางการส่ือสารขอมูลและการจัดโปรโมช่ันกับลูกคา โดยจัดใหมีฝาย
สารสนเทศท่ีคอยติดตอส่ือสารและประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีทางรานจัดขึ้นทางส่ือโฆษณาตาง ๆ 
ทางเว็บไซตและเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook  
                ดานบุคลากร  ควรเพิ่มจํานวนพนักงานบริการในวันศุกรและวันเสารซ่ึงมีลูกคา
มาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยจางพนักงานช่ัวคราวเพ่ือลดปญหาพนักงานบริการไมเพียงพอและ
ทําใหการบริการลาชา  

               ควรใหความสําคัญในเรื่องของพนักงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการในทุกๆ ดาน  ควรมี
การพัฒนาบุคลากรโดยจัดโปรแกรมการฝกอบรมใหแกพนักงานทุกระดับเพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ี
ดีในงานบริการ โดยเนนการตอนรับและบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส  มีอัธยาศัยท่ีด ีมีกิริยาวาจา
ออนนอม สุภาพออนโยน รวมท้ังการพัฒนาความรูและความชํานาญในการใหบริการอยางมือ
อาชีพเพ่ือใหบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง  ปลูกฝงความรับผิดชอบเม่ือเกิดความผิดพลาดใน
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การใหบริการ มีความซ่ือสัตย สุจริต เปนท่ีไววางใจ  ตลอดจนการแตงกาย สะอาด สุภาพ และ
เรียบรอย  อาจใชวิธีให incentive เพ่ือกระตุนยอดขายหรือพนักงานท่ีไมเคยมาสายหรือลางาน 
               ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ควรจัดพ้ืนท่ีและบรรยากาศ
ภายในรานใหมีความรูสึกโปรงและไมอึดอัด  มีเกาอ้ีท่ีนั่งสบาย หรือปรับเปล่ียนบรรยากาศและการ
ตกแตงรานตามฤดูกาล  

              เพ่ิมจํานวนหองน้ําหากสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีได และเนนการรักษาความสะอาด
ของหองน้ําเปนพิเศษ  โดยจัดใหพนักงานประจําหองน้ําคอยดูแลทําความสะอาดหองน้ําในทุก
ชวงเวลาแตอาจเนนความถ่ีของการทําความสะอาดในชวงเวลาท่ีมีลูกคาใชบริการมาก   ควรจัด
บริเวณพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ไวใหหางจากบริเวณใกลกับหองน้ํา เพราะอาจทําใหมีกล่ินเหม็น  โดยกําหนด
พ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหรี่ไวอยางชัดเจน  ควรปรับปรุงระบบถายเทอากาศท้ังบริเวณภายในหองแอร
และบริเวณภายนอกท้ังหมด     
               ดานกระบวนการใหบริการ  ควรใหความสําคัญในกระบวนการใหบริการทุก
ขั้นตอน  ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะในเรื่องบุคลากรท่ีควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัด
โปรแกรมการฝกอบรมใหแกพนักงานทุกระดับ สงผลใหพนักงานทุกแผนกทํางานดวยความ
รวดเร็วและถูกตอง ไมวาจะเปนการรับรายการอาหารและเครื่องดื่ม  และการเสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่มของพนักงานบริการซ่ึงควรมีการทวนคําส่ังรายการอาหารทุกครั้งเพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาด  แผนกการเงินซ่ึงใหบริการรับชําระเงินอยางรวดเร็วและถูกตอง 
เพ่ือปองกันการลาชาและผิดพลาดอาจเพ่ิมพนักงานแคชเชียรช่ัวคราวในวันศุกรและวันเสาร  

               ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือเปนการสรางสายสัมพันธกับลูกคา เจาของรานควร
เดินทักทายลูกคาในรานในบางชวงเวลาเพ่ือเปนการใหเกียรติลูกคาและทําใหลูกคารูสึกวาตนเองมี
ความสําคัญ เจาของรานอาจสรางพันธมิตรทางการคากับสถานบันเทิงในบริเวณเดียวกัน โดยใชวิธี 
Bar Hopping Craw คือจัดทําคูปองใหลูกคาใชบริการในรานท่ีทําการตกลงไวตามราคาในคูปอง
ภายในคืนเดียวกัน วิธีนี้จะเพ่ิมจํานวนลูกคาชาวตางชาติซ่ึงนิยมใชวิธีการนี้ในตางประเทศ 
 
  
 
 


