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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา 

รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเคย
ใชบ้ริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท ความถ่ีในการมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใช้บริการของร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี ในช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. บุคคล
ผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ คือ เพื่อน/ผูร่้วมงาน มีวิธีการสั่งอาหาร โดย
สั่งตามเพื่อนแนะน า/เพื่อนร่วมโต๊ะสั่งให้ ประเภทอาหารท่ีนิยมสั่งมารับประทาน ก๋วยเต๋ียว
ลูกช้ินปลา ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมสั่งเป็นประจ า น ้ าเปล่า ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 201-300 บาท 
และ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวปลา รสหน่ึง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ อาหารอร่อย 
ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา  ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดบั 
โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ คือ รสชาติของอาหาร ด้าน
บุคลากร คือ พนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ คือ การทักทายและต้อนรับเม่ือลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน  ด้านราคา คือ ราคาอาหาร/
เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบัปริมาณ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความ
สะอาดของพื้นท่ีภายในร้านโดยรวม ดา้นสถานท่ี คือ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมา และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การจดัน ้าชาไวใ้หบ้ริการฟรี ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed at exploring customer satisfaction towards services 
Marketing Mix of Rot Nueng Fish Noodle restaurant in Mueang Chiang Mai District. Data 
collection was compiled from the distribution of questionnaires to 400  consumers of Rot Nueng 
Fish Noodle restaurant in Mueang Chiang Mai District. The given data were then analyzed by 
applying descriptive statistics composing of frequency, percentage, and mean. 
 Based upon the findings, most respondents were married female aging from 31 to 40 
years old. The highest level of education was a Bachelor’s Degree. Most of the respondents 
worked for private companies, earning averagely 20,001 – 25,000 Baht per month. The frequency 
of their visit to Rot Nueng Fish Noodle restaurant in Mueang Chiang Mai District was twice per 
week, mostly during Monday to Thursday between 12.01 PM to 3.00 PM. People with the most 
influence on where to dine were friends / colleagues. They usually ordered what their friends 
recommended or let their friends order for them. Their most favorite order was Fish Ball Noodle. 
Their most favorite drink was water. The average cost was 201 – 300 Baht for each visit. The 
main reason for selecting Rot Nueng Fish Noodle restaurant was the good taste of the food. 
 
 
 
 



  
ช 

 According to the study regarding the service marketing mix factors, the customers had 
high satisfaction with Product and People. The customers also had medium satisfaction with 
Process, Price, Physical Evidence, Place and Promotion, respectively. The sub-factors with the 
highest average for each category were as followed. For Product, the sub-factor was the flavor of 
the food. For People, the sub-factor was the care-taking and the enthusiasm of the employees. For 
Process, the sub-factor was the greetings and the welcoming when the customers walked in 
through the door. For Price, the sub-factor was the appropriateness between the food / drink price 
and quantity. For Physical Evidence, the sub-factor was the cleanliness of the overall space in the 
restaurant. For Place, the sub-factor was the convenience and accessibility of the location of the 
restaurant. And for Promotion, the sub-factor was the free tea for customers, respectively. 


