
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี  และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  

    การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานมังกี้คลับ 

ผับแอนดเรสทัวรองทอําเภอเมือง เชียงใหม  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฏี 

   แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 
  แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 45-48) กลาว

วา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาซ่ึงเปนผลมาจาก การเปรียบเทียบ

ระหวางการรับรูผลจากการทํางานหรือประสิทธิภาพสินคา (Product’s Received Performance) กับ

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) ถาพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการซ้ือ (Post 

Purchase Satisfaction) ของลูกคาวาจะเกิดระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอสินคาหรือ

บริการนั้น โดยถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ (Product Performance) ต่ํากวาความคาดหวัง

ของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) แตถาระดับของผลท่ีไดรับจาก

สินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา ก็ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 

และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังท่ีลูกคาตั้งไว ก็จะทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ (Delighted) ซ่ึงความแตกตางกันในระดับของความพึงพอใจท่ีกลาวมา จะสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือซํ้าของลูกคา รวมไปถึงการประชาสัมพันธส่ิงท่ีดีและไมดีของสินคาหรือบริการตอ

บุคคลอ่ืนตอไป 
  แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) ซ่ึง ศิริวรรณ                 

เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาวถึง ประกอบดวย 
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 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูขายมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับ

ผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพ

ผลิตภัณฑ  ความคงทน ความนา เ ช่ือถือ รูปลักษณพิเศษ การออกแบบ ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงปจจุบันการแขงขันมุงเนนการ

สรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคาคาดหวัง 

 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินลูกคาจะมีการ

เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคา

จะตัดสินใจซ้ือ ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสูการสรางกําไรในท่ีสุด 

ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนยายสินคาจากผูผลิตไปยังลูกคาท่ีตองการในเวลาท่ีเหมาะเพ่ือเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะ

ธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว เพราะทําเล

ท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตอง

สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด จะตองหาทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกตอ

การเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา          

 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล

ระหวางผูขายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเครื่องมือท่ีใช 

ในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดไดส่ีแบบเรียกวา สวน

ประสมการสงเสริมการตลาด(Promotion  Mixed)  ซ่ึงประกอบดวย 

    4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล 

( Non Personal ) โดยผานส่ือตางๆเชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

    4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการขายโดยใช

พนักงานขาย 
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    4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือหรือกิจกรรม

ทางการตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพนักงานขาย 

    4.4) การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Public Relation) เปน

แผนการนําเสนอภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง 

 5. ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ซ่ึงไดจากการคัดเลือก การ

ฝกอบรม และการจูงใจพนักงาน ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้นแตกตาง

เหนือคูแขงพนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความ

นาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา

ตางๆ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 

  6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา ซ่ึงมี

หลากหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และ

ประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) เชน การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมาติดตอ การแนะนํา 

การคิดคาบริการท่ีเท่ียงตรง และการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  

  7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management,TQM) หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใช

หลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ และ

ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา และสามารถทําใหมองเห็นภาพลักษณของการ

บริการไดอยางชัดเจนดวย 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  พิมพวลัญช พินธุประภา (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี

ตอการบริการของรานอาหารลําแมลาปลาเผา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-39 ป สถานภาพโสด มีอาชีพเปนขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภูมิลําเนาปจจุบันอยูในจังหวัดเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในระดับมากตอปจจัยในดานผลิตภัณฑ อันไดแก ความสะอาดของอาหาร รสชาติอาหาร และความ
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หลากหลายของรายการอาหาร สถานท่ี อันไดแก ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ ความ

ปลอดภัยในสถานท่ีจอดรถ และบรรยากาศทั่วไปของราน และ การบริการ อันไดแก การตอนรับ

ของพนักงาน ระยะเวลาในการรออาหาร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางตอ

ปจจัยในดานราคา อันไดแก ความเหมาะสมขอปริมาณอาหาร การลดราคาอาหารในฐานะสมาชิก 

   ยุวนิตย ทิศสกุล (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ี

มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการผับและภัตตาคารในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ผล

การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-25 ป สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพคาขาย/เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว และมีรายได

ตอเดือน 5,001-10,000 บาท ส่ือท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผับและภัตตาคารเปนสวนใหญคือ

เพ่ือนแนะนํา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ดานอาหารและเครื่องดืม่) ท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก 

ความสะอาดของอาหาร ความสดของอาหาร ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ดานดนตรี) ท่ีมีระดับ

ความสําคัญมากท่ีสุดไดแก ความไพเราะของวงดนตรี ปจจัยดานราคาท่ีมีระดับความสําคัญมาก

ไดแก ราคาอาหาร ราคามิกเซอร ราคาเหลาตอขวด ราคาเบียรตอขวด ปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีระดับ

ความสําคัญมากไดแก มีท่ีจอดรถเพียงพอ ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีระดับความสําคัญมากไดแก การมีพนักงานแนะนําอาหารและ

เครื่องดื่ม ซ้ือ 1 แถม 1 การลดราคาอาหาร แพ็คเกจเหลาราคาถูก การลดราคาเหลาตอขวด การลด

ราคามิกเซอร การทําบัตรลดแจกใหกับลูกคาประจํา การลดราคาเบียรตอขวด Happy Hour การ

เสนอเมนูอาหารใหม การสมัครเปนสมาชิกเพ่ือใหไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ การลงโฆษณาในส่ือตาง 

ๆ การแจงขาวสารขอมูลประชาสัมพันธของราน ปจจัยดานพนักงานท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด

ไดแก พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรน พนักงานตอนรับมีความสุภาพ 

ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับลูกคา ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมี

ระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก การมีหองน้ําสะอาด มีระบบถายเทอากาศภายในท่ีดี ปจจัยดาน

กระบวนการท่ีมีระดับความสําคัญมากไดแก การมีภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด อาหาร

และเครื่องดื่มไดรับอยางรวดเร็วและถูกตอง การทักทายและตอนรับเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน 

แคชเชียรคดิเงินไดถูกตอง รวดเร็ว มีการใหบริการแกลูกคาอยางเสมอภาค มีการประสานงานกัน

เปนอยางดี การจองโตะ 
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 ศิระ สุริยะศักดิ์ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวน

ประสมทางการตลาดรานวอรมอัพคาเฟ อําเภอเมือง เชียงใหม   ผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20-25 ป สถานภาพเปนโสด  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา  สวนใหญเปนนักศึกษา  มีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท   เหตุผลท่ีเลือกใช

บริการคือ ดนตรีไพเราะ สวนใหญบุคคลแนะนําท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการมาก

ท่ีสุด คือ เพ่ือน/ผูรวมงาน วันท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ วันศุกร   เวลาท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ  เวลา 

20.00-22.00 น.  โดยเฉล่ียใชบริการบอยท่ีสุดคืออาทิตยละครั้ง   มีจํานวนผูท่ีมาเท่ียวในแตละครั้ง 

คือ 3-4 คน ระยะเวลาที่ใชบริการครั้งละ 3-4 ช่ัวโมง  โดยมีคาใชจายเฉล่ียตอครั้ง(ท่ีหารกันแลวตอ

คน) คือ ต่ํากวา 500 บาท   การจายเงินเม่ือเรียกเก็บเงิน คือ หารกันจาย ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุก

ปจจัย เรียงลําดับดังนี้ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก ความสนุกสนานของ

ดนตรี แนวเพลงดนตรี  และรสชาติของอาหาร ปจจัยดานราคาท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก 

สามารถชําระดวยบัตรเครดิตได การใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก และราคาอาหาร ปจจัยดาน

สถานท่ีท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน  

และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ตูเอทีเอ็ม ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีระดับความสําคัญ

มากท่ีสุดไดแก การจัดคอนเสิรต  การจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลตางๆ  และการแจงขาวสารขอมูล

ประชาสัมพันธของทางราน ปจจัยดานบุคลากรท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก พนักงาน

ตอนรับมีความสุภาพยิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา พนักงานมีความซ่ือสัตยตอลูกคา 

และพนักงานแตงกายเหมาะสมสุภาพ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมี

ระดับความสําคัญมากท่ีสุดไดแก  ช่ือรานและสัญลักษณของรานจํางาย  รานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก  

เปดบริการมานานแลว และภาพลักษณของรานดูดี  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีระดับ

ความสําคัญมากท่ีสุดไดแก  การทักทายและตอนรับเม่ือทานเดินเขามาในราน การจองโตะลวงหนา  

และภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด 
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รานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท 
              รานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ตั้งอยูเลขท่ี 7 ถนนนิมมานเหมินทร ซอย 9 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบธุรกิจบริการ ประเภทรานอาหารและสถาน

บันเทิง เปดใหบริการครัง้แรกในป พ.ศ. 2543 มีจํานวนพนักงานเริ่มตนเพียง 16 คนและจํานวนโตะ

เพียง 15 โตะ ระยะเวลาเพียง 1-2 ปก็ไดรับความนิยม และกาวขึ้นมาเปนแหลงกินเท่ียวอันดับตนๆ

ของเมืองเชียงใหมจนถึงปจจุบันเปนเวลา 10  ปเต็ม (ปพ.ศ. 2553)  มีจํานวนโตะท้ังหมด 90 โตะ  มี

ลูกคาเขามาใชบริการเฉล่ีย 200 รายตอวัน (ฝายการตลาดรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ,2553:

สัมภาษณ)  

 

 กลยุทธทางการตลาด 
 ผูบริหารรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท กําหนดกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายหลักคือ

กลุมลูกคาอายุตั้งแต 20-30 ปท่ีมีรสนิยมระดับกลางถึงระดับสูง โดยใหความสําคัญกับกลุมลูกคา

อายุ 25-27 มากท่ีสุดเพราะมีกําลังซ้ือ เปนผูนําแฟช่ันและสามารถเปนผูนํากลุมลูกคาอายุ 20-25 ป 

และ 28-30 ปได ผูบริหารมุงเนนการสรางความแตกตางและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและ

การบริการเพ่ือการเปนผูนําในการแขงขันท่ีรุนแรงของธุรกิจรานอาหารและสถานบันเทิงในจังหวัด

เชียงใหม ดังนั้นจึงเนนการบริการความบันเทิง การสรางความนาสนใจและดึงดูดลูกคาโดยการ

กําหนดกลุมลูกคาผูหญิงใหเปนท่ีสนใจของกลุมลูกคาผูชาย และการกําหนดกลุมลูกคาผูชายท่ีมี

รสนิยมเปนท่ีสนใจของกลุมลูกคาผูหญิงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการกําหนดวาตองการขาย

อะไรและขายใหใคร เพราะเพศตรงขามท่ีมีคุณภาพเปนเหตุผลหนึ่งท่ีสําคัญในการเลือกใชบริการ

ของกลุมลูกคาเปาหมายหลักท่ีกําหนดไว ซ่ึงสวนใหญมีสถานภาพโสด 

 นอกจากนี้ผูบริหารนําสวนประสมทางการตลาดเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

ทางการตลาดของรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองทดังนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ เนนความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม โดยจัดแบงอาหาร

ออกเปนหลายประเภทตามความตองการของลูกคา อีกท้ังการใหความสําคัญกับความสดใหมและ

รสชาติของอาหารรวมถึงการรักษามาตรฐานของอาหาร 
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 นอกจากนี้ยังกําหนดแนวเพลงท่ีใชเพ่ือเปนการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเนน

ใหวงดนตรีเลนเพลงปอบและเพลงร็อคจังหวะเร็วและชาสลับกับการเปดแผนเพลงอิเล็คทรอนิค

แดนซจากดีเจ 

 ดานราคา การกํ าหนดราคาอาหารและเคร่ืองดื่มใหอยูระดับท่ีคอนข างสูง 

(เปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม) เพ่ือเปนการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

ซ่ึงสอดคลองกับคุณภาพของวัตถุดิบท่ีเลือกใชในการปรุงอาหาร 

 ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย การเลือกทําเลที่ตั้งในแหลงชุมชนท่ีเปนท่ีนิยม

ของกลุมลูกคาเปาหมายและสะดวกตอการเดินทาง 

 ดานการสงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือดึงดูดใหลูกคามาใชบริการในวัน

ธรรมดา เชนการจัดคอนเสิรต และเพ่ิมยอดขายโดยจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตาง ๆ  เชนการจัดงาน

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  

 ดานบุคลากร การฝกอบรมมารยาทและขั้นตอนในการทํางานใหแกพนักงาน โดย

ปลูกฝงใหพนักงานมีใจรักในงานบริการ มีความซ่ือสัตยสุจริตตอลูกคาและองคกรของตนเอง และ

เนนใหพนักงานมีความรูในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเปนอยางด ี

 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ การจัดสรรพ้ืนท่ีในรานออกเปน

สวนๆ อยางชัดเจนเพ่ือรองรับกระบวนการทํางานของพนักงาน เนนการตกแตงภายในและภายนอก

ดวยรูปแบบท่ีทันสมัยและการเลือกภาชนะอุปกรณเครื่องใชในการบริการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกับการตกแตงเพ่ือเปนการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ดานกระบวนการใหบริการ การฝกอบรมใหพนักงานรูจักขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบงานในตําแหนงงานของตนเอง เขาใจกระบวนการในการทํางานและเรียนรูการทํางาน

รวมกันของพนักงานในแตละแผนก เพ่ือปองกันความผิดพลาดและลาชาในกระบวนการใหบริการ 

   

 
              


