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ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาโชตนา 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำโชตนำ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ควำมสดใหม่ของกำแฟ 
ท่ีจ ำหน่ำยในร้ำน 

159 20 15 6 0 4.66 1 

(79.50) (10.00) (7.50) (3.00) (0.00) (มำกท่ีสุด) 

1.2 ควำมสดใหม่ของขนม
เคก้ คุกก้ี และแซนวชิ 
ท่ีจ  ำหน่ำยในร้ำน 

37 107 31 25 0 3.78 6 

(18.50) (53.50) (15.50) (12.50) (0.00) (มำก) 

1.3 ควำมหลำกหลำยของ
ชนิดกำแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

155 30 7 2 6 4.63 2 

(77.50) (15.00) (3.50) (1.00) (3.00) (มำกท่ีสุด) 

1.4 ควำมหลำกหลำยของ
ขนมท่ีจ ำหน่ำย 

18 28 127 15 12 3.13 12 

(9.00) (14.00) (63.50) (7.50) (6.00) (ปำนกลำง) 

1.5 คุณภำพของกำแฟมี
ควำมสม ่ำเสมอ เช่น 
กล่ินของกำแฟ สีของ
กำแฟ เป็นตน้ 

65 118 17 0 0 4.24 5 

(32.50) (59.00) (8.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
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ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำโชตนำ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.6 กำรตกแต่งเคร่ืองด่ืม

สวยงำมน่ำรับประทำน 
31 93 30 22 24 3.43 9 

(15.50) (46.50) (15.00) (11.00) (12.00) (ปำนกลำง) 
1.7 รสชำติของกำแฟและ

เคร่ืองด่ืม 
148 25 16 4 7 4.52 3 

(74.00) (12.50) (8.00) (2.00) (3.50) (มำกท่ีสุด) 
1.8 รสชำติของขนม 26 29 100 28 17 3.10 13 

(13.00) (14.50) (50.00) (14.00) (8.50) (ปำนกลำง) 
1.9 กำแฟมีหลำยขนำด เช่น 

ขนำดเลก็ ใหญ่ เป็นตน้ 
89 94 17 0 0 4.36 4 

(44.50) (47.00) (8.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงำม 8 27 118 27 20 2.88 14 

(4.00) (13.50) (59.00) (13.50) (10.00) (ปำนกลำง) 
1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมำะสม

กรณีซ้ือกลบับำ้น (เช่น
มีกำร Packing แยก
ระหวำ่งกำแฟ และ
น ้ ำแขง็ เป็นตน้) 

20 35 119 19 7 3.21 11 
(10.00) (17.50) (59.50) (9.50) (3.50) (ปำนกลำง) 

1.12 ภำชนะบรรจุท่ีใส่
น ้ ำตำล ครีมเทียมใชใ้น
ร้ำน มีควำมเหมำะสม 
และสวยงำม 

33 102 34 14 17 3.60 7 
(16.50) (51.00) (17.00) (7.00) (8.50) (มำก) 

1.13 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
กำแฟและเคร่ืองด่ืม
ใหม่อยูเ่สมอ 

36 83 30 18 33 3.36 10 
(18.00) (41.50) (15.00) (9.00) (16.50) (ปำนกลำง) 

1.14 ช่ือเสียงของร้ำนเป็นท่ี
รู้จกั 

8 20 96 54 22 2.69 15 
(4.00) (10.00) (48.00) (27.00) (11.00) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำโชตนำ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.15 ตรำยีห่อ้ของร้ำนมี

ควำมสวยงำมและจดจ ำ
ไดง่้ำย 

34 96 35 13 22 3.54 8 
(17.00) (48.00) (17.50) (6.50) (11.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นรำคำ สำขำโชตนำ 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 รำคำของกำแฟและ

เคร่ืองด่ืมถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
78 99 23 0 0 4.28 2 

(39.00) (49.50) (11.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
2.2 รำคำของขนมถูกกวำ่

ร้ำนอ่ืน เช่น ขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

24 27 105 26 18 3.07 4 
(12.00) (13.50) (52.50) (13.00) (9.00) (ปำนกลำง) 

2.3 รำคำของส่วนผสม
เพ่ิมเติม ถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
เช่น วปิครีม ไซรัป คำ
รำเมล เป็นตน้ 

14 37 94 42 13 2.99 5 
(7.00) (18.50) (47.00) (21.00) (6.50) (ปำนกลำง) 

2.4 มีรำคำใหเ้ลือกหลำย
ขนำด 

38 89 38 19 16 3.57 3 
(19.00) (44.50) (19.00) (9.50) (8.00) (มำก) 

2.5 ติดป้ำยบอกรำคำชดัเจน 74 113 13 0 0 4.31 1 
(37.00) (56.50) (6.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นสถำนท่ี สำขำโชตนำ 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 กำรเดินทำงมำท่ีร้ำน
สะดวก 

148 29 13 2 8 4.54 2 

(74.00) (14.50) (6.50) (1.00) (4.00) (มำกท่ีสุด) 

3.2 ท่ีตั้งของร้ำนมองเห็นได้
ชดัเจนจำกดำ้นนอก 

29 112 38 21 0 3.75 4 

(14.50) (56.00) (19.00) (10.50) (0.00) (มำก) 

3.3 สถำนท่ีจอดรถ
กวำ้งขวำงสะดวกสบำย 

158 27 12 3 0 4.70 1 

(79.00) (13.50) (6.00) (1.50) (0.00) (มำกท่ีสุด) 

3.4 มีกำรจดัโตะ๊ และเกำ้อ้ี
ใหลู้กคำ้นัง่ไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 

28 26 118 19 9 3.23 5 

(14.00) (13.00) (59.00) (9.50) (4.50) (ปำนกลำง) 

3.5 เวลำเปิด-ปิดของร้ำน
สะดวกต่อกำรเลือกใช้
บริกำร (10.00 น. -20.00 
น.) 

68 110 22 0 0 4.23 3 

(34.00) (55.00) (11.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

3.6 มีบริกำรรับค ำสัง่ซ้ือทำง
โทรศพัทไ์ด ้

23 33 97 31 16 3.08 7 

(11.50) (16.50) (48.50) (15.50) (8.00) (ปำนกลำง) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook 
ของร้ำนมีขอ้มูล
เพียงพอ และเขำ้ถึงได้
ง่ำย 

17 31 121 21 10 3.12 6 

(8.50) (15.50) (60.50) (10.50) (5.00) (ปำนกลำง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 4 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด สำขำโชตนำ 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีกำรโฆษณำผำ่นส่ือ
ต่ำงๆ เช่น วทิย ุนิตยสำร 
ป้ำยกลำงแจง้ เป็นตน้ 

9 20 92 61 18 2.71 7 

(4.50) (10.00) (46.00) (30.50) (9.00) (ปำนกลำง) 

4.2 มีกำรท ำกำร
ประชำสมัพนัธ์ เช่น 
กำรสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน กำรปลูก
เมลด็กำแฟเพื่อ
เสริมสร้ำงรำยได ้เป็น
ตน้ 

31 116 24 29 0 3.75 2 

(15.50) (58.00) (12.00) (14.50) (0.00) (มำก) 

4.3 มีกำรจดัรำยกำรลดแลก
แจกแถม เช่น ซ้ือครบ 
10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ 
แจกเส้ือยดื แจกแกว้
กำแฟ เม่ือใชบ้ริกำร
ตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้ 

74 103 23 0 0 4.26 1 

(37.00) (51.50) (11.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

4.4 มีกำรใหข้องสมนำคุณ
ในโอกำสพิเศษ เช่น 
บตัรส่วนลด เป็นตน้ 

42 97 35 14 12 3.72 3 

(21.00) (48.50) (17.50) (7.00) (6.00) (มำก) 

4.5 มีกำรแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกำลส ำคญั เช่น 
เทศกำลปีใหม่ ออกบูต๊
ตำมงำนต่ำงๆ เป็นตน้ 

14 28 103 30 25 2.88 6 

(7.00) (14.00) (51.50) (15.00) (12.50) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 4 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด สำขำโชตนำ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.6 มีกำรท ำบตัรสมำชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ 

16 31 104 33 16 2.99 5 

(8.00) (15.50) (52.00) (16.50) (8.00) (ปำนกลำง) 

4.7 มีเอกสำร วำรสำร แผน่
พบั หรือหนงัสือท่ีให้
ควำมรู้ ขอ้มูล ข่ำวสำร
เก่ียวกบักำแฟใหลู้กคำ้ 

39 94 23 21 23 3.53 4 

(19.50) (47.00) (11.50) (10.50) (11.50) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 

  
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร สำขำโชตนำ  
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.1 พนกังำนมีจ ำนวน

เพียงพอในกำร
ใหบ้ริกำร 

145 37 11 2 5 4.58 2 
(72.50) (18.50) (5.50) (1.00) (2.50) (มำกท่ีสุด) 

5.2 พนกังำนดูแลเอำใจใส่
และมีควำม
กระตือรือร้นในกำร
ใหบ้ริกำร 

46 80 38 18 18 3.59 6 

(23.00) (40.00) (19.00) (9.00) (9.00) (มำก) 

5.3 พนกังำนพดูจำสุภำพ 
อ่อนนอ้ม 

39 97 30 21 13 3.64 5 
(19.50) (48.50) (15.00) (10.50) (6.50) (มำก) 

5.4 พนกังำนสำมำรถ
แนะน ำเคร่ืองด่ืมและ
ขนมไดเ้ป็นอยำ่งดี 

1 6 49 128 16 2.24 10 

(0.50) (3.00) (24.50) (64.00) (8.00) (นอ้ย) 

5.5 พนกังำนมี
ควำมสำมำรถในกำร
แกปั้ญหำ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

9 29 98 47 17 2.83 9 

(4.50) (14.50) (49.00) (23.50) (8.50) (ปำนกลำง) 

5.6 พนกังำนแต่งกำย
เรียบร้อย และเหมำะสม 

20 32 115 19 14 3.13 7 
(10.00) (16.00) (57.50) (9.50) (7.00) (ปำนกลำง) 

5.7 พนกังำนใหบ้ริกำร
ลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอ
ภำค 

163 20 12 5 0 4.71 1 

(81.50) (10.00) (6.00) (2.50) (0.00) (มำกท่ีสุด) 

5.8 พนกังำนมีควำม
ซ่ือสตัยต์่อลูกคำ้ เช่น 
แจง้ลูกคำ้ทนัทีเม่ือรับ
เงินมำเกิน เป็นตน้ 

72 109 19 0 0 4.27 4 
(36.00) (54.50) (9.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
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ตารางที่ 6 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร สำขำโชตนำ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.9 พนกังำนมีบุคลิกภำพท่ี

ดี 
22 27 95 37 19 2.98 8 

(11.00) (13.50) (47.50) (18.50) (9.50) (ปำนกลำง) 
5.10 บำริสตำ้มีควำมรู้ควำม

ช ำนำญในเร่ืองกำแฟ
เป็นอยำ่งดี 

146 29 16 4 5 4.54 3 
(73.00) (14.50) (8.00) (2.00) (2.50) (มำกท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.65 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 6 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร สำขำโชตนำ 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 กำรทกัทำยและตอ้นรับ
เม่ือลูกคำ้เดินเขำ้มำใน
ร้ำน 

42 86 36 14 22 3.56 6 

(21.00) (43.00) (18.00) (7.00) (11.00) (มำก) 

6.2 ขั้นตอนกำรสัง่กำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยำกซบัซอ้น 

142 30 16 6 6 4.48 2 

(71.00) (15.00) (8.00) (3.00) (3.00) (มำก) 

6.3 ระยะเวลำท่ีรอในกำร
รับกำแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนม (หลงักำรสัง่ซ้ือ) มี
ควำมเหมำะสม 

147 40 6 5 2 4.63 1 

(73.50) (20.00) (3.00) (2.50) (1.00) (มำกท่ีสุด) 

6.4 มีบริกำรเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่
ตอ้งใหลู้กคำ้มำรับท่ี
เคำน์เตอร์เอง) 

40 109 29 22 0 3.84 5 

(20.00) (54.50) (14.50) (11.00) (0.00) (มำก) 

6.5 กำรเสิร์ฟกำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมได้
อยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

71 106 23 0 0 4.24 4 

(35.50) (53.00) (11.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

6.6 มีกำรใหบ้ริกำรจองโตะ๊
ล่วงหนำ้ 

24 32 115 22 7 3.22 7 

(12.00) (16.00) (57.50) (11.00) (3.50) (ปำนกลำง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

72 106 22 0 0 4.25 3 

(36.00) (53.00) (11.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 7 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ สำขำโชตนำ 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ำยหนำ้ร้ำนสวยงำม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

24 30 113 23 10 3.18 6 

(12.00) (15.00) (56.50) (11.50) (5.00) (ปำนกลำง) 

7.2 บรรยำกำศของร้ำนเป็น
กนัเอง และ สวยงำม 

44 100 25 19 12 3.73 4 

(22.00) (50.00) (12.50) (9.50) (6.00) (มำก) 

7.3 ภำยในร้ำนมีพ้ืนท่ีกวำ้ง 
ไม่แออดั 

18 28 125 21 8 3.14 8 

(9.00) (14.00) (62.50) (10.50) (4.00) (ปำนกลำง) 

7.4 ควำมสะอำดภำยในร้ำน 41 113 29 17 0 3.89 3 

(20.50) (56.50) (14.50) (8.50) (0.00) (มำก) 

7.5 กำรจดัวำงโตะ๊ เกำ้อ้ี
และอุปกรณ์เป็น
ระเบียบ 

31 103 44 22 0 3.72 5 

(15.50) (51.50) (22.00) (11.00) (0.00) (มำก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภำยนอก
อำคำร 

16 37 119 14 14 3.13 9 

(8.00) (18.50) (59.50) (7.00) (7.00) (ปำนกลำง) 

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส ำหรับสูบ
บุหร่ี 

18 28 119 25 10 3.10 10 

(9.00) (14.00) (59.50) (12.50) (5.00) (ปำนกลำง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร 
โทรทศัน์ ไวบ้ริกำร
ลูกคำ้ 

23 27 123 15 12 3.17 7 

(11.50) (13.50) (61.50) (7.50) (6.00) (ปำนกลำง) 

7.9 กำรมีบริกำร
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี 

143 30 22 3 2 4.55 1 

(71.50) (15.00) (11.00) (1.50) (1.00) (มำกท่ีสุด) 
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ตารางที่ 7 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ สำขำโชตนำ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
7.10 หอ้งน ้ ำสะอำดและ

เพียงพอ 
5 7 41 127 20 2.25 11 

(2.50) (3.50) (20.50) (63.50) (10.00) (นอ้ย) 
7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ือง

ท ำกำแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่ำงๆ มี
ควำมทนัสมยั 

143 32 14 6 5 4.51 2 
(71.50) (16.00) (7.00) (3.00) (2.50) (มำกท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 

  
(ปานกลาง) 
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ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวัด
เชียงใหม่ สาขารวมโชค 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ควำมสดใหม่ของกำแฟ 
ท่ีจ ำหน่ำยในร้ำน 

157 28 10 5 0 4.69 1 

(78.50) (14.00) (5.00) (2.50) (0.00) (มำกท่ีสุด) 

1.2 ควำมสดใหม่ของขนม
เคก้ คุกก้ี และแซนวชิ 
ท่ีจ  ำหน่ำยในร้ำน 

45 104 31 20 0 3.87 6 

(22.50) (52.00) (15.50) (10.00) (0.00) (มำก) 

1.3 ควำมหลำกหลำยของ
ชนิดกำแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

145 29 10 7 9 4.47 3 

(72.50) (14.50) (5.00) (3.50) (4.50) (มำก) 

1.4 ควำมหลำกหลำยของ
ขนมท่ีจ ำหน่ำย 

22 31 122 14 11 3.20 11 

(11.00) (15.50) (61.00) (7.00) (5.50) (ปำนกลำง) 

1.5 คุณภำพของกำแฟมี
ควำมสม ่ำเสมอ เช่น 
กล่ินของกำแฟ สีของ
กำแฟ เป็นตน้ 

73 103 24 0 0 4.25 5 

(36.50) (51.50) (12.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

1.6 กำรตกแต่งเคร่ืองด่ืม
สวยงำมน่ำรับประทำน 

34 93 32 21 20 3.50 9 

(17.00) (46.50) (16.00) (10.50) (10.00) (มำก) 

1.7 รสชำติของกำแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

142 35 13 5 5 4.52 2 

(71.00) (17.50) (6.50) (2.50) (2.50) (มำกท่ีสุด) 
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ตารางที่ 8 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำรวมโชค (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.8 รสชำติของขนม 20 39 98 21 22 3.07 13 

(10.00) (19.50) (49.00) (10.50) (11.00) (ปำนกลำง) 

1.9 กำแฟมีหลำยขนำด เช่น 
ขนำดเลก็ ใหญ่ เป็นตน้ 

74 105 21 0 0 4.27 4 

(37.00) (52.50) (10.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงำม 10 27 126 25 12 2.99 14 

(5.00) (13.50) (63.00) (12.50) (6.00) (ปำนกลำง) 

1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมำะสม
กรณีซ้ือกลบับำ้น (เช่น
มีกำร Packing แยก
ระหวำ่งกำแฟ และ
น ้ ำแขง็ เป็นตน้) 

19 29 120 23 9 3.13 12 

(9.50) (14.50) (60.00) (11.50) (4.50) (ปำนกลำง) 

1.12 ภำชนะบรรจุท่ีใส่
น ้ ำตำล ครีมเทียมใชใ้น
ร้ำน มีควำมเหมำะสม 
และสวยงำม 

29 82 45 24 20 3.38 10 

(14.50) (41.00) (22.50) (12.00) (10.00) (ปำนกลำง) 

1.13 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
กำแฟและเคร่ืองด่ืม
ใหม่อยูเ่สมอ 

50 89 28 16 17 3.70 7 

(25.00) (44.50) (14.00) (8.00) (8.50) (มำก) 

1.14 ช่ือเสียงของร้ำนเป็นท่ี
รู้จกั 

14 16 110 45 15 2.85 15 

(7.00) (8.00) (55.00) (22.50) (7.50) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 8 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ สำขำรวมโชค (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.15 ตรำยีห่อ้ของร้ำนมี

ควำมสวยงำมและจดจ ำ
ไดง่้ำย 

42 94 23 19 22 3.58 8 
(21.00) (47.00) (11.50) (9.50) (11.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.70 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 9 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นรำคำ สำขำรวมโชค 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 รำคำของกำแฟและ

เคร่ืองด่ืมถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
62 122 16 0 0 4.23 1 

(31.00) (61.00) (8.00) (0.00) (0.00) (มำก) 
2.2 รำคำของขนมถูกกวำ่

ร้ำนอ่ืน เช่น ขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

15 37 99 30 19 3.00 3 
(7.50) (18.50) (49.50) (15.00) (9.50) (ปำนกลำง) 

2.3 รำคำของส่วนผสม
เพ่ิมเติม ถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
เช่น วปิครีม ไซรัป คำ
รำเมล เป็นตน้ 

18 31 97 29 25 2.94 4 
(9.00) (15.50) (48.50) (14.50) (12.50) (ปำนกลำง) 

2.4 มีรำคำใหเ้ลือกหลำย
ขนำด 

9 21 125 25 20 2.87 5 
(4.50) (10.50) (62.50) (12.50) (10.00) (ปำนกลำง) 

2.5 ติดป้ำยบอกรำคำชดัเจน 52 88 31 16 13 3.75 2 
(26.00) (44.00) (15.50) (8.00) (6.50) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 

  
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 10 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นสถำนท่ี สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 กำรเดินทำงมำท่ีร้ำน
สะดวก 

38 91 33 16 22 3.54 3 

(19.00) (45.50) (16.50) (8.00) (11.00) (มำก) 

3.2 ท่ีตั้งของร้ำนมองเห็นได้
ชดัเจนจำกดำ้นนอก 

20 34 114 23 9 3.17 5 

(10.00) (17.00) (57.00) (11.50) (4.50) (ปำนกลำง) 

3.3 สถำนท่ีจอดรถ
กวำ้งขวำงสะดวกสบำย 

19 39 115 18 9 3.21 4 

(9.50) (19.50) (57.50) (9.00) (4.50) (ปำนกลำง) 

3.4 มีกำรจดัโตะ๊ และเกำ้อ้ี
ใหลู้กคำ้นัง่ไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 

57 115 28 0 0 4.15 2 

(28.50) (57.50) (14.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

3.5 เวลำเปิด-ปิดของร้ำน
สะดวกต่อกำรเลือกใช้
บริกำร (10.00 น. -20.00 
น.) 

142 25 21 9 3 4.47 1 

(71.00) (12.50) (10.50) (4.50) (1.50) (มำก) 

3.6 มีบริกำรรับค ำสัง่ซ้ือทำง
โทรศพัทไ์ด ้

17 31 99 32 21 2.96 7 

(8.50) (15.50) (49.50) (16.00) (10.50) (ปำนกลำง) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook 
ของร้ำนมีขอ้มูล
เพียงพอ และเขำ้ถึงได้
ง่ำย 

12 38 126 16 8 3.15 6 

(6.00) (19.00) (63.00) (8.00) (4.00) (ปำนกลำง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 11 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีกำรโฆษณำผำ่นส่ือ
ต่ำงๆ เช่น วทิย ุนิตยสำร 
ป้ำยกลำงแจง้ เป็นตน้ 

7 18 107 53 15 2.75 7 

(3.50) (9.00) (53.50) (26.50) (7.50) (ปำนกลำง) 

4.2 มีกำรท ำกำร
ประชำสมัพนัธ์ เช่น 
กำรสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน กำรปลูก
เมลด็กำแฟเพื่อ
เสริมสร้ำงรำยได ้เป็น
ตน้ 

49 108 29 14 0 3.96 2 

(24.50) (54.00) (14.50) (7.00) (0.00) (มำก) 

4.3 มีกำรจดัรำยกำรลดแลก
แจกแถม เช่น ซ้ือครบ 
10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ 
แจกเส้ือยดื แจกแกว้
กำแฟ เม่ือใชบ้ริกำร
ตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้ 

73 113 14 0 0 4.30 1 

(36.50) (56.50) (7.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

4.4 มีกำรใหข้องสมนำคุณ
ในโอกำสพิเศษ เช่น 
บตัรส่วนลด เป็นตน้ 

42 91 37 20 10 3.68 3 

(21.00) (45.50) (18.50) (10.00) (5.00) (มำก) 

4.5 มีกำรแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกำลส ำคญั เช่น 
เทศกำลปีใหม่ ออกบูต๊
ตำมงำนต่ำงๆ เป็นตน้ 

26 21 100 36 17 3.02 6 

(13.00) (10.50) (50.00) (18.00) (8.50) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 11 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด สำขำรวมโชค (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.6 มีกำรท ำบตัรสมำชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ 

22 35 94 31 18 3.06 5 

(11.00) (17.50) (47.00) (15.50) (9.00) (ปำนกลำง) 

4.7 มีเอกสำร วำรสำร แผน่
พบั หรือหนงัสือท่ีให้
ควำมรู้ ขอ้มูล ข่ำวสำร
เก่ียวกบักำแฟใหลู้กคำ้ 

39 95 28 21 17 3.59 4 

(19.50) (47.50) (14.00) (10.50) (8.50) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 

  
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 12 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.1 พนกังำนมีจ ำนวน

เพียงพอในกำร
ใหบ้ริกำร 

71 114 15 0 0 4.28 3 
(35.50) (57.00) (7.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

5.2 พนกังำนดูแลเอำใจใส่
และมีควำม
กระตือรือร้นในกำร
ใหบ้ริกำร 

37 108 17 25 13 3.66 5 
(18.50) (54.00) (8.50) (12.50) (6.50) (มำก) 

5.3 พนกังำนพดูจำสุภำพ 
อ่อนนอ้ม 

43 93 19 23 22 3.56 6 
(21.50) (46.50) (9.50) (11.50) (11.00) (มำก) 

5.4 พนกังำนสำมำรถ
แนะน ำเคร่ืองด่ืมและ
ขนมไดเ้ป็นอยำ่งดี 

7 8 40 122 23 2.27 10 
(3.50) (4.00) (20.00) (61.00) (11.50) (นอ้ย) 

5.5 พนกังำนมี
ควำมสำมำรถในกำร
แกปั้ญหำ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

6 16 112 48 18 2.72 9 
(3.00) (8.00) (56.00) (24.00) (9.00) (ปำนกลำง) 

5.6 พนกังำนแต่งกำย
เรียบร้อย และ
เหมำะสม 

17 20 125 23 15 3.01 7 
(8.50) (10.00) (62.50) (11.50) (7.50) (ปำนกลำง) 

5.7 พนกังำนใหบ้ริกำร
ลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอ
ภำค 

146 35 9 6 4 4.57 2 
(73.00) (17.50) (4.50) (3.00) (2.00) (มำกท่ีสุด) 

5.8 พนกังำนมีควำม
ซ่ือสตัยต์่อลูกคำ้ เช่น 
แจง้ลูกคำ้ทนัทีเม่ือรับ
เงินมำเกิน เป็นตน้ 

66 109 25 0 0 4.21 4 
(33.00) (54.50) (12.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
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ตารางที่ 12 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร สำขำรวมโชค (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.9 พนกังำนมีบุคลิกภำพท่ี

ดี 
17 33 97 36 17 2.99 8 

(8.50) (16.50) (48.50) (18.00) (8.50) (ปำนกลำง) 
5.10 บำริสตำ้มีควำมรู้ควำม

ช ำนำญในเร่ืองกำแฟ
เป็นอยำ่งดี 

150 26 18 4 2 4.59 1 
(75.00) (13.00) (9.00) (2.00) (1.00) (มำกท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 13 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 กำรทกัทำยและตอ้นรับ
เม่ือลูกคำ้เดินเขำ้มำใน
ร้ำน 

39 88 23 31 19 3.49 6 

(19.50) (44.00) (11.50) (15.50) (9.50) (ปำนกลำง) 

6.2 ขั้นตอนกำรสัง่กำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยำกซบัซอ้น 

140 27 20 7 6 4.44 2 

(70.00) (13.50) (10.00) (3.50) (3.00) (มำก) 

6.3 ระยะเวลำท่ีรอในกำร
รับกำแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนม (หลงักำรสัง่ซ้ือ) มี
ควำมเหมำะสม 

153 31 10 4 2 4.65 1 

(76.50) (15.50) (5.00) (2.00) (1.00) (มำกท่ีสุด) 

6.4 มีบริกำรเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่
ตอ้งใหลู้กคำ้มำรับท่ี
เคำน์เตอร์เอง) 

38 118 26 18 0 3.88 5 

(19.00) (59.00) (13.00) (9.00) (0.00) (มำก) 

6.5 กำรเสิร์ฟกำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมได้
อยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

65 105 30 0 0 4.18 4 

(32.50) (52.50) (15.00) (0.00) (0.00) (มำก) 

6.6 มีกำรใหบ้ริกำรจองโตะ๊
ล่วงหนำ้ 

20 35 120 18 7 3.22 7 

(10.00) (17.50) (60.00) (9.00) (3.50) (ปำนกลำง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

88 93 19 0 0 4.35 3 

(44.00) (46.50) (9.50) (0.00) (0.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 14 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ สำขำรวมโชค 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ำยหนำ้ร้ำนสวยงำม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

5 9 41 129 16 2.29 11 

(2.50) (4.50) (20.50) (64.50) (8.00) (นอ้ย) 

7.2 บรรยำกำศของร้ำนเป็น
กนัเอง และ สวยงำม 

47 96 24 17 16 3.71 4 

(23.50) (48.00) (12.00) (8.50) (8.00) (มำก) 

7.3 ภำยในร้ำนมีพ้ืนท่ีกวำ้ง 
ไม่แออดั 

37 93 27 21 22 3.51 6 

(18.50) (46.50) (13.50) (10.50) (11.00) (มำก) 

7.4 ควำมสะอำดภำยในร้ำน 45 107 22 26 0 3.86 2 

(22.50) (53.50) (11.00) (13.00) (0.00) (มำก) 

7.5 กำรจดัวำงโตะ๊ เกำ้อ้ี
และอุปกรณ์เป็น
ระเบียบ 

44 103 31 22 0 3.85 3 

(22.00) (51.50) (15.50) (11.00) (0.00) (มำก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภำยนอก
อำคำร 

43 90 31 19 17 3.62 5 

(21.50) (45.00) (15.50) (9.50) (8.50) (มำก) 

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส ำหรับสูบ
บุหร่ี 

15 22 139 18 6 3.11 9 

(7.50) (11.00) (69.50) (9.00) (3.00) (ปำนกลำง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร 
โทรทศัน์ ไวบ้ริกำร
ลูกคำ้ 

19 31 124 17 9 3.17 8 

(9.50) (15.50) (62.00) (8.50) (4.50) (ปำนกลำง) 

7.9 กำรมีบริกำร
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี 

16 24 133 14 13 3.08 10 

(8.00) (12.00) (66.50) (7.00) (6.50) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 14 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ สำขำรวมโชค (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
7.10 หอ้งน ้ ำสะอำดและ

เพียงพอ 
42 79 27 27 25 3.43 7 

(21.00) (39.50) (13.50) (13.50) (12.50) (ปำนกลำง) 
7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ือง

ท ำกำแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่ำงๆ มี
ควำมทนัสมยั 

139 34 12 9 6 4.46 1 
(69.50) (17.00) (6.00) (4.50) (3.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 

  
(ปานกลาง) 
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ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวัด
เชียงใหม่ (สาขาโชตนา และสาขารวมโชค) 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ควำมสดใหม่ของกำแฟ 
ท่ีจ ำหน่ำยในร้ำน 

316 48 25 11 0 4.67 1 

(79.00) (12.00) (6.25) (2.75) (0.00) (มำกท่ีสุด) 

1.2 ควำมสดใหม่ของขนม
เคก้ คุกก้ี และแซนวชิ 
ท่ีจ  ำหน่ำยในร้ำน 

82 211 62 45 0 3.83 6 

(20.50) (52.75) (15.50) (11.25) (0.00) (มำก) 

1.3 ควำมหลำกหลำยของ
ชนิดกำแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

300 59 17 9 15 4.55 2 

(75.00) (14.75) (4.25) (2.25) (3.75) (มำกท่ีสุด) 

1.4 ควำมหลำกหลำยของ
ขนมท่ีจ ำหน่ำย 

40 59 249 29 23 3.16 12 

(10.00) (14.75) (62.25) (7.25) (5.75) (ปำนกลำง) 

1.5 คุณภำพของกำแฟมี
ควำมสม ่ำเสมอ เช่น 
กล่ินของกำแฟ สีของ
กำแฟ เป็นตน้ 

138 221 41 0 0 4.24 5 

(34.50) (55.25) (10.25) (0.00) (0.00) (มำก) 

1.6 กำรตกแต่งเคร่ืองด่ืม
สวยงำมน่ำรับประทำน 

65 186 62 43 44 3.46 10 

(16.25) (46.50) (15.50) (10.75) (11.00) (ปำนกลำง) 

1.7 รสชำติของกำแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

290 60 29 9 12 4.52 3 

(72.50) (15.00) (7.25) (2.25) (3.00) (มำกท่ีสุด) 
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ตารางที่ 15 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.8 รสชำติของขนม 46 68 198 49 39 3.08 13 

(11.50) (17.00) (49.50) (12.25) (9.75) (ปำนกลำง) 
1.9 กำแฟมีหลำยขนำด เช่น 

ขนำดเลก็ ใหญ่ เป็นตน้ 
163 199 38 0 0 4.31 4 

(40.75) (49.75) (9.50) (0.00) (0.00) (มำก) 
1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงำม 18 54 244 52 32 2.94 14 

(4.50) (13.50) (61.00) (13.00) (8.00) (ปำนกลำง) 
1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมำะสม

กรณีซ้ือกลบับำ้น (เช่น
มีกำร Packing แยก
ระหวำ่งกำแฟ และ
น ้ ำแขง็ เป็นตน้) 

39 64 239 42 16 3.17 11 

(9.75) (16.00) (59.75) (10.50) (4.00) (ปำนกลำง) 

1.12 ภำชนะบรรจุท่ีใส่
น ้ ำตำล ครีมเทียมใชใ้น
ร้ำน มีควำมเหมำะสม 
และสวยงำม 

62 184 79 38 37 3.49 9 
(15.50) (46.00) (19.75) (9.50) (9.25) (ปำนกลำง) 

1.13 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
กำแฟและเคร่ืองด่ืม
ใหม่อยูเ่สมอ 

86 172 58 34 50 3.53 8 
(21.50) (43.00) (14.50) (8.50) (12.50) (มำก) 

1.14 ช่ือเสียงของร้ำนเป็นท่ี
รู้จกั 

22 36 206 99 37 2.77 15 

(5.50) (9.00) (51.50) (24.75) (9.25) (ปำนกลำง) 
1.15 ตรำยีห่อ้ของร้ำนมี

ควำมสวยงำมและจดจ ำ
ไดง่้ำย 

76 190 58 32 44 3.56 7 
(19.00) (47.50) (14.50) (8.00) (11.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 16 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นรำคำ (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 รำคำของกำแฟและ

เคร่ืองด่ืมถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
140 221 39 0 0 4.25 1 

(35.00) (55.25) (9.75) (0.00) (0.00) (มำก) 
2.2 รำคำของขนมถูกกวำ่

ร้ำนอ่ืน เช่น ขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

39 64 204 56 37 3.03 4 
(9.75) (16.00) (51.00) (14.00) (9.25) (ปำนกลำง) 

2.3 รำคำของส่วนผสม
เพ่ิมเติม ถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน 
เช่น วปิครีม ไซรัป คำ
รำเมล เป็นตน้ 

32 68 191 71 38 2.96 5 
(8.00) (17.00) (47.75) (17.75) (9.50) (ปำนกลำง) 

2.4 มีรำคำใหเ้ลือกหลำย
ขนำด 

47 110 163 44 36 3.22 3 
(11.75) (27.50) (40.75) (11.00) (9.00) (ปำนกลำง) 

2.5 ติดป้ำยบอกรำคำชดัเจน 126 201 44 16 13 4.03 2 
(31.50) (50.25) (11.00) (4.00) (3.25) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 17 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นสถำนท่ี (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 กำรเดินทำงมำท่ีร้ำน
สะดวก 

186 120 46 18 30 4.04 2 

(46.50) (30.00) (11.50) (4.50) (7.50) (มำก) 

3.2 ท่ีตั้งของร้ำนมองเห็นได้
ชดัเจนจำกดำ้นนอก 

49 146 152 44 9 3.46 5 

(12.25) (36.50) (38.00) (11.00) (2.25) (ปำนกลำง) 

3.3 สถำนท่ีจอดรถ
กวำ้งขวำงสะดวกสบำย 

177 66 127 21 9 3.95 3 

(44.25) (16.50) (31.75) (5.25) (2.25) (มำก) 

3.4 มีกำรจดัโตะ๊ และเกำ้อ้ี
ใหลู้กคำ้นัง่ไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 

85 141 146 19 9 3.69 4 

(21.25) (35.25) (36.50) (4.75) (2.25) (มำก) 

3.5 เวลำเปิด-ปิดของร้ำน
สะดวกต่อกำรเลือกใช้
บริกำร (10.00 น. -20.00 
น.) 

210 135 43 9 3 4.35 1 

(52.50) (33.75) (10.75) (2.25) (0.75) (มำก) 

3.6 มีบริกำรรับค ำสัง่ซ้ือทำง
โทรศพัทไ์ด ้

40 64 196 63 37 3.02 7 

(10.00) (16.00) (49.00) (15.75) (9.25) (ปำนกลำง) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook 
ของร้ำนมีขอ้มูล
เพียงพอ และเขำ้ถึงได้
ง่ำย 

29 69 247 37 18 3.14 6 

(7.25) (17.25) (61.75) (9.25) (4.50) (ปำนกลำง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 18 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีกำรโฆษณำผำ่นส่ือ
ต่ำงๆ เช่น วทิย ุนิตยสำร 
ป้ำยกลำงแจง้ เป็นตน้ 

16 38 199 114 33 2.73 7 

(4.00) (9.50) (49.75) (28.50) (8.25) (ปำนกลำง) 

4.2 มีกำรท ำกำร
ประชำสมัพนัธ์ เช่น 
กำรสนบัสนุนกิจกรรม
ของชุมชน กำรปลูก
เมลด็กำแฟเพื่อ
เสริมสร้ำงรำยได ้เป็น
ตน้ 

80 224 53 43 0 3.85 2 

(20.00) (56.00) (13.25) (10.75) (0.00) (มำก) 

4.3 มีกำรจดัรำยกำรลดแลก
แจกแถม เช่น ซ้ือครบ 
10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ 
แจกเส้ือยดื แจกแกว้
กำแฟ เม่ือใชบ้ริกำร
ตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้ 

147 216 37 0 0 4.28 1 

(36.75) (54.00) (9.25) (0.00) (0.00) (มำก) 

4.4 มีกำรใหข้องสมนำคุณ
ในโอกำสพิเศษ เช่น 
บตัรส่วนลด เป็นตน้ 

84 188 72 34 22 3.70 3 

(21.00) (47.00) (18.00) (8.50) (5.50) (มำก) 

4.5 มีกำรแจกของท่ีระลึก
ใน เทศกำลส ำคญั เช่น 
เทศกำลปีใหม่ ออกบูต๊
ตำมงำนต่ำงๆ เป็นตน้ 

40 49 203 66 42 2.95 6 

(10.00) (12.25) (50.75) (16.50) (10.50) (ปำนกลำง) 
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ตารางที่ 18 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.6 มีกำรท ำบตัรสมำชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ 

38 66 198 64 34 3.03 5 

(9.50) (16.50) (49.50) (16.00) (8.50) (ปำนกลำง) 

4.7 มีเอกสำร วำรสำร แผน่
พบั หรือหนงัสือท่ีให้
ควำมรู้ ขอ้มูล ข่ำวสำร
เก่ียวกบักำแฟใหลู้กคำ้ 

78 189 51 42 40 3.56 4 

(19.50) (47.25) (12.75) (10.50) (10.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 19 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.1 พนกังำนมีจ ำนวน

เพียงพอในกำร
ใหบ้ริกำร 

216 151 26 2 5 4.43 3 
(54.00) (37.75) (6.50) (0.50) (1.25) (มำก) 

5.2 พนกังำนดูแลเอำใจใส่
และมีควำม
กระตือรือร้นในกำร
ใหบ้ริกำร 

83 188 55 43 31 3.62 5 
(20.75) (47.00) (13.75) (10.75) (7.75) (มำก) 

5.3 พนกังำนพดูจำสุภำพ 
อ่อนนอ้ม 

82 190 49 44 35 3.60 6 
(20.50) (47.50) (12.25) (11.00) (8.75) (มำก) 

5.4 พนกังำนสำมำรถ
แนะน ำเคร่ืองด่ืมและ
ขนมไดเ้ป็นอยำ่งดี 

8 14 89 250 39 2.26 10 
(2.00) (3.50) (22.25) (62.50) (9.75) (นอ้ย) 

5.5 พนกังำนมี
ควำมสำมำรถในกำร
แกปั้ญหำ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

15 45 210 95 35 2.78 9 
(3.75) (11.25) (52.50) (23.75) (8.75) (ปำนกลำง) 

5.6 พนกังำนแต่งกำย
เรียบร้อย และ
เหมำะสม 

37 52 240 42 29 3.07 7 
(9.25) (13.00) (60.00) (10.50) (7.25) (ปำนกลำง) 

5.7 พนกังำนใหบ้ริกำร
ลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอ
ภำค 

309 55 21 11 4 4.64 1 
(77.25) (13.75) (5.25) (2.75) (1.00) (มำกท่ีสุด) 

5.8 พนกังำนมีควำม
ซ่ือสตัยต์่อลูกคำ้ เช่น 
แจง้ลูกคำ้ทนัทีเม่ือรับ
เงินมำเกิน เป็นตน้ 

138 218 44 0 0 4.24 4 
(34.50) (54.50) (11.00) (0.00) (0.00) (มำก) 
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ตารางที่ 19 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นบุคลำกร (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.9 พนกังำนมีบุคลิกภำพท่ี

ดี 
39 60 192 73 36 2.98 8 

(9.75) (15.00) (48.00) (18.25) (9.00) (ปำนกลำง) 
5.10 บำริสตำ้มีควำมรู้ควำม

ช ำนำญในเร่ืองกำแฟ
เป็นอยำ่งดี 

296 55 34 8 7 4.56 2 
(74.00) (13.75) (8.50) (2.00) (1.75) (มำกท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 20 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 กำรทกัทำยและตอ้นรับ
เม่ือลูกคำ้เดินเขำ้มำใน
ร้ำน 

81 174 59 45 41 3.52 6 

(20.25) (43.50) (14.75) (11.25) (10.25) (มำก) 

6.2 ขั้นตอนกำรสัง่กำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยำกซบัซอ้น 

282 57 36 13 12 4.46 2 

(70.50) (14.25) (9.00) (3.25) (3.00) (มำก) 

6.3 ระยะเวลำท่ีรอในกำร
รับกำแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนม (หลงักำรสัง่ซ้ือ) มี
ควำมเหมำะสม 

300 71 16 9 4 4.64 1 

(75.00) (17.75) (4.00) (2.25) (1.00) (มำกท่ีสุด) 

6.4 มีบริกำรเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่
ตอ้งใหลู้กคำ้มำรับท่ี
เคำน์เตอร์เอง) 

78 227 55 40 0 3.86 5 

(19.50) (56.75) (13.75) (10.00) (0.00) (มำก) 

6.5 กำรเสิร์ฟกำแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมได้
อยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

136 211 53 0 0 4.21 4 

(34.00) (52.75) (13.25) (0.00) (0.00) (มำก) 

6.6 มีกำรใหบ้ริกำรจองโตะ๊
ล่วงหนำ้ 

44 67 235 40 14 3.22 7 

(11.00) (16.75) (58.75) (10.00) (3.50) (ปำนกลำง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

160 199 41 0 0 4.30 3 

(40.00) (49.75) (10.25) (0.00) (0.00) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 

  
(มาก) 
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ตารางที่ 21 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ำยหนำ้ร้ำนสวยงำม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

29 39 154 152 26 2.73 11 

(7.25) (9.75) (38.50) (38.00) (6.50) (ปำนกลำง) 

7.2 บรรยำกำศของร้ำนเป็น
กนัเอง และ สวยงำม 

91 196 49 36 28 3.72 5 

(22.75) (49.00) (12.25) (9.00) (7.00) (มำก) 

7.3 ภำยในร้ำนมีพ้ืนท่ีกวำ้ง 
ไม่แออดั 

55 121 152 42 30 3.32 7 

(13.75) (30.25) (38.00) (10.50) (7.50) (ปำนกลำง) 

7.4 ควำมสะอำดภำยในร้ำน 86 220 51 43 0 3.87 2 

(21.50) (55.00) (12.75) (10.75) (0.00) (มำก) 

7.5 กำรจดัวำงโตะ๊ เกำ้อ้ี
และอุปกรณ์เป็น
ระเบียบ 

75 206 75 44 0 3.78 4 

(18.75) (51.50) (18.75) (11.00) (0.00) (มำก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภำยนอก
อำคำร 

59 127 150 33 31 3.38 6 

(14.75) (31.75) (37.50) (8.25) (7.75) (ปำนกลำง) 

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส ำหรับสูบ
บุหร่ี 

33 50 258 43 16 3.10 9 

(8.25) (12.50) (64.50) (10.75) (4.00) (ปำนกลำง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร 
โทรทศัน์ ไวบ้ริกำร
ลูกคำ้ 

42 58 247 32 21 3.17 8 

(10.50) (14.50) (61.75) (8.00) (5.25) (ปำนกลำง) 

7.9 กำรมีบริกำร
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี 

159 54 155 17 15 3.81 3 

(39.75) (13.50) (38.75) (4.25) (3.75) (มำก) 
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ตารางที่ 21 แสดงจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดำ้นกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ (สำขำโชตนำ และสำขำรวมโชค) (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.10 หอ้งน ้ ำสะอำดและ
เพียงพอ 

47 86 68 154 45 2.84 10 

(11.75) (21.50) (17.00) (38.50) (11.25) (ปำนกลำง) 

7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ือง
ท ำกำแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่ำงๆ มี
ควำมทนัสมยั 

282 66 26 15 11 4.48 1 

(70.50) (16.50) (6.50) (3.75) (2.75) (มำก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 

  
(ปานกลาง) 
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241 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต่อส่วนประสมกำรตลำดบริกำรของร้ำนกำแฟฝำง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 
 

  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถำมน้ีเป็นกำรหำขอ้มูลเพื่อกำรศึกษำ ส ำหรับกำรคน้ควำ้แบบอิสระเพื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต นักศึกษำปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และตอ้งกำรน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกลูกคำ้ไปพฒันำกำรบริกำรให้ดี
ข้ึนเพื่อสนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหม้ำกท่ีสุด  แบบสอบถำมน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
ผูต้อบแบบสอบถำม ดงันั้นจึงขอควำมกรุณำตอบแบบสอบถำมตำมควำมคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและ
เป็นควำมจริงมำกท่ีสุด  

ผูศึ้กษำขอขอบคุณท่ำนเป็นอยำ่งสูง ท่ีเสียสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม 
 

 นำงสำวปำณิศำ   สิงคะตำ 
นกัศึกษำปริญญำโทหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 

คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
 
 
  

ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต่อส่วนประสมกำรตลำดบริกำรของร้ำนกำแฟฝำง 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหำและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถำม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  
 (   ) 1. ชำย     (   )  2. หญิง 
 
2. อำย ุ 
 (   ) 1. ต ่ำกวำ่ 21 ปี    (   ) 2. 21 – 30 ปี  
 (   ) 3. 31 – 40 ปี     (   ) 4. 41 – 50 ปี  
 (   ) 5. 50 ปีข้ึนไป (โปรดระบุ …………………)  
 
3. สถำนภำพ 
 (   ) 1. โสด  (   ) 2. สมรส (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
 
4. กำรศึกษำสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ำกวำ่มธัยมศึกษำตอนปลำย  (   ) 2. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญำ   (   ) 4. ปริญญำตรี  
 (   ) 5. สูงกวำ่ระดบัปริญญำตรี (โปรดระบุ …………………)  
 
5. อำชีพ  
 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษำ    (   ) 2. ขำ้รำชกำร  
 (   ) 3. พนกังำนรัฐวสิำหกิจ   (   ) 4. พนกังำนบริษทัเอกชน  
 (   ) 5. ธุรกิจส่วนตวั    (   ) 6. พอ่บำ้น/แม่บำ้น  
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
 
6. รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (   ) 1. ต ่ำกวำ่ 5,000 บำท     (   ) 2. 5,000 – 10,000 บำท  
 (   ) 3. 10,001 – 15,000 บำท    (   ) 4. 15,001 – 20,000 บำท  
 (   ) 5. 20,001 – 25,000 บำท    (   ) 6. 25,000 บำทข้ึนไป 
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7. สำขำของร้านกาแฟฝาง ท่ีท่ำนใชบ้ริกำรมำกท่ีสุด 
 (   ) 1. สำขำโชตนำ    (   ) 2. สำขำรวมโชค 
 

8. โดยเฉล่ียแลว้ท่ำนมำใชบ้ริกำรของร้านกาแฟฝาง บ่อยแค่ไหน 
(   ) 1. เดือนละคร้ังหรือต ่ำกวำ่    (   ) 2. สัปดำห์ละคร้ัง 
(   ) 3. 2 คร้ังต่อสัปดำห์    (   ) 4. 3-4 คร้ังต่อสัปดำห์ 
(   ) 5. มำกกวำ่ 5 คร้ังต่อสัปดำห์ (โปรดระบุ....................................)  

 

9. วนัท่ีท่ำนมำใชบ้ริกำรของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 
(   ) 1. วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
(   ) 2. วนัเสำร์ - วนัอำทิตย ์
(   ) 3. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

10. ช่วงเวลำท่ีท่ำนมำใชบ้ริกำรของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 
(   ) 1. ช่วงเวลำ 10.00 -  12.00 น.  
(   ) 2. ช่วงเวลำ 12.01 - 15.00 น.  
(   ) 3. ช่วงเวลำ 15.01 – 18.00 น.   
(   ) 4. ช่วงเวลำ 18.01 – 20.00 น.  
 

11. ลกัษณะกำรใชบ้ริกำรท่ีร้านกาแฟฝาง 
(   ) 1. ด่ืม/รับประทำนท่ีร้ำน 
(   ) 2. ซ้ือกลบับำ้น 
(   ) 3. ทั้ง 2 อยำ่ง 

 (หำกตอบขอ้ 2 ใหข้ำ้มไปตอบขอ้ 13) 
 
12. ปกติท่ำนมำใชบ้ริกำรของร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ังเป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด 

(   ) 1. ต ่ำกวำ่คร้ังละ 1 ชัว่โมง   
(   ) 2. คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง 
(   ) 3. คร้ังละ 3-4 ชัว่โมง   
(   ) 4. คร้ังละ มำกกวำ่ 4 ชัว่โมง (โปรดระบุ..................)  
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13. บุคคลผูแ้นะน ำท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจของท่ำนในกำรเลือกใชบ้ริกำรของร้านกาแฟฝาง มำกท่ีสุด 
(   ) 1. เพื่อน/ผูร่้วมงำน    
(   ) 2. บุคคลในครอบครัว 
(   ) 3. แฟน    
(   ) 4. ตวัท่ำนเอง 
(   ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
 

14. จ ำนวนคนท่ีมำใชบ้ริกำรท่ีร้านกาแฟฝาง พร้อมกบัท่ำนในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตวัท่ำนดว้ย) 
(   ) 1. คนเดียว    
(   ) 2. 2-3 คน 
(   ) 3. 4-6 คน    
(   ) 4. มำกกวำ่ 6 คนข้ึนไป (โปรดระบุ....................................)  

 
15. ค่ำใชจ่้ำยโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีท่ำนใชบ้ริกำรร้านกาแฟฝาง  

(   ) 1. ต ่ำกวำ่ 100 บำท    (   ) 2. 100-200 บำท 
(   ) 3. 201-300 บำท    (   ) 4. 301- 400 บำท 
(   ) 5. มำกกวำ่ 400 บำทข้ึนไป (โปรดระบุ....................................)  

 
16. ท่ำนมำใชบ้ริกำรร้านกาแฟฝาง ในโอกำสใดบำ้ง (เลือกตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. พกัผอ่นหยอ่นใจ  
(   ) 2. เล้ียงกำแฟ-ขนมใหแ้ก่ลูกคำ้/เพื่อน 
(   ) 3. พบปะสังสรรค ์
(   ) 4. เจรจำธุรกิจ 
(   ) 5. รอรับลูกหลงัเลิกเรียน 
(   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................... 
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17. ท่ำนรู้จกัร้านกาแฟฝาง จำกแหล่งใด (เลือกไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)  
(   ) 1. รู้จกัดว้ยตวัเอง / เจอหนำ้ร้ำนเอง (   ) 2. ครอบครัวหรือญำติแนะน ำ 
(   ) 3. เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน ำ                 (   ) 4. จำกส่ือโฆษณำต่ำงๆ  

 (   ) 5. ร้ำนจ ำหน่ำยขนมอ่ืนๆ แนะน ำ  (   ) 6 .อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………..) 
 
18. เคร่ืองด่ืมท่ีท่ำนซ้ือจำกร้ำน กาแฟฝาง บ่อยท่ีสุดเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใด 
 (   ) 1.  กำแฟด ำ เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์ร่ี อเมริกำโน่ กำแฟฟำง เป็นตน้ 
 (   ) 2.  กำแฟผสมนม เช่น ลำเต ้ คำปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ 
 (   ) 3.  กำแฟป่ัน เช่น มอคค่ำป่ัน ลำเตป่ั้น  คำปูชิโนป่ัน กำแฟฟำงป่ัน เป็นตน้ 
 (   ) 4.  ชำ เช่น ชำเขียว ชำไทยโบรำณ, โกโก ้เป็นตน้ 
 (   ) 5.  สมูทต้ี เช่น น ้ำผลไมป่ั้น เป็นตน้ 
 (   ) 6 .อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………..) 
 
19. เหตุผลท่ีท่ำนเลือกใชบ้ริกำรร้านกาแฟฝาง (เลือกตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. ควำมสดใหม่ของกำแฟ 
(   ) 2. รสชำติของกำแฟ 
(   ) 3. มีกำแฟหลำกหลำยตรงตำมตอ้งกำร 
(   ) 4. มีเคร่ืองด่ืมหลำกหลำยตรงตำมตอ้งกำร 
(   ) 5. ขนมอร่อย เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้  
(   ) 6. พนกังำนดูแลเอำใจใส่และมีควำมกระตือรือร้นในกำรใหบ้ริกำร 
(   ) 7. รำคำกำแฟไม่แพง 
(   ) 8. รำคำขนมไม่แพง  
(   ) 9. กำรตกแต่งร้ำนสวยงำม มีเอกลกัษณ์ แสดงถึงควำมเป็นลำ้นนำโมเดิร์น 
(   ) 10. กำรเดินทำงมำท่ีร้ำนสะดวก 
(   ) 11. ตอ้งกำรพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน 
(   ) 12. มีโปรโมชัน่พิเศษ เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ เป็นตน้ 
(   ) 13. รู้จกัเจำ้ของร้ำน/พนกังำน 
(   ) 14. มี WiFi ไวใ้หบ้ริกำร  
(   ) 15. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย / ในช่องทีท่่านเห็นว่าตรง
กบัความพงึพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 
1.1 ควำมสดใหม่ของกำแฟ ท่ีจ  ำหน่ำยในร้ำน           
1.2 ควำมสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวชิ ท่ี

จ  ำหน่ำยในร้ำน 
          

1.3 ควำมหลำกหลำยของชนิดกำแฟและเคร่ืองด่ืม           
1.4 ควำมหลำกหลำยของขนมท่ีจ ำหน่ำย           
1.5 คุณภำพของกำแฟมีควำมสม ่ำเสมอ เช่น กล่ินของ

กำแฟ สีของกำแฟ เป็นตน้ 
          

1.6 กำรตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงำมน่ำรับประทำน      
1.7 รสชำติของกำแฟและเคร่ืองด่ืม           
1.8 รสชำติของขนม           
1.9 กำแฟมีหลำยขนำด เช่น ขนำดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้           

1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงำม            
1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมำะสมกรณีซ้ือกลบับำ้น (เช่นมีกำร 

Packing แยกระหวำ่งกำแฟ และน ้ำแขง็ เป็นตน้) 
          

1.12 ภำชนะบรรจุท่ีใส่น ้ำตำล ครีมเทียมใชใ้นร้ำน มีควำม
เหมำะสม และสวยงำม 

          

1.13 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์กำแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่อยู่
เสมอ 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) (ต่อ) 
1.14 ช่ือเสียงของร้ำนเป็นท่ีรู้จกั           
1.15 ตรำยีห่้อของร้ำนมีควำมสวยงำมและจดจ ำไดง่้ำย           
2. ด้านราคา (Price) 

2.1 รำคำของกำแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน           

2.2 รำคำของขนมถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซน
วชิ เป็นตน้ 

          

2.3 รำคำของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวำ่ร้ำนอ่ืน เช่น วปิ
ครีม ไซรัป คำรำเมล เป็นตน้ 

          

2.4 มีรำคำใหเ้ลือกตำมหลำยขนำด           

2.5 ติดป้ำยบอกรำคำชดัเจน           

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 กำรเดินทำงมำท่ีร้ำนสะดวก           
3.2 ท่ีตั้งของร้ำนมองเห็นไดช้ดัเจนจำกดำ้นนอก           

3.3 สถำนท่ีจอดรถกวำ้งขวำงสะดวกสบำย           

3.4 มีกำรจดัโตะ๊ และเกำ้อ้ีใหลู้กคำ้นัง่ไดอ้ยำ่งเพียงพอ           
3.5 เวลำเปิด-ปิดของร้ำนสะดวกต่อกำรเลือกใชบ้ริกำร 

(10.00 น. -20.00 น.) 
          

3.6 มีบริกำรรับค ำสั่งซ้ือทำงโทรศพัทไ์ด ้           
3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook ของร้ำนมีขอ้มูลเพียงพอ 

และเขำ้ถึงไดง่้ำย 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 

ระดับความพงึพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

4.1 มีกำรโฆษณำผำ่นส่ือต่ำงๆ เช่น วทิย ุนิตยสำร ป้ำย
กลำงแจง้ เป็นตน้ 

          

4.2 มีกำรท ำกำรประชำสัมพนัธ์ เช่น กำรสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน กำรปลูกเมล็ดกำแฟเพื่อ
เสริมสร้ำงรำยได ้เป็นตน้ 

          

4.3 มีกำรจดัรำยกำรลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กำแฟ เม่ือ
ใชบ้ริกำรตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้ 

          

4.4 มีกำรใหข้องสมนำคุณในโอกำสพิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ 

          

4.5 มีกำรแจกของท่ีระลึกใน เทศกำลส ำคญั เช่น เทศกำล
ปีใหม่ ออกบูต๊ตำมงำนต่ำงๆ เป็นตน้ 

          

4.6 มีกำรท ำบตัรสมำชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ           

4.7 มีเอกสำร วำรสำร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีใหค้วำมรู้ 
ขอ้มูล ข่ำวสำรเก่ียวกบักำแฟใหลู้กคำ้ 

          

5.ด้านบุคลากร (People) 

5.1 พนกังำนมีจ ำนวนเพียงพอในกำรใหบ้ริกำร           

5.2 พนกังำนดูแลเอำใจใส่และมีควำมกระตือรือร้นใน
กำรใหบ้ริกำร 

          

5.3 พนกังำนพดูจำสุภำพ อ่อนนอ้ม           

5.4 พนกังำนสำมำรถแนะน ำเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็น
อยำ่งดี 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 

ระดับความพงึพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5.ด้านบุคลากร (People) (ต่อ) 

5.5 พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ ไดเ้ป็น
อยำ่งดี 

          

5.6 พนกังำนแต่งกำยเรียบร้อย และเหมำะสม           

5.7 พนกังำนใหบ้ริกำรลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอภำค           

5.8 พนกังำนมีควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ เช่น แจง้ลูกคำ้ทนัที
เม่ือรับเงินมำเกิน เป็นตน้ 

          

5.9 พนกังำนมีบุคลิกภำพท่ีดี           

5.10 บำริสตำ้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในเร่ืองกำแฟเป็นอยำ่ง
ดี 

          

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

6.1 กำรทกัทำยและตอ้นรับเม่ือลูกคำ้เดินเขำ้มำในร้ำน           

6.2 ขั้นตอนกำรสั่งกำแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยำก
ซบัซอ้น 

          

6.3 ระยะเวลำท่ีรอในกำรรับกำแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงักำรสั่งซ้ือ) มีควำมเหมำะสม 

          

6.4 มีบริกำรเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่ตอ้งใหลู้กคำ้มำรับท่ี
เคำน์เตอร์เอง) 

          

6.5 กำรเสิร์ฟกำแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยำ่งรวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

          

6.6 มีกำรใหบ้ริกำรจองโตะ๊ล่วงหนำ้           

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว           
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ความพงึพอใจของลูกค้า 

ระดับความพงึพอใจ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7.1 ป้ำยหนำ้ร้ำนสวยงำม มองเห็นไดช้ดัเจน            

7.2 บรรยำกำศของร้ำนเป็นกนัเอง และ สวยงำม           

7.3 ภำยในร้ำนมีพื้นท่ีกวำ้ง ไม่แออดั            

7.4 ควำมสะอำดภำยในร้ำน            

7.5 กำรจดัวำงโตะ๊ เกำ้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ            

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภำยนอกอำคำร            

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส ำหรับสูบบุหร่ี            

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ ไวบ้ริกำรลูกคำ้            

7.9 กำรมีบริกำรอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี            

7.10 หอ้งน ้ำสะอำดและเพียงพอ           

7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ำกำแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่ำงๆ มีควำมทนัสมยั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย  √ ในช่องวำ่ง (   ) หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน 
ข้อมูลปัญหาในการให้บริการ (เลือกตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)   
 
1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ 

1.1 (    )  กำแฟท่ีจ ำหน่ำยในร้ำนไม่สดใหม่ 
1.2 (    )  ไม่มีควำมหลำกหลำยของชนิดกำแฟและเคร่ืองด่ืม 
1.3 (    )  คุณภำพของกำแฟไม่มีควำมสม ่ำเสมอ เช่น กล่ินของกำแฟ สีของกำแฟ เป็นตน้ 
1.4 (    )  ไม่มีกำรตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงำมน่ำรับประทำน 
1.5 (    )  รสชำติของกำแฟและเคร่ืองด่ืมไม่คงท่ีสม ่ำเสมอ 
1.6 (    )  ไม่มีกำแฟใหเ้ลือกหลำยขนำด หรือมีขนำดเดียว 
1.7 (    ) บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงำม 
1.8 (    )  ไม่มีกำรพฒันำผลิตภณัฑก์ำแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่หรือมีนอ้ย 
1.9 (    )  ช่ือเสียงของร้ำนไม่เป็นท่ีรู้จกั 

1.10 (    )  ตรำยีห่้อของร้ำนไม่สวยงำม และจดจ ำยำก 
1.11 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
1.12 (    )  ไม่พบปัญหำ 

  
2. ด้านราคา 

2.1 (    )  รำคำของกำแฟแพงกวำ่ร้ำนอ่ืน 
2.2 (    )  รำคำของขนมแพงกวำ่ร้ำนอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 
2.3 (    ) รำคำของส่วนผสมเพิ่มเติม แพงกวำ่ร้ำนอ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คำรำเมล เป็นตน้ 
2.4 (    )  ไม่มีรำคำใหเ้ลือกตำมหลำยขนำด 
2.5 (    )  ไม่มีติดป้ำยบอกรำคำชดัเจน 
2.6 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
2.7 (    )  ไม่พบปัญหำ 
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3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3.1 (    )  กำรเดินทำงมำท่ีร้ำนไม่สะดวก 
3.2 (    )  ท่ีตั้งของร้ำนมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนจำกดำ้นนอก 
3.3 (    )  สถำนท่ีจอดรถคบัแคบ 
3.4 (    )  กำรจดัโตะ๊ใหลู้กคำ้นัง่ไม่เพียงพอ 
3.5 (    )  เวลำเปิด-ปิดของร้ำนไม่สะดวกต่อกำรเลือกใชบ้ริกำร (10.00 น. -20.00 น.) 
3.6 (    )  ไม่สำมำรถรับค ำสั่งซ้ือทำงโทรศพัทไ์ด ้
3.7 (    )  เวบ็ไซดห์รือ Facebook ของร้ำนมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 
3.8 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
3.9 (    )  ไม่พบปัญหำ 

 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 (    ) กำรโฆษณำผำ่นส่ือต่ำงๆ มีนอ้ยเกินไป เช่น วทิย ุนิตยสำร ป้ำยกลำงแจง้ เป็นตน้  
4.2 (    ) กำรท ำกำรประชำสัมพนัธ์ มีนอ้ยเกินไป เช่น กำรสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน กำร

ปลูกเมล็ดกำแฟเพื่อเสริมสร้ำงรำยได ้เป็นตน้ 
4.3 (    ) กำรจดัรำยกำรลดแลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจก

เส้ือยดื แจกแกว้กำแฟ เม่ือใชบ้ริกำรตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้  
4.4 (    ) กำรใหข้องสมนำคุณในโอกำสพิเศษ มีนอ้ยเกินไป เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้  
4.5 (    ) กำรแจกของท่ีระลึกใน เทศกำลส ำคญั มีนอ้ยเกินไป เช่น เทศกำลปีใหม่ ออกบูต๊ตำม

งำนต่ำงๆ เป็นตน้ 
4.6 (    ) ขำดกำรท ำบตัรสมำชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
4.7 (    ) เอกสำร วำรสำร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีใหค้วำมรู้ ขอ้มูล ข่ำวสำรเก่ียวกบักำแฟให้

ลูกคำ้ มีนอ้ยเกินไป 
4.8 (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
4.9 (    ) ไม่พบปัญหำ 
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5. ด้านบุคลากร 
5.1 (    )  พนกังำนมีจ ำนวนไม่เพียงพอในกำรใหบ้ริกำร  
5.2 (    )  พนกังำนไม่ดูแลเอำใจใส่ลูกคำ้ หรือไม่มีควำมกระตือรือร้นในกำรใหบ้ริกำร 
5.3 (    )  พนกังำนไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้หรือผดิพลำด 
5.4 (    )  พนกังำนไม่ใหบ้ริกำรลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอภำค 
5.5 (    )  พนกังำนไม่มีควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ เช่น รับเงินเกินแต่ไม่แจง้ 
5.6 (    )  พนกังำนบุคลิกภำพภำยไม่เหมำะสม 
5.7 (    )  บำริสตำ้ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญในเร่ืองกำแฟ 
5.8 (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 5.9 (    )  ไม่พบปัญหำ 

 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 

6.1 (    )  ขำดกำรทกัทำยและตอ้นรับเม่ือลูกคำ้เดินเขำ้มำในร้ำน 
6.2 (    )  ขั้นตอนกำรสั่ง กำแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม ยุง่ยำกซบัซอ้น 
6.3 (    )  ระยะเวลำท่ีรอในกำรรับกำแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงักำรสั่งซ้ือ) นำน หรือไม่เหมำะสม 
6.4 (    )  ไม่มีบริกำรเสิร์ฟท่ีโตะ๊ เช่นใหลู้กคำ้มำรับกำแฟท่ีเคำน์เตอร์เอง เป็นตน้ 
6.5 (    )  กำรเสิร์ฟกำแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม ล่ำชำ้หรือมีควำมผดิพลำด 
6.6 (    )  กำรจองโตะ๊ล่วงหนำ้ท ำไดไ้ม่สะดวก 
6.7 (    )  แคชเชียร์คิดเงินล่ำชำ้หรือมีควำมผดิพลำด 
6.8 (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
6.9 (    )  ไม่พบปัญหำ 

 
7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7.1 (    )  ป้ำยหนำ้ร้ำนไม่สวยงำม มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน  
7.2 (    )  บรรยำกำศของร้ำนไม่เป็นกนัเอง และ ไม่สวยงำม 
7.3 (    )  ร้ำนมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั  
7.4 (    )  ร้ำนไม่สะอำด  
7.5 (    )  ไม่มีพื่นท่ีส ำหรับสูบบุหร่ี หรือมีบริเวณนอ้ย 
7.6 (    )  ไม่มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ ไวบ้ริกำรลูกคำ้  
7.7 (    )  ไม่มีบริกำรอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี  



  
254 

7.8 (    )  หอ้งน ้ำไมส่ะอำด และไม่เพียงพอ 
7.9 (    )  เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ำกำแฟและอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ ไม่มีควำมทนัสมยั 

7.10 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
7.11 (    )  ไม่พบปัญหำ 

 
2. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหค้วำมร่วมมือเสียสละเวลำตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี 
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