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การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
15,001 – 20,000 บาท มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัจนัทร์-
วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ลกัษณะการใชบ้ริการ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้น
ดว้ย ระยะเวลาการใช้บริการ คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ตวัเอง มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง 2-3 คน ค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียต่อคร้ังต ่ากว่า 100 บาท โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝาง เพื่อพบปะสังสรรค ์
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง รู้จกัดว้ยตวัเอง/เจอหนา้ร้านเอง ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือ กาแฟ
ผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง เพราะ 
รสชาติของกาแฟ 
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ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้น
ราคา ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านดังน้ี ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ คือ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม
ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความสดใหม่ของกาแฟท่ีจ าหน่ายในร้าน ดา้นสถานท่ี คือ เวลาเปิด-ปิดของร้าน
สะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ดา้นบุคลากร คือ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุก
รายอย่างเสมอภาค ดา้นราคา คือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืน ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีมีความ
ทนัสมยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring customer satisfaction towards service 
marketing mix of Fang Coffee Shops in Chiang Mai Province. Data collection was compiled 
from the distribution of 400 questionnaires to customers of Fang Coffee Shops in Chiang Mai 
Province. The given data were then analyzed by applying descriptive statistics composing of 
frequency, percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were single females, aged between 21 – 30 
years old, graduated with Bacherlor’s Degrees. They were employees of private companies. Their 
monthly income was among 15,001 – 20,000 baht. They came to Fang Coffee Shops 3-4 times a 
month on weekdays during 12.01 – 3.00 PM. They usually ordered coffee to drink at the coffee 
shops and also ordered takeaways. They spent 1-2 hours at Fang Coffee Shops. The people who 
influenced their decisions to come to Fang Coffee Shops were themselves. They usually came to 
Fang Coffee Shops in group of 2-3 people. They spent less than 100 baht each time. They usually 
came to Fang Coffee Shops to socialize. They knew Fang Coffee Shops by themselves or by only 
walking in. They usually ordered coffees with milk i.e. Latte, Cappuccino, and Macchiato. The 
main reason they came to Fang Coffee Shops was the taste of coffee. 
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According to the study, the customers had high satisfaction with the following service 
marketing mix factors: Process, Product, Place, and People, respectively. The customers had 
medium satisfaction with the following service marketing mix factors: Price, Physical Evidence, 
and Promotion, respectively. The sub-factors which they had highest satisfaction with for each 
service marketing mix, were as follows. In term of Process, it was the appropriate waiting time 
for coffees and dessert. In term of Product, it was the freshness of coffees served. In term of 
Place, it was the convenient business hours. In term of People, it was the staff who served all 
customers equally. In term of Price, it was the price of coffee and other drinks which were 
cheaper than other coffee shops.  In term of Physical Evidence, it was the high technology  coffee 
makers and appliances.  In term of Promotion, it was the sale promotions such as “buy 10 get 1 
free” and premium giveaways such as t-shirts and coffee cups.  
 
 
 


