
  
ซ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ญ 
บทที ่1 บทน า  
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา     3 
 1.4 นิยามศพัท ์               3 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม         
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 5 
       - ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 5 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
       หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กาแฟฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 10 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา   
 3.1 ขอบเขตการศึกษา           18 
 3.2 วธีิการศึกษา  20 
 3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล      21 
 3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ          22 
บทที ่4 ผลการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามของร้านกาแฟฝาง ใน   

              จงัหวดัเชียงใหม่                   
 

23 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 

              ร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา และ สาขารวมโชค 
 

42 
 

 



  
ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
   
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด 

               บริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

64 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ  

               ร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม สาขาและเพศ และ  
               สาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

77 
บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 148 
 อภิปรายผล        179 
 ขอ้คน้พบ                                                                                                        182 
 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                        192 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

202 
203 

          ภาคผนวก ก 204 
          ภาคผนวก ข 240 
ประวติัผูเ้ขียน 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ญ 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หน้า 

3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 20 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาของ

ร้านกาแฟฝาง 
23 

4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาและเพศ 24 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและอาย ุ 24 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ

สถานภาพ 
25 

4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

26 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
อาชีพ 

27 

4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

28 

4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ความถ่ีของการมาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 

29 

4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
วนัท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 

30 

4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 

31 

4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ลกัษณะการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝาง 

32 

4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ระยะเวลาการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง 

33 

4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟ
ฝาง มากท่ีสุด 

34 



  
ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ

จ านวนคนท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตนเองดว้ย) 
35 

4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 

36 

4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
โอกาสในการมาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 

37 

4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง 

38 

4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้าน กาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 

39 

4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 

40 

4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามสาขา 

42 

4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขา 

46 

4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขา 

48 

4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขา 

50 

4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขา 

53 

4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขา 

56 

4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอ จ าแนกตามสาขา 

59 



  
ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
สาขา 

62 

4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 

64 

4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นราคา 

66 

4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นสถานท่ี 

67 

4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด 

68 

4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นบุคลากร 

70 

4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

72 

4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและ
ปัญหาดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

74 

4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและเพศ 

77 

4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขาและเพศ 

82 

4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาและเพศ 

85 

4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและเพศ 

88 

 



  
ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขาและเพศ 
93 

4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและเพศ 

97 

4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
เพศ 

100 

4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
สาขาและเพศ 

103 

4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

106 

4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

113 

4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

117 

4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

122 

4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

128 

4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

133 

4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

137 



  
ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
สาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

144 

5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

183 

5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา 

184 

5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
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