
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา และ สาขารวมโชค 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม สาขาและเพศ และ สาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามของร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาของร้านกาแฟฝาง 
 

สาขาของร้านกาแฟฝาง จ านวน ร้อยละ 

สาขาโชตนา 200 50.00 

สาขารวมโชค 200 50.00 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 ไดเ้ก็บแบบสอบถามจากสาขาของร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา และ สาขา

รวมโชค ตามสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 50.00 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

เพศ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 92 46.00 90 45.00 182 45.50 

หญิง 108 54.00 110 55.00 218 54.50 

รวม 200 100 200 100.00 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.50 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 45.50 
สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.00 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 46.00 
สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 45.00 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและอาย ุ
 

อายุ  
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 12 6.00 9 4.50 21 5.25 

21 – 30 ปี 82 41.00 83 41.50 165 41.25 

31 – 40 ปี 59 29.50 61 30.50 120 30.00 

41 – 50 ปี 30 15.00 39 19.50 69 17.25 

50 ปีข้ึนไป 17 8.50 8 4.00 25 6.25 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.25

รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 30.00 และอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 17.25 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ 
อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 29.50 และอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 15.00 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ 
อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 30.50 และอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 19.50 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โสด 116 58.00 114 57.00 230 57.50 

สมรส 78 39.00 81 40.50 159 39.75 

อ่ืนๆ 6 3.00 5 2.50 11 2.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย (5 ราย), ไม่ระบุ (6 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.50
รองลงมาคือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 39.75 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 2.75 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 39.00 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 3.00 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 40.50 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 2.50 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและระดบัการศึกษา
สูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 8 4.00 14 7.00 22 5.50 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 34 17.00 39 19.50 73 18.25 

ปวส.หรืออนุปริญญา 43 21.50 51 25.50 94 23.50 

ปริญญาตรี 109 54.50 87 43.50 196 49.00 

สูงกวา่ปริญญาตรี 6 3.00 9 4.50 15 3.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 23.50 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ปวช. ร้อยละ 18.25 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 
54.50 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 21.50 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ร้อย
ละ 17.00 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 
43.50 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 25.50 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ร้อย
ละ 19.50 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและอาชีพ 
 

อาชีพ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 25 12.50 21 10.50 46 11.50 

ขา้ราชการ 43 21.50 43 21.50 86 21.50 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 41 20.50 41 20.50 82 20.50 

พนกังานบริษทัเอกชน 52 26.00 62 31.00 114 28.50 

ธุรกิจส่วนตวั 30 15.00 24 12.00 54 13.50 

พอ่บา้น/แม่บา้น 7 3.50 4 2.00 11 2.75 

อ่ืนๆ 2 1.00 5 2.50 7 1.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอาย ุ(3 ราย), วา่งงาน (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 

28.50 รองลงมาคือ เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 21.50 และเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 20.50 
สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 26.00

รองลงมาคือ เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 21.50 และเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 21.50 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 31.00
รองลงมาคือ เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 21.50 และเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 20.50 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 
 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของครอบครัว 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 4 2.00 1 0.50 5 1.25 

5,000 – 10,000 บาท 9 4.50 10 5.00 19 4.75 

10,001 – 15,000 บาท 26 13.00 21 10.50 47 11.75 

15,001 – 20,000 บาท 77 38.50 86 43.00 163 40.75 

20,001 – 25,000 บาท 60 30.00 62 31.00 122 30.50 

25,000 บาทข้ึนไป 24 12.00 20 10.00 44 11.00 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ คือ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 40.75 รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 30.50 และ 
10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 11.75 

สาขาโชตนา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 30.00 และ 10,001 – 
15,000 บาท ร้อยละ 13.00 

สาขารวมโชค รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 43.00  รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 31.00 และ 10,001 
– 15,000 บาท ร้อยละ 10.00 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและความถ่ีของการ
มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 

 

ความถี่ของการมาใช้บริการร้าน
กาแฟฝาง 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เดือนละคร้ังหรือต ่ากวา่ 12 6.00 9 4.50 21 5.25 

สัปดาห์ละคร้ัง 22 11.00 24 12.00 46 11.50 

2 คร้ังต่อสัปดาห์ 65 32.50 44 22.00 109 27.25 

3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 69 34.50 87 43.50 156 39.00 

มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 32 16.00 36 18.00 68 17.00 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 27.25 และมากกว่า 5 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 17.00 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 32.50 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
16.00 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.00 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
18.00 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและวนัท่ีมาใช้
บริการของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 
 

วนัทีม่าใช้บริการของร้านกาแฟ
ฝาง บ่อยทีสุ่ด 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 136 68.00 143 71.50 279 69.75 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ 53 26.50 49 24.50 102 25.50 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 11   5.50 8 4.00 19 4.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

  
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ วนัท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ร้อยละ 69.75 รองลงมาคือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 25.50 และ 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 4.75 
 สาขาโชตนา วนัท่ีมาใช้บริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 26.50 และ วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 5.50 
 สาขารวมโชค วนัท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 24.50 และ วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 4.00 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและช่วงเวลาท่ีมา
ใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 
 

ช่วงเวลาทีท่่านมาใช้บริการของ
ร้านกาแฟฝาง บ่อยทีสุ่ด 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ช่วงเวลา 10.00 -  12.00 น. 26 13.00 23 11.50 49 12.25 

ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. 87 43.50 84 42.00 171 42.75 

ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. 68 34.00 76 38.00 144 36.00 

ช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. 19 9.50 17 8.50 36 9.00 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ร้อย
ละ 36.00 และ ช่วงเวลา 10.00 -  12.00 น. ร้อยละ 12.25 
 สาขาโชตนา ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ร้อยละ 34.00 
และ ช่วงเวลา 10.00 -  12.00 น. ร้อยละ 13.00 
 สาขารวมโชค ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. ร้อยละ 38.00
และ ช่วงเวลา 10.00 -  12.00 น. ร้อยละ 8.50 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและลกัษณะการใช้
บริการท่ีร้านกาแฟฝาง 
 

ลกัษณะการใช้บริการทีร้่าน
กาแฟฝาง 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน 18 9.00 24 12.00 42 10.50 

ซ้ือกลบับา้น 67 33.50 57 28.50 124 31.00 

ทั้ง 2 อยา่ง 115 57.50 119 59.50 234 58.50 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟ

ฝาง คือ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้นดว้ย ร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ ซ้ือกลบับา้น  ร้อย
ละ 31.00 และ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน ร้อยละ 10.50 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะการใช้บริการท่ีร้านกาแฟฝาง คือ 
ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้นดว้ย ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ ซ้ือกลบับา้น  ร้อยละ 33.50 
และ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน ร้อยละ 9.00 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะการใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝาง คือ 
ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้นดว้ย ร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ ซ้ือกลบับา้น  ร้อยละ 28.50
และ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน ร้อยละ 12.00 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและระยะเวลาการ
ใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง 
 

ระยะเวลาการใช้บริการ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง 48 36.09 50 34.97 98 35.51 

คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง 62 46.62 63 44.06 125 45.29 

คร้ังละ 3-4 ชัว่โมง 19 14.29 21 14.69 40 14.49 

คร้ังละ มากกวา่ 4 ชัว่โมง 4 3.01 9 6.29 13 4.71 

รวม 133 100 143 100 276 100 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ระยะเวลาการใช้บริการท่ีร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ร้อยละ 45.29 รองลงมาคือ ต ่ากวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง
ร้อยละ 35.51 และ คร้ังละ 3-4 ชัว่โมง ร้อยละ 14.49 

สาขาโชตนา ระยะเวลาการใช้บริการท่ี ร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง  ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ร้อยละ 46.62 รองลงมาคือ ต ่ากวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง
ร้อยละ 36.09 และ คร้ังละ 3-4 ชัว่โมง ร้อยละ 14.29 

สาขารวมโชค ระยะเวลาการใช้บริการท่ี ร้านกาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง ร้อยละ 44.06 รองลงมาคือ ต ่ากวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง
ร้อยละ 34.97 และ คร้ังละ 3-4 ชัว่โมง ร้อยละ 14.69 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและบุคคลผู้
แนะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง มากท่ีสุด 
 

บุคคลผู้แนะน าทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ
ของร้านกาแฟฝาง มากทีสุ่ด 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน/ผูร่้วมงาน 63 31.50 46 23.00 109 27.25 

บุคคลในครอบครัว 8 4.00 11 5.50 19 4.75 

แฟน 22 11.00 23 11.50 45 11.25 

ตวัท่านเอง 102 51.00 119 59.50 221 55.25 

อ่ืนๆ 5 2.50 1 0.50 6 1.50 

รวม 200 100 200 100 400 100 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน (2 ราย) และ ไม่ระบุ (4 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการของ

ร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ เพื่อน/
ผูร่้วมงาน ร้อยละ 27.25 และแฟน ร้อยละ 11.25 

สาขาโชตนา บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ เพื่อน/ผูร่้วมงาน ร้อย
ละ 31.50 และแฟน ร้อยละ 11.00 

สาขารวมโชค บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการของร้านกาแฟ
ฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ เพื่อน/ผูร่้วมงาน 
ร้อยละ 23.00 และแฟน ร้อยละ 11.50 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและจ านวนคน
ท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง (นบัรวมตนเองดว้ย) 

 

จ านวนคนทีม่าใช้บริการที่ร้าน
กาแฟฝาง ในแต่ละคร้ัง  

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 62 31.00 67 33.50 129 32.25 

2-3 คน 87 43.50 86 43.00 173 43.25 

4-6 คน 44 22.00 40 20.00 84 21.00 

มากกวา่ 6 คนข้ึนไป 7 3.50 7 3.50 14 3.50 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่

ละคร้ัง คือ 2-3 คน ร้อยละ 43.25 รองลงมาคือ มาคนเดียว ร้อยละ 32.25 และ 4-6 คน ร้อยละ 21.00 
สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง คือ 2-

3 คน ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ มาคนเดียว ร้อยละ 31.00 และ 4-6 คน ร้อยละ 22.00 
สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง คือ 

2-3 คน ร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ มาคนเดียว ร้อยละ 33.50 และ 4-6 คน ร้อยละ 20.00 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ังที่ใช้
บริการร้านกาแฟฝาง  

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 100 บาท 94 47.00 103 51.50 197 49.25 

100-200 บาท 57 28.50 63 31.50 120 30.00 

201-300 บาท 25 12.50 17 8.50 42 10.50 

301- 400 บาท 18 9.00 11 5.50 29 7.25 

มากกวา่ 400 บาทข้ึนไป 6 3.00 6 3.00 12 3.00 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้บริการร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช ้คือ ต ่ากวา่ 100 บาท ร้อยละ 49.25 รองลงมาคือ 100-200 บาท  ร้อยละ 
30.00 และ 201-300 บาท ร้อยละ 10.50 
 สาขาโชตนา ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช ้คือ ต ่ากวา่ 100 บาท ร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ 100-200 บาท  ร้อยละ 28.50 และ 201-
300 บาท ร้อยละ 12.50 
 สาขารวมโชค ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช ้คือ ต ่ากวา่ 100 บาท ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ 100-200 บาท  ร้อยละ 31.50 และ 201-
300 บาท ร้อยละ 8.50 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและโอกาสในการ
มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 
 

โอกาสในการมาใช้บริการร้าน
กาแฟฝาง 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 72 36.00 83 41.50 155 38.75 

เล้ียงรับรองใหแ้ก่ลูกคา้/เพื่อน 62 31.00 62 31.00 124 31.00 

พบปะสังสรรค ์ 126 63.00 135 67.50 261 65.25 

เจรจาธุรกิจ 91 45.50 88 44.00 179 44.75 

รอรับลูกหลงัเลิกเรียน 30 15.00 31 15.50 61 15.25 

อ่ืนๆ 7 3.50 3 1.50 10 2.50 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาท าธุระแถวน้ี (3 ราย) มาลา้งรถท่ีโชตนา มอลล์ (2 ราย) มารับเพื่อนท่ี
โรงแรม Mercure (2 ราย) และไม่ระบุ (3 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ โอกาสในการมาใชบ้ริการร้านกาแฟฝางของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ พบปะสังสรรค์ ร้อยละ 65.25 รองลงมาคือ เจรจาธุรกิจ ร้อยละ 44.75 และพกัผ่อน
หยอ่นใจ ร้อยละ 38.75 
 สาขาโชตนา โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝางของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ พบปะสังสรรค ์ร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ เจรจาธุรกิจ ร้อยละ 45.50 และพกัผอ่นหยอ่นใจ ร้อย
ละ 36.00 

สาขารวมโชค โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝางของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ พบปะสังสรรค ์ร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ เจรจาธุรกิจ ร้อยละ 44.00 และพกัผอ่นหยอ่นใจ ร้อย
ละ 31.00 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและแหล่งขอ้มูล
ในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง 

 

แหล่งข้อมูลในการรู้จักร้าน
กาแฟฝาง 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รู้จกัดว้ยตวัเอง / เจอหนา้ร้านเอง 146 73.00 130 65.00 276 69.00 

ครอบครัวหรือญาติแนะน า 56 28.00 61 30.50 117 29.25 

เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 61 30.50 74 37.00 135 33.75 

จากส่ือโฆษณาต่างๆ 31 15.50 40 20.00 71 17.75 

ร้านจ าหน่ายขนมอ่ืนๆ แนะน า 17 8.50 5 2.50 22 5.50 

อ่ืนๆ 2 1.00 6 3.00 8 2.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้แนะน า (3 ราย) ป้ายหนา้ร้าน (2 ราย)  และไม่ระบุ (3 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ รู้จกัดว้ยตวัเอง / เจอหนา้ร้านเอง ร้อยละ 69.00 รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า
ร้อยละ 33.75 และครอบครัวหรือญาติแนะน า ร้อยละ 29.25 

สาขาโชตนา แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
รู้จกัดว้ยตวัเอง / เจอหนา้ร้านเอง ร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน าร้อยละ 30.50 
และครอบครัวหรือญาติแนะน า ร้อยละ 28.00 

สาขารวมโชค แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
รู้จกัดว้ยตวัเอง / เจอหนา้ร้านเอง ร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน าร้อยละ 37.00
และครอบครัวหรือญาติแนะน า ร้อยละ 30.50 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและชนิดของ
เคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้าน กาแฟฝาง บ่อยท่ีสุด 
 

ชนิดของเคร่ืองดื่มทีซ้ื่อจากร้าน 
กาแฟฝาง บ่อยทีสุ่ด 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟด า เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์ร่ี 
อเมริกาโน่ กาแฟฟาง เป็นตน้ 

41 20.50 41 20.50 82 20.50 

กาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน 
แมคเคียโต เป็นตน้ 

108 54.00 98 49.00 206 51.50 

กาแฟป่ัน เช่น มอคค่าป่ัน ลาเตป่ั้น  
คาปูชิโนป่ัน กาแฟฟางป่ัน เป็นตน้ 

32 16.00 32 16.00 64 16.00 

ชา เช่น ชาเขียว ชาไทยโบราณ, 
โกโก ้เป็นตน้ 

10 5.00 15 7.50 25 6.25 

สมูทต้ี เช่น น ้าผลไมป่ั้น เป็นตน้ 6 3.00 12 6.00 18 4.50 

อ่ืนๆ 3 1.50 2 1.00 5 1.25 

รวม 200 100 200 100 400 100 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าด่ืม (2 ราย) และไม่ระบุ (3 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้าน กาแฟฝาง ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือกาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ ร้อยละ 51.50
รองลงมาคือ กาแฟด า เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์ร่ี อเมริกาโน่ กาแฟฝาง เป็นตน้ ร้อยละ 20.50 และ
กาแฟป่ัน เช่น มอคค่าป่ัน ลาเตป่ั้น  คาปูชิโนป่ัน กาแฟฝางป่ัน เป็นตน้ ร้อยละ 16.00 
 สาขาโชตนา ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้าน กาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือกาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ ร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ กาแฟด า เช่น 
เอสเปรสโซ่ พีเบอร์ร่ี อเมริกาโน่ กาแฟฝาง เป็นตน้ ร้อยละ 20.50 และกาแฟป่ัน เช่น มอคค่าป่ัน 
ลาเตป่ั้น  คาปูชิโนป่ัน กาแฟฝางป่ัน เป็นตน้ ร้อยละ 16.00 

สาขารวมโชค ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้าน กาแฟฝาง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือกาแฟผสมนม เช่น ลาเต ้ คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ ร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ กาแฟด า 
เช่น เอสเปรสโซ่ พีเบอร์ร่ี อเมริกาโน่ กาแฟฝาง เป็นตน้ ร้อยละ 20.50 และกาแฟป่ัน เช่น มอคค่า
ป่ัน ลาเตป่ั้น  คาปูชิโนป่ัน กาแฟฝางป่ัน เป็นตน้ ร้อยละ 16.00 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและเหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 
 

เหตุผลที่ท่านเลอืกใช้บริการร้านกาแฟฝาง  
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความสดใหม่ของกาแฟ 69 34.50 72 36.00 141 35.25 

รสชาติของกาแฟ 115 57.50 116 58.00 231 57.75 

มีกาแฟหลากหลายตรงตามตอ้งการ 6 3.00 12 6.00 18 4.50 

มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายตรงตามตอ้งการ 10 5.00 12 6.00 22 5.50 

ขนมอร่อย เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 41 20.50 40 20.00 81 20.25 

พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

9 4.50 13 6.50 22 5.50 

ราคากาแฟไม่แพง 6 3.00 7 3.50 13 3.25 

ราคาขนมไม่แพง 12 6.00 12 6.00 24 6.00 

การตกแต่งร้านสวยงาม มีเอกลกัษณ์ แสดงถึง
ความเป็นลา้นนาโมเดิร์น 

16 8.00 15 7.50 31 7.75 

การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 74 37.00 85 42.50 159 39.75 

ตอ้งการพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน 33 16.50 34 17.00 67 16.75 

มีโปรโมชัน่พิเศษ เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ เป็นตน้ 

6 3.00 10 5.00 16 4.00 

รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน 17 8.50 27 13.50 44 11.00 

มี WiFi ไวใ้หบ้ริการ 50 25.00 65 32.50 115 28.75 

อ่ืนๆ 3 1.50 6 3.00 9 2.25 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
     อ่ืนๆได้แก่ คนรู้จกัแนะน า (3 คน) บาริสต้ามีความรู้เร่ืองกาแฟดี (2 คน) ร้านใกล้ท่ี
ท างาน (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่า เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของร้าน
กาแฟฝาง คือ รสชาติของกาแฟ ร้อยละ 57.75 รองลงมาคือความสดใหม่ของกาแฟ ร้อยละ 35.25 
และการเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ร้อยละ 34.75 

สาขาโชตนา เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของร้านกาแฟฝาง คือ 
รสชาติของกาแฟ ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือการเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ร้อยละ 37.00 และความ
สดใหม่ของกาแฟ ร้อยละ 34.50 

สาขารวมโชค เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง คือ 
รสชาติของกาแฟ ร้อยละ 58.00 รองลงมาคือมี WiFi ไวใ้ห้บริการ ร้อยละ 32.50 และความสดใหม่
ของกาแฟ ร้อยละ 36.00 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขา 
 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน 4.66 4.69 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวชิ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน 

3.78 3.87 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม 4.63 4.47 4.55 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.4 ความหลากหลายของขนมท่ีจ าหน่าย 3.13 3.20 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 คุณภาพของกาแฟมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ินของ
กาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ 

4.24 4.25 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 การตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่ารับประทาน 3.43 3.50 3.46 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

1.7 รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม 4.52 4.52 4.52 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามสาขา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 รสชาติของขนม 3.10 3.07 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ 4.36 4.27 4.31 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงาม 2.88 2.99 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น (เช่นมีการ 
Packing แยกระหวา่งกาแฟ และน ้าแขง็ เป็นตน้) 

3.21 3.13 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 ภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้าตาล ครีมเทียมใชใ้นร้าน มี
ความเหมาะสม และสวยงาม 

3.60 3.38 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 มีการพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่อยู่
เสมอ 

3.36 3.70 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.14 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 2.69 2.85 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.15 ตรายีห่้อของร้านมีความสวยงามและจดจ าไดง่้าย 3.54 3.58 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.70 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ความสดใหม่
ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.55) และรสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ กาแฟมีหลาย
ขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.31) คุณภาพของกาแฟมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ิน
ของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวิช ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตรายี่ห้อของร้านมีความสวยงามและจดจ าไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
และมีการพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่อยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
ภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้ าตาล ครีมเทียมใช้ในร้าน มีความเหมาะสม และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.49) การ
ตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่ารับประทาน (ค่าเฉล่ีย 3.46) มีบรรจุภณัฑ์เหมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น 
(เช่นมีการ Packing แยกระหวา่งกาแฟ และน ้ าแข็ง เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.17) ความหลากหลายของ
ขนมท่ีจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.16) รสชาติของขนม (ค่าเฉล่ีย 3.08) มีบรรจุภณัฑส์วยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.94) 
และช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ความสดใหม่
ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.66) ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.63) และ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ กาแฟมีหลาย
ขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) คุณภาพของกาแฟมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ิน
ของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวิช ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้าตาล ครีมเทียมใชใ้นร้าน มีความเหมาะสม และ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.60) และตรายี่ห้อของร้านมีความสวยงามและจดจ าได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การ
ตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่ารับประทาน (ค่าเฉล่ีย 3.43) มีการพฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟและเคร่ืองด่ืม
ใหม่อยู่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีบรรจุภณัฑ์เหมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น (เช่นมีการ Packing แยก
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ระหว่างกาแฟ และน ้ าแข็ง เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.21) ความหลากหลายของขนมท่ีจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.13) รสชาติของขนม (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีบรรจุภณัฑ์สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.88) และ ช่ือเสียงของร้าน
เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 2.69) ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ความสดใหม่
ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.69) และรสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.47) กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) คุณภาพของกาแฟมีความสม ่าเสมอ เช่น กล่ินของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ความสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวิช ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.87) มีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟและเคร่ืองด่ืมใหม่อยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตรายี่ห้อของร้านมีความสวยงาม
และจดจ าไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.58) และการตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่ารับประทาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
ภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้ าตาล ครีมเทียมใชใ้นร้าน มีความเหมาะสม และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.38) ความ
หลากหลายของขนมท่ีจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.20) มีบรรจุภณัฑ์เหมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น (เช่นมีการ 
Packing แยกระหวา่งกาแฟ และน ้ าแข็ง เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.13) รสชาติของขนม (ค่าเฉล่ีย 3.07) มี
บรรจุภณัฑส์วยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.99) และช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 2.85) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน 4.28 4.23 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซน
วชิ เป็นตน้ 

3.07 3.00 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น วปิ
ครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ 

2.99 2.94 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด 3.57 2.87 3.22 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 ติดป้ายบอกราคาชดัเจน 4.31 3.75 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.36 3.50 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ราคาของกาแฟและ
เคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.25) และติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีราคาให้
เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.22) ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.03) และราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น วิปครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคา อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ มีราคาให้เลือก
หลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาของ
ขนมถูกกว่าร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.07) และ ราคาของส่วนผสม
เพิ่มเติม ถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.99) 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา อยู่ในระดบั ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ราคาของกาแฟและ
เคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.23) และติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาของ
ขนมถูกกว่าร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม 
ถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น วิปครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.94) และมีราคาให้เลือกหลายขนาด 
(ค่าเฉล่ีย 2.87) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 4.54 3.54 4.04 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

3.2 ท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก 3.75 3.17 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย 4.70 3.21 3.95 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (มาก) 

3.4 มีการจดัโตะ๊ และเกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ 3.23 4.15 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ 
(10.00 น. -20.00 น.) 

4.23 4.47 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.6 มีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้ 3.08 2.96 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลเพียงพอ 
และเขา้ถึงไดง่้าย 

3.12 3.15 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 3.52 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยู่
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ เวลาเปิด-ปิดของ
ร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.35) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.95) และมีการจดัโต๊ะ และเกา้อ้ีให้
ลูกคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของ
ร้านมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก (ค่าเฉล่ีย 3.46) เว็บไซด์ หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูล
เพียงพอ และเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.14) และมีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.02) 
ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.70) และการเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ เวลาเปิด-ปิดของ
ร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.23) และท่ีตั้งของร้านมองเห็นได้
ชดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการจดั
โตะ๊ และเกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.23) เวบ็ไซด์ หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูล
เพียงพอ และเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.12) และมีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.08) 
ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ เวลาเปิด-ปิดของร้าน
สะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการจดัโต๊ะ และเกา้อ้ีให้ลูกคา้
นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และการเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานท่ี
จอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.21) ท่ีตั้ งของร้านมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) เวบ็ไซด์ หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลเพียงพอ และเขา้ถึงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.15) 
และมีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 



 50 
 

ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้าย
กลางแจง้ เป็นตน้ 

2.71 2.75 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ 

3.75 3.96 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือ
ใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 

4.26 4.30 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ 

3.72 3.68 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั เช่น เทศกาล
ปีใหม่ ออกบูต๊ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

2.88 3.02 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 2.99 3.06 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.7 มีเอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ 

3.53 3.59 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 3.48 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือมี
การจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือ
ใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีการให้ของ
สมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และมีเอกสาร วารสาร แผน่พบั 
หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.03) มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ตตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.95) และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.73) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ มี
การจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือ
ใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) มีการให้ของ
สมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และมีเอกสาร วารสาร แผน่พบั 
หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 2.99) มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ตตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.88) และ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่
ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ มีการ
จดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้
บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการให้ของ
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สมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) และมีเอกสาร วารสาร แผน่พบั 
หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.06) มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ตตามงานต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.02) และ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.75) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 4.58 4.28 4.43 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

3.59 3.66 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 3.64 3.56 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานสามารถแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2.24 2.27 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

5.5 พนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2.83 2.72 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 3.13 3.01 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 4.71 4.57 4.64 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.8 พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้
ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 

4.27 4.21 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.9 พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 2.98 2.99 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.10 บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดี 

4.54 4.59 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.65 3.58 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยู่
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด คือ พนักงาน
ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.64) และบาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง
กาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ พนักงานมี
จ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้
ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.62) และพนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.07) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 2.98) 
และพนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.78) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ พนักงาน
สามารถแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.26) 
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 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด คือ พนักงาน
ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.71) พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) และบาริสต้ามีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ พนกังานมีความ
ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนกังานพูดจาสุภาพ 
อ่อนน้อม (ค่าเฉล่ีย 3.64) และพนักงานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.13) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 2.98) 
และ พนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.83) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ พนักงาน
สามารถแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.24) 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.59) และพนกังานให้บริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ พนักงานมี
จ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้
ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21)พนกังานดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.66) และพนกังานพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ 
พนกังานแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.01) พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 2.99) 
และพนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.72) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ พนักงาน
สามารถแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 2.27) 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน 3.56 3.49 3.52 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

4.48 4.44 4.46 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 

4.63 4.65 4.64 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.4 มีบริการเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่ตอ้งใหลู้กคา้มารับท่ี
เคาน์เตอร์เอง) 

3.84 3.88 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

4.24 4.18 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.6 มีการใหบ้ริการจองโตะ๊ล่วงหนา้ 3.22 3.22 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 4.25 4.35 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 4.03 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ
ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.46) แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.30) การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) มีบริการเสิร์ฟท่ีโต๊ะ (ไม่ตอ้งให้ลูกคา้มารับท่ีเคาน์เตอร์เอง) (ค่าเฉล่ีย 3.86) และการ
ทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการจองโตะ๊ล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)  
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.63) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ
ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.48) แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.25) การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) มีบริการเสิร์ฟท่ีโต๊ะ (ไม่ตอ้งให้ลูกคา้มารับท่ีเคาน์เตอร์เอง) (ค่าเฉล่ีย 3.84) และการ
ทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการจองโตะ๊ล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ 
ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.44) แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.35) การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) และมีบริการเสิร์ฟท่ีโต๊ะ (ไม่ตอ้งให้ลูกคา้มารับท่ีเคาน์เตอร์เอง) (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.49) และมีการให้บริการจอง
โตะ๊ล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอ จ าแนกตามสาขา 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นไดช้ดัเจน 3.18 2.29 2.73 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

7.2 บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม 3.73 3.71 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง ไม่แออดั 3.14 3.51 3.32 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7.4 ความสะอาดภายในร้าน 3.89 3.86 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ 3.72 3.85 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภายนอกอาคาร 3.14 3.62 3.38 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี 3.10 3.11 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ 3.17 3.17 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี 4.55 3.08 3.81 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอ จ าแนกตามสาขา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

N = 200 N = 200 N = 400 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.10 หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ 2.25 3.43 2.84 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ มีความทนัสมยั 

4.51 4.46 4.48 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.46 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดับมาก คือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมัย 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.87) การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 
3.81) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และบรรยากาศของร้านเป็น
กนัเอง และ สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ จดัให้มีท่ีนัง่ภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.38) ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง 
ไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 3.32) หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) จดัให้
มีพื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี (ค่าเฉล่ีย 3.10) หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 2.84) และป้ายหนา้ร้าน
สวยงาม มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.73) ตามล าดบั 
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 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากท่ีสุด คือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 4.55) และเทคโนโลยีของเคร่ืองท า
กาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.89) บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ 
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ ป้ายหน้าร้านสวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง ไม่แออดั 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) จดัให้มีท่ีนั่งภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 3.14) และจัดให้มีพื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี 
(ค่าเฉล่ีย 3.10) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 2.25) 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก คือ เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.46)
ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.86) การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.71) จดัให้มีท่ีนัง่ภายนอกอาคาร (ค่าเฉล่ีย 
3.62) และภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง ไม่แออดั (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ห้องน ้ าสะอาดและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.43) หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) จดัให้มีพื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี (ค่าเฉล่ีย 3.11) และการมี
บริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.29) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขา 
 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.67 มาก 3.70 มาก 3.68 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา 3.64 มาก 3.36 ปานกลาง 3.50 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.81 มาก 3.52 มาก 3.66 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.40 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.65 มาก 3.58 มาก 3.62 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.03 มาก 4.03 มาก 4.03 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

3.49 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.47) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
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3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40) ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟ
ฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
ผลิตภณัฑ ์
 

ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กาแฟท่ีจ าหน่ายในร้านไม่สดใหม่ 4 2.0 6 3.0 10 2.5 

ไม่มีความหลากหลายของชนิดกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม 

6 3.0 5 2.5 11 2.8 

คุณภาพของกาแฟไม่มีความสม ่าเสมอ 
เช่น กล่ินของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ 

2 1.0 6 3.0 8 2.0 

ไม่มีการตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่า
รับประทาน 

9 4.5 8 4.0 17 4.3 

รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืมไม่
คงท่ีสม ่าเสมอ 

10 5.0 8 4.0 18 4.5 

ไม่มีกาแฟใหเ้ลือกหลายขนาด หรือมี
ขนาดเดียว 

9 4.5 17 8.5 26 6.5 

บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม 38 19.0 35 17.5 73 18.3 

ไม่มีการพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟและ
เคร่ืองด่ืมใหม่หรือมีนอ้ย 

3 1.5 6 3.0 9 2.3 

ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั 26 13.0 32 16.0 58 14.5 

ตรายีห่้อของร้านไม่สวยงาม และจดจ า
ยาก 

22 11.0 28 14.0 50 12.5 

อ่ืน ๆ 6 3.0 4 2.0 10 2.5 

ไม่พบปัญหา 135 67.5 112 56.0 247 61.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ขนมเคก้หรือคุกก้ีต่างๆ มีนอ้ย (3 ราย) ไม่มีรูปของเคร่ืองด่ืมให้ทราบก่อน
สั่ง (3 ราย) ช่ือเมนูเรียกยาก (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ บรรจุ
ภณัฑไ์ม่สวยงาม (ร้อยละ 18.3) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั (ร้อยละ 14.5) และ ตรา
ยีห่อ้ของร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก (ร้อยละ 12.5) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑ์ไม่
สวยงาม (ร้อยละ 19.0) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั (ร้อยละ 13.0) และ ตรายี่ห้อของ
ร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก (ร้อยละ 11.0) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑ์ไม่
สวยงาม (ร้อยละ 17.5) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั (ร้อยละ 16.0) และ ตรายี่ห้อของ
ร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก (ร้อยละ 14.0) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
ราคา 
 

ปัญหาด้านราคา 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ราคาของกาแฟแพงกวา่ร้านอ่ืน 19 9.5 18 9.0 37 9.3 

ราคาของขนมแพงกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนม
เคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

27 13.5 28 14.0 55 13.8 

ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม แพงกวา่ร้าน
อ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คาราเมล เป็น
ตน้ 

14 7.0 10 5.0 24 6.0 

ไม่มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด 24 12.0 16 8.0 40 10.0 

ไม่มีติดป้ายบอกราคาชดัเจน 4 2.0 5 2.5 9 2.3 

อ่ืน ๆ 7 3.5 9 4.5 16 4.0 

ไม่พบปัญหา 143 71.5 137 68.5 280 70.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ไม่ออกบิลค่ากาแฟหรือขนมให้ (4 ราย) เมนูเคร่ืองด่ืมป่ันไม่มีขนาดเล็ก (4 
ราย) ไม่มีสามารถช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตได ้(3 ราย) รายละเอียดค่าขนมไม่ชดัเจน (2 ราย) และไม่
ระบุเหตุผล (3 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ราคาของ
ขนมแพงกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ (ร้อยละ 13.8) รองลงมาคือ ไม่มีราคาให้
เลือกหลายขนาด (ร้อยละ 10.0) และ ราคาของกาแฟแพงกวา่ร้านอ่ืน (ร้อยละ 9.3) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ราคาของขนมแพงกวา่
ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ (ร้อยละ 13.5) รองลงมาคือ ไม่มีราคาให้เลือกหลาย
ขนาด (ร้อยละ 12.0) และ ราคาของกาแฟแพงกวา่ร้านอ่ืน (ร้อยละ 9.5) ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ราคาของขนมแพง
กวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ (ร้อยละ 14.0) รองลงมาคือ ราคาของกาแฟแพงกวา่
ร้านอ่ืน (ร้อยละ 9.0) และ ไม่มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ร้อยละ 8.0) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
สถานท่ี 

ปัญหาด้านสถานที่ 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การเดินทางมาท่ีร้านไม่สะดวก 10 5.0 8 4.0 18 4.5 

ท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนจาก
ดา้นนอก 

16 8.0 24 12.0 40 10.0 

สถานท่ีจอดรถคบัแคบ 20 10.0 17 8.5 37 9.3 

การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไม่เพียงพอ 20 10.0 28 14.0 48 12.0 

เวลาเปิด-ปิดของร้านไม่สะดวกต่อการ
เลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) 

7 3.5 8 4.0 15 3.8 

ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้ 24 12.0 32 16.0 56 14.0 

เวบ็ไซดห์รือ Facebook ของร้านมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

28 14.0 31 15.5 59 14.8 

อ่ืนๆ 4 2.0 6 3.0 10 2.5 

ไม่พบปัญหา 108 54.0 115 57.5 223 55.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานท่ีคบัแคบ (3 ราย) ร้านไม่มีเวบ็ไซดอ์ยา่งเป็นทางการ (3 ราย) โทรศพัท์
มานดัเวลาแลว้ไม่เป็นไปตามนดั (2 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซด์
หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.8) รองลงมาคือ ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทาง
โทรศพัทไ์ด ้(ร้อยละ 14.0) และ การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.0) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาด้านสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ เว็บไซด์หรือ 
Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.0) รองลงมาคือ ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทาง
โทรศพัท์ได้ (ร้อยละ 12.0) และ สถานท่ีจอดรถคบัแคบและการจดัโต๊ะให้ลูกคา้นั่งไม่เพียงพอ 
เท่ากนั (ร้อยละ 10.0) 
 สาขารวมโชค ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ไม่สามารถรับค า
สั่งซ้ือทางโทรศพัท์ได้ (ร้อยละ 16.0) รองลงมาคือ เว็บไซด์หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 15.5) และ การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.0) ตามล าดบั 



 68 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
การส่งเสริมการตลาด 
 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป 
เช่น วทิยุ นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ 

29 14.5 27 13.5 56 14.0 

การท าการประชาสัมพนัธ์ มีนอ้ยเกินไป 
เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ 

14 7.0 9 4.5 23 5.8 

การจดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ย
เกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ 
หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้
บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 

28 14.0 29 14.5 57 14.3 

การใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ มี
นอ้ยเกินไป เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 

12 6.0 13 6.5 25 6.3 

การแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั มี
นอ้ยเกินไป เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ต
ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

12 6.0 7 3.5 19 4.8 

ขาดการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 19 9.5 22 11.0 41 10.3 

เอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ี
ใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟ
ใหลู้กคา้ มีนอ้ยเกินไป 

6 3.0 7 3.5 13 3.3 

อ่ืนๆ 6 3.0 7 3.5 13 3.3 

ไม่พบปัญหา 121 60.5 112 56.0 233 58.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่   ไม่ไดรั้บบตัรสะสมแตม้ (4 ราย) โปรโมชัน่ท่ีมีอยูไ่ม่น่าสนใจ (3 ราย) 
สินคา้ท่ีมีไวแ้จกไม่น่าสนใจ (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (4 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การจดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือ
ยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ร้อยละ 14.3) รองลงมาคือ การโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ (ร้อยละ 14.0) และ ขาดการท าบตัร
สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ร้อยละ 10.3) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มีน้อยเกินไป เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้ายกลางแจ้ง เป็นต้น (ร้อยละ 14.5) 
รองลงมาคือ การจดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือแจก
เส้ือยืด แจกแก้วกาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นต้น (ร้อยละ 14.0) และ ขาดการท าบตัร
สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (ร้อยละ 9.5) ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การ
จดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้
กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ร้อยละ 14.5) รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มี
น้อยเกินไป เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ (ร้อยละ 13.5) และ ขาดการท าบตัรสมาชิก
เพื่อรับสิทธิพิเศษ (ร้อยละ 11.0) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
บุคลากร 
 

ปัญหาด้านบุคลากร 
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

14 7.0 17 8.5 31 7.8 

พนกังานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ หรือไม่
มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

11 5.5 15 7.5 26 6.5 

พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรือผดิพลาด 

28 14.0 31 15.5 59 14.8 

พนกังานไม่ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

7 3.5 5 2.5 12 3.0 

พนกังานไม่มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
เช่น รับเงินเกินแต่ไม่แจง้ 

5 2.5 6 3.0 11 2.8 

พนกังานบุคลิกภาพภายไม่เหมาะสม 25 12.5 15 7.5 40 10.0 

บาริสตา้ขาดความรู้ความช านาญใน
เร่ืองกาแฟ 

5 2.5 3 1.5 8 2.0 

อ่ืนๆ 8 4.0 9 4.5 17 4.3 

ไม่พบปัญหา 141 70.5 130 65.0 271 67.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่   จ  านวนบาริสตา้ในร้านมีไม่เพียงพอ (4 ราย) พนกังานแต่งกายไม่เรียบร้อย 
(3 ราย) พนกังานพูดไม่ค่อยรู้เร่ือง (3 ราย) พนกังานไม่รู้เร่ืองกาแฟ (2 ราย) พนกังานไม่กล่าวค าขอ
โทษเม่ือลูกคา้รอนาน (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (3 ราย)  
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 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ปัญหาด้านบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ 
พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้หรือผิดพลาด (ร้อยละ 14.8) รองลงมาคือ พนกังานบุคลิกภาพ
ภายไม่เหมาะสม (ร้อยละ 10.0) และ พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการ (ร้อยละ 7.8) 
ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาด้านบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ พนักงานไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผิดพลาด (ร้อยละ 14.0) รองลงมาคือ พนักงานบุคลิกภาพภายไม่
เหมาะสม (ร้อยละ 12.5) และ พนักงานมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการ (ร้อยละ 7.0) 
ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ปัญหาด้านบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ พนักงานไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้หรือผิดพลาด (ร้อยละ 15.5) รองลงมาคือ พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอใน
การใหบ้ริการ (ร้อยละ 8.5) และ พนกังานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ หรือไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการและพนกังานบุคลิกภาพภายไม่เหมาะสม (ร้อยละ 7.5) เท่ากนั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ  
สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้
เดินเขา้มาในร้าน 

16 8.0 10 5.0 26 6.5 

ขั้นตอนการสั่ง กาแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนม ยุง่ยากซบัซอ้น 

5 2.5 6 3.0 11 2.8 

ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) 
นาน หรือไม่เหมาะสม 

7 3.5 4 2.0 11 2.8 

ไม่มีบริการเสิร์ฟท่ีโตะ๊ เช่นใหลู้กคา้มา
รับกาแฟท่ีเคาน์เตอร์เอง เป็นตน้ 

8 4.0 4 2.0 12 3.0 

การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม 
ล่าชา้หรือมีความผิดพลาด 

22 11.0 17 8.5 39 9.8 

การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก 34 17.0 28 14.0 62 15.5 

แคชเชียร์คิดเงินล่าชา้หรือมีความ
ผดิพลาด 

5 2.5 4 2.0 9 2.3 

อ่ืนๆ 5 2.5 9 4.5 14 3.5 

ไม่พบปัญหา 128 64.0 124 62.0 252 63.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่ทราบวา่สามารถจองโต๊ะล่วงหนา้ได ้(3 ราย) แคชเชียร์หรือจุดบริการ
รับค าสั่งซ้ือมีนอ้ย (3 ราย) ไม่มีการอธิบายขั้นตอนการสรรหาเมล็ดกาแฟเวลาลูกคา้ถาม (2 ราย) 
ระยะเวลาท าความสะอาดและเก็บโต๊ะนาน (2 ราย) มาซ้ือก่อนแต่ไดรั้บกาแฟช้ากว่าลูกคา้ท่ีมาที
หลงั (1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (3 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ปัญหาดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก (ร้อยละ 15.5) รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม 
และขนม ล่าชา้หรือมีความผดิพลาด (ร้อยละ 9.8) และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้
มาในร้าน (ร้อยละ 6.5) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การ
จองโต๊ะล่วงหน้าท าไดไ้ม่สะดวก (ร้อยละ 17.0) รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม 
ล่าช้าหรือมีความผิดพลาด (ร้อยละ 11.0) และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาใน
ร้าน (ร้อยละ 8.0) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ 
การจองโต๊ะล่วงหน้าท าไดไ้ม่สะดวก (ร้อยละ 14.0) รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และ
ขนม ล่าชา้หรือมีความผิดพลาด (ร้อยละ 8.5) และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มา
ในร้าน (ร้อยละ 5.0) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาและปัญหาดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

สาขาโชตนา สาขารวมโชค รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจน 

29 14.5 21 10.5 50 12.5 

บรรยากาศของร้านไม่เป็นกนัเอง และ 
ไม่สวยงาม 

12 6.0 15 7.5 27 6.8 

ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั 21 10.5 24 12.0 45 11.3 

ร้านไม่สะอาด 6 3.0 9 4.5 15 3.8 

ไม่มีพื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี หรือมีบริเวณ
นอ้ย 

11 5.5 9 4.5 20 5.0 

ไม่มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ 
ไวบ้ริการลูกคา้ 

9 4.5 3 1.5 12 3.0 

ไม่มีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี 7 3.5 7 3.5 14 3.5 

หอ้งน ้าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ 41 20.5 30 15.0 71 17.8 

เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่มีความทนัสมยั 

13 6.5 8 4.0 21 5.3 

อ่ืนๆ 7 3.5 6 3.0 13 3.3 

ไม่พบปัญหา 116 58.0 111 55.5 227 56.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย แบ่งเป็น สาขาโชตนา 200 ราย และ สาขา
รวมโชค 200 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ห้องน ้ าอยไูกล (3 ราย) โต๊ะจดัอยูใ่กลก้นัมมากเกินไป (3 ราย) โต๊ะใหญ่มี
นอ้ย (2 ราย) ห้องน ้ ามีกล่ินเหม็น (2 ราย) คอมพิวเตอร์ท่ีจดัไวใ้ห้บริการมีนอ้ย (1 ราย) และไม่ระบุ
เหตุผล (2 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ห้องน ้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 17.8) รองลงมาคือ ป้าย
หนา้ร้านไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน (ร้อยละ 12.5) และ ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั (ร้อย
ละ 11.3) ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
พบมากท่ีสุดคือ ห้องน ้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 20.5) รองลงมาคือ ป้ายหน้าร้านไม่
สวยงาม มองเห็นได้ไม่ชัดเจน (ร้อยละ 14.5) และ ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั (ร้อยละ 10.5) 
ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ปัญหาดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
พบมากท่ีสุดคือ ห้องน ้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 15.0) รองลงมาคือ ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ 
หรือแออัด (ร้อยละ 12.0) และ ป้ายหน้าร้านไม่สวยงาม มองเห็นได้ไม่ชัดเจน (ร้อยละ 10.5) 
ตามล าดบั 
  
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (สาขาโชตนา) 

- ควรมีการพฒันาสูตรกาแฟใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเทศกาลต่างๆ (3 ราย) 
- ควรมีการขยายสาขาใหม้ากข้ึน (4 ราย) 
- ควรมี Promotion ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง (3 ราย) 
- ควรมีบริการส่งกาแฟให้แก่ลูกคา้ประจ าท่ีอยูบ่ริเวณใกลร้้าน เช่น ในบริเวณพื้นท่ีโชต

นามอลล ์เป็นตน้ (2 ราย) 
- ควรมีโตะ๊ใหญ่ใหม้ากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรมีเมนูน ้าผลไมส้ดดว้ย (2 ราย) 
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของกาแฟแต่ละเมนูใหม้ากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจ ามากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (1 ราย) 
- ป้ายร้านไม่ชดัเจน ท าใหห้าร้านยาก (1 ราย) 
- ควรมีการ update ขอ้มูลใน Facebook หรือส่ือออนไลน์ดว้ย (1 ราย) 
- ควรมีพนกังานท่ีพดูภาษาองักฤษไดบ้า้งในกรณีท่ีพาลูกคา้ต่างชาติไปใชบ้ริการ (1 ราย) 
- ควรเปิดสาขาเพิ่มออกนอกชานเมือง (1 ราย)  
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (สาขารวมโชค) 
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (4 ราย) 
- ป้ายร้านไม่ชดัเจน ท าใหห้าร้านยาก (2 ราย) 
- ควรมีการพฒันาสูตรกาแฟใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเทศกาลต่างๆ (1 ราย) 
- ควรมี Promotion ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง (1 ราย) 
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของกาแฟแต่ละเมนูใหม้ากกวา่น้ี (1 ราย) 
- ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจ ามากกวา่น้ี (1 ราย) 
- ควรมีการ update ขอ้มูลใน Facebook หรือส่ือออนไลน์ดว้ย (1 ราย) 
- ควรใชก้าแฟท่ีมีรสชาติท่ีเขม้ขน้และมีกล่ินหอมมากข้ึน (1 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตข์องทางร้านอยา่งเป็นทางการ (1 ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม สาขาและเพศ และ สาขาและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและเพศ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 ความสดใหม่

ของกาแฟ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน 

4.68 4.64 4.68 4.69 4.68 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดใหม่
ของขนมเคก้ 
คุกก้ี และแซนวชิ 
ท่ีจ  าหน่ายในร้าน 

3.76 3.80 3.89 3.85 3.82 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลาย
ของชนิดกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม 

4.70 4.57 4.58 4.38 4.64 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

1.4 ความหลากหลาย
ของขนมท่ี
จ าหน่าย 

3.08 3.17 3.17 3.22 3.12 3.19 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.5 คุณภาพของกาแฟ

มีความสม ่าเสมอ 
เช่น กล่ินของ
กาแฟ สีของกาแฟ 
เป็นตน้ 

4.25 4.23 4.24 4.25 4.25 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 การตกแต่ง
เคร่ืองด่ืมสวยงาม
น่ารับประทาน 

3.39 3.45 3.50 3.50 3.45 3.48 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.7 รสชาติของกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม 

4.41 4.60 4.48 4.55 4.45 4.58 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก
ท่ีสุด) 

1.8 รสชาติของขนม 3.16 3.04 3.24 2.93 3.20 2.98 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.9 กาแฟมีหลาย
ขนาด เช่น ขนาด
เล็ก ใหญ่ เป็นตน้ 

4.42 4.31 4.30 4.24 4.36 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.10 มีบรรจุภณัฑ์

สวยงาม 

2.72 3.02 3.08 2.92 2.90 2.97 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.11 มีบรรจุภณัฑ์
เหมาะสมกรณีซ้ือ
กลบับา้น (เช่นมี
การ Packing แยก
ระหวา่งกาแฟ 
และน ้าแขง็ เป็น
ตน้) 

3.23 3.19 3.10 3.15 3.16 3.17 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.12 ภาชนะบรรจุท่ีใส่
น ้าตาล ครีมเทียม
ใชใ้นร้าน มีความ
เหมาะสม และ
สวยงาม 

3.68 3.53 3.51 3.27 3.60 3.40 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(มาก) (ปาน
กลาง) 

1.13 มีการพฒันา
ผลิตภณัฑก์าแฟ
และเคร่ืองด่ืมใหม่
อยูเ่สมอ 

3.32 3.39 3.84 3.57 3.58 3.48 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

 



 80 
 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.14 ช่ือเสียงของร้าน

เป็นท่ีรู้จกั 

2.59 2.78 2.77 2.91 2.68 2.84 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.15 ตรายีห่้อของร้าน
มีความสวยงาม
และจดจ าไดง่้าย 

3.63 3.45 3.40 3.72 3.52 3.59 

(มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.68 3.72 3.68 3.69 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.68) ความหลากหลายของ
ชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ  รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.67) รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.70) ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ  กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.64) รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.68) ความหลากหลายของชนิดกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.58) และ  รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.69) รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามสาขาและเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของกาแฟ

และเคร่ืองด่ืมถูก
กวา่ร้านอ่ืน 

4.30 4.25 4.26 4.21 4.28 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 ราคาของขนม
ถูกกวา่ร้านอ่ืน 
เช่น ขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ 
เป็นตน้ 

3.04 3.08 2.88 3.09 2.96 3.09 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

2.3 ราคาของ
ส่วนผสม
เพิ่มเติม ถูกกวา่
ร้านอ่ืน เช่น วปิ
ครีม ไซรัป คารา
เมล เป็นตน้ 

3.04 2.94 2.94 2.94 2.99 2.94 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

2.4 มีราคาใหเ้ลือก
หลายขนาด 

3.54 3.59 2.96 2.80 3.25 3.19 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
2.5 ติดป้ายบอก

ราคาชดัเจน 

4.26 4.34 3.64 3.84 3.96 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.64 3.64 3.34 3.37 3.49 3.51 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.28) ติดป้ายบอกราคา
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ  มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
ของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.23) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ  
มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.19) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.30) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.26) และ  มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้าย
บอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.34) ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  มี
ราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.26) ติดป้ายบอกราคาชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) และ  มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.21) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
และ  ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.09) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 การเดินทางมาท่ี

ร้านสะดวก 

4.60 4.48 3.42 3.63 4.02 4.05 

(มากท่ีสุด) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 ท่ีตั้งของร้าน
มองเห็นได้
ชดัเจนจากดา้น
นอก 

3.77 3.72 3.26 3.09 3.52 3.40 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (ปาน
กลาง) 

3.3 สถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

4.67 4.72 3.26 3.16 3.97 3.94 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 

3.4 มีการจดัโตะ๊ 
และเกา้อ้ีให้
ลูกคา้นัง่ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 

3.16 3.28 4.12 4.16 3.64 3.72 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดของ
ร้านสะดวกต่อ
การเลือกใช้
บริการ (10.00 
น. -20.00 น.) 

4.18 4.27 4.44 4.49 4.31 4.38 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.6 มีบริการรับค า

สั่งซ้ือทาง
โทรศพัทไ์ด ้

3.17 3.00 2.98 2.94 3.08 2.97 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ 
Facebook ของ
ร้านมีขอ้มูล
เพียงพอ และ
เขา้ถึงไดง่้าย 

3.10 3.14 3.14 3.15 3.12 3.15 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 3.80 3.52 3.52 3.66 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
4.31) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.02) และ  สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.38) การเดินทางมาท่ี
ร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.67) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 
4.60) และ  เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ี
จอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.72) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ  
เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.44) มีการ
จดัโต๊ะ และเก้าอ้ีให้ลูกคา้นั่งได้อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ  การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.49) มีการจดัโต๊ะ 
และเกา้อ้ีให้ลูกคา้นัง่ไดอ้ย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ  การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 
3.63) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 
 

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่น

ส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ
นิตยสาร ป้าย
กลางแจง้ เป็นตน้ 

2.77 2.65 2.74 2.75 2.76 2.70 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

4.2 มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น 
การสนบัสนุน
กิจกรรมของชุมชน 
การปลูกเมล็ดกาแฟ
เพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ 

3.77 3.72 3.84 4.05 3.81 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 มีการจดัรายการลด
แลกแจกแถม เช่น 
ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 
1 แกว้ หรือ แจกเส้ือ
ยดื แจกแกว้กาแฟ 
เม่ือใชบ้ริการตามท่ี
ก าหนด เป็นตน้ 

4.30 4.21 4.24 4.34 4.27 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.4 มีการใหข้อง

สมนาคุณในโอกาส
พิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ 

3.62 3.80 3.71 3.65 3.66 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 มีการแจกของท่ี
ระลึกใน เทศกาล
ส าคญั เช่น เทศกาล
ปีใหม่ ออกบูต๊ตาม
งานต่างๆ เป็นตน้ 

2.88 2.88 3.21 2.85 3.04 2.87 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

4.6 มีการท าบตัรสมาชิก
เพื่อรับสิทธิพิเศษ 

2.96 3.02 2.98 3.13 2.97 3.07 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.7 มีเอกสาร วารสาร 

แผน่พบั หรือ
หนงัสือท่ีใหค้วามรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบักาแฟให้
ลูกคา้ 

3.63 3.44 3.49 3.67 3.56 3.56 

(มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.42 3.39 3.46 3.49 3.44 3.44 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการท า
การประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

 
 
 



 91 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจก
แกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  
มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แก้ว ฟรี 1 แก้ว หรือ 
แจกเส้ือยืด แจกแก้วกาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.30) มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  มีเอกสาร วารสาร แผ่นพบั หรือหนังสือท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจก
แก้วกาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีการให้ของสมนาคุณในโอกาส
พิเศษ เช่น บัตรส่วนลด เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แก้ว 
หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจก
แกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  
มีเอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.1 พนกังานมี

จ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

4.50 4.64 4.28 4.28 4.39 4.46 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแล
เอาใจใส่และมี
ความ
กระตือรือร้น
ในการ
ใหบ้ริการ 

3.49 3.68 3.69 3.63 3.59 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานพดูจา
สุภาพ อ่อน
นอ้ม 

3.66 3.62 3.54 3.57 3.60 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังาน
สามารถ
แนะน า
เคร่ืองด่ืมและ
ขนมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2.17 2.30 2.21 2.32 2.19 2.31 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.5 พนกังานมี

ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา ได้
เป็นอยา่งดี 

2.90 2.77 2.79 2.66 2.85 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานแต่ง
กายเรียบร้อย 
และเหมาะสม 

3.14 3.11 2.88 3.11 3.01 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังาน
ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

4.73 4.69 4.47 4.65 4.60 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.8 พนกังานมี
ความซ่ือสัตย์
ต่อลูกคา้ เช่น 
แจง้ลูกคา้ทนัที
เม่ือรับเงินมา
เกิน เป็นตน้ 

4.17 4.34 4.22 4.19 4.20 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
บุคลากร จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.9 พนกังานมี

บุคลิกภาพท่ีดี 

2.95 3.01 3.04 2.94 2.99 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

5.10 บาริสตา้มี
ความรู้ความ
ช านาญใน
เร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดี 

4.57 4.51 4.69 4.51 4.63 4.51 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.67 3.58 3.59 3.60 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.63) พนกังาน
ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.67) บาริสตา้มีความรู้ความช านาญใน
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เร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.46) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.73) บาริสตา้มีความรู้ความช านาญ
ในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.69) พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ  บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 
4.51) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.69) พนกังานให้บริการ
ลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ  พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.65) บาริสตา้มีความรู้ความช านาญใน
เร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.28) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 การทกัทายและ

ตอ้นรับเม่ือลูกคา้
เดินเขา้มาในร้าน 

3.60 3.53 3.42 3.54 3.51 3.53 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนการสั่ง
กาแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

4.47 4.49 4.40 4.47 4.43 4.48 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ระยะเวลาท่ีรอใน
การรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มี
ความเหมาะสม 

4.66 4.59 4.64 4.65 4.65 4.62 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก
ท่ีสุด) 

6.4 มีบริการเสิร์ฟท่ีโตะ๊ 
(ไม่ตอ้งใหลู้กคา้มา
รับท่ีเคาน์เตอร์เอง) 

3.88 3.80 3.84 3.91 3.86 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.5 การเสิร์ฟกาแฟ 

เคร่ืองด่ืมและขนม
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 

4.22 4.26 4.27 4.10 4.24 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.6 มีการใหบ้ริการจอง
โตะ๊ล่วงหนา้ 

3.17 3.26 3.19 3.24 3.18 3.25 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

4.21 4.29 4.24 4.43 4.23 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 4.03 4.00 4.05 4.02 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ  
แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.66) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
และ  การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  
แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.64) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) และ  การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ  
แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายหนา้ร้านสวยงาม 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

3.09 3.25 2.24 2.33 2.67 2.78 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.2 บรรยากาศของร้านเป็น
กนัเอง และ สวยงาม 

3.72 3.73 3.73 3.68 3.73 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ภายในร้านมีพื้นท่ีกวา้ง 
ไม่แออดั 

3.15 3.12 3.61 3.43 3.38 3.28 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.4 ความสะอาดภายในร้าน 4.07 3.74 3.71 3.97 3.89 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและ
อุปกรณ์เป็นระเบียบ 

3.73 3.70 3.84 3.85 3.79 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภายนอก
อาคาร 

3.00 3.25 3.57 3.65 3.28 3.45 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

N = 92 N = 108 N = 90 N = 110 N = 182 N = 218 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส าหรับสูบ

บุหร่ี 

3.08 3.11 3.11 3.11 3.09 3.11 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โทรทศัน์ ไวบ้ริการลูกคา้ 

3.21 3.14 3.23 3.12 3.22 3.13 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.9 การมีบริการอินเตอร์เน็ต 
ใหใ้ชฟ้รี 

4.45 4.63 3.02 3.13 3.74 3.87 

(มาก) (มาก
ท่ีสุด) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 

7.10 หอ้งน ้าสะอาดและ
เพียงพอ 

2.34 2.18 3.47 3.40 2.90 2.79 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท า
กาแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ มีความทนัสมยั 

4.53 4.49 4.42 4.48 4.48 4.49 

(มาก
ท่ีสุด) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.49 3.49 3.45 3.47 3.47 3.48 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.48) ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  
การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.49) การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  ความสะอาดภายใน
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.53) การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 4.45) และ  ความ
สะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 4.63) เทคโนโลยีของ
เคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  ความสะอาดภายในร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.42) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
และ  บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.48) ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ  การจดัวางโต๊ะ เก้าอ้ีและ
อุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาและเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

สาขา 
รวม 

โชตนา รวมโชค 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.67 มาก 3.68 มาก 3.72 มาก 3.68 มาก 3.69 มาก 3.68 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.64 มาก 3.64 มาก 3.34 ปาน

กลาง 
3.37 ปาน

กลาง 
3.49 ปาน

กลาง 
3.51 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.81 มาก 3.80 มาก 3.52 มาก 3.52 มาก 3.66 มาก 3.66 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.42 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.44 ปาน
กลาง 

3.44 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.63 มาก 3.67 มาก 3.58 มาก 3.59 มาก 3.60 มาก 3.63 มาก 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.03 มาก 4.03 มาก 4.00 มาก 4.05 มาก 4.02 มาก 4.04 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

3.49 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.48 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.66) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.03)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81)ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.03)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
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ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจัยด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ าหน่ายในร้าน 4.67 4.65 4.67 4.75 4.62 4.73 4.70 4.63 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสดใหม่ของขนมเคก้ คุกก้ี และแซน
วชิ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน 

3.69 3.86 3.75 3.84 3.99 3.76 3.76 3.93 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

4.85 4.61 4.55 4.47 4.50 4.44 4.68 4.55 4.49 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ)  
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 ความหลากหลายของขนมท่ีจ าหน่าย 3.23 3.06 3.13 3.22 3.19 3.20 3.23 3.13 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 คุณภาพของกาแฟมีความสม ่าเสมอ เช่น 
กล่ินของกาแฟ สีของกาแฟ เป็นตน้ 

4.23 4.19 4.29 4.19 4.21 4.30 4.21 4.20 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 การตกแต่งเคร่ืองด่ืมสวยงามน่า
รับประทาน 

3.67 3.30 3.43 3.44 3.57 3.45 3.56 3.44 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.7 รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม 4.67 4.38 4.57 4.69 4.45 4.52 4.68 4.42 4.55 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 รสชาติของขนม 3.05 3.17 3.05 3.25 3.13 2.94 3.14 3.15 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเลก็ ใหญ่ 
เป็นตน้ 

4.13 4.40 4.43 4.22 4.27 4.28 4.17 4.33 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.10 มีบรรจุภณัฑส์วยงาม 2.79 2.86 2.94 3.00 2.94 3.04 2.89 2.90 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.11 มีบรรจุภณัฑเ์หมาะสมกรณีซ้ือกลบับา้น 
(เช่นมีการ Packing แยกระหวา่งกาแฟ 
และน ้ าแขง็ เป็นตน้) 

3.23 3.16 3.25 3.09 3.03 3.24 3.17 3.09 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 ภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้ าตาล ครีมเทียมใชใ้น
ร้าน มีความเหมาะสม และสวยงาม 

3.72 3.58 3.56 3.56 3.31 3.38 3.65 3.44 3.47 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 มีการพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟและเคร่ืองด่ืม
ใหม่อยูเ่สมอ 

3.31 3.32 3.40 3.97 3.72 3.56 3.61 3.53 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.14 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั 2.77 2.65 2.69 2.84 2.91 2.78 2.80 2.79 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.15 ตรายีห่อ้ของร้านมีความสวยงามและจดจ า
ไดง่้าย 

3.82 3.42 3.51 3.91 3.64 3.38 3.86 3.53 3.45 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72 3.64 3.68 3.76 3.70 3.67 3.74 3.67 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายใน
ร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.70) ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ  ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.63) ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.70) รสชาติของ
กาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.49) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 4.85) ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.67) และ  ความสดใหม่ของ
กาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.65) ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก 
ใหญ่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.67) รสชาติของ
กาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.57)และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.55) ตามล าดบั 
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สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 
4.75) รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.69)และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.62) ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.73) รสชาติของ
กาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 
4.44) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านราคา 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน 4.31 4.29 4.25 4.25 4.23 4.22 4.28 4.26 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

3.03 3.13 3.02 2.88 3.07 2.96 2.96 3.10 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาของส่วนผสมเพ่ิมเติม ถูกกวา่ร้านอ่ืน 
เช่น วปิครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ 

2.82 3.01 3.04 2.78 2.99 2.95 2.80 3.00 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.4 มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด 3.56 3.60 3.55 2.88 2.93 2.80 3.25 3.25 3.18 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 ติดป้ายบอกราคาชดัเจน 4.21 4.31 4.35 3.81 3.81 3.66 4.03 4.05 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 3.67 3.64 3.32 3.41 3.32 3.46 3.53 3.48 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่า
ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.28) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.03) และ  มีราคาให้เลือกตามหลายขนาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.26) ติดป้ายบอก
ราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  มีราคาใหเ้ลือกตามหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.23) ติดป้ายบอก
ราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ  มีราคาใหเ้ลือกตามหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  มีราคาให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 
3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.31) ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูก
กวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.35) ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ติดป้ายบอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนม
เคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.23) ติดป้าย
บอกราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.07) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.22) ติดป้ายบอก
ราคาชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 4.54 4.51 4.56 3.63 3.50 3.54 4.13 3.98 4.05 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 ท่ีตั้งของร้านมองเห็นได้
ชดัเจนจากดา้นนอก 

3.77 3.91 3.58 3.19 3.03 3.29 3.51 3.45 3.44 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

4.62 4.75 4.69 3.31 3.16 3.21 4.03 3.91 3.96 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 มีการจดัโตะ๊ และเกา้อ้ีให้
ลูกคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.28 3.13 3.29 4.16 4.13 4.16 3.68 3.66 3.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.5 เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวก
ต่อการเลือกใชบ้ริการ 
(10.00 น. -20.00 น.) 

4.28 4.21 4.23 4.41 4.47 4.50 4.34 4.34 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.6 มีบริการรับค าสัง่ซ้ือทาง
โทรศพัทไ์ด ้

3.08 3.00 3.15 3.09 3.05 2.80 3.08 3.02 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.7 เวบ็ไซด ์หรือ Facebook 
ของร้านมีขอ้มูลเพียงพอ 
และเขา้ถึงไดง่้าย 

3.08 3.16 3.11 3.16 3.14 3.16 3.11 3.15 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 3.81 3.80 3.56 3.50 3.52 3.70 3.64 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 
 



120 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการ
เลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.34) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
และ  สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ  สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
4.36) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.05) และ  สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 
4.62) การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ  เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้
บริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.75) การเดินทางมาท่ี
ร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -
20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.69) การเดินทางมาท่ีร้าน
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ  เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 
น.) (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 
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สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ 
(10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 4.41) มีการจดัโต๊ะ และเกา้อ้ีให้ลูกคา้นัง่ไดอ้ย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.16) และ  การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 
น.) (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการจดัโต๊ะ และเก้าอ้ีให้ลูกคา้นั่งไดอ้ย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ  การ
เดินทางมาท่ีร้านสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 
4.50) มีการจดัโตะ๊ และเกา้อ้ีให้ลูกคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ  การเดินทางมาท่ีร้าน
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ
นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ 

2.82 2.68 2.68 2.56 2.81 2.74 2.70 2.75 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 มีการท าการประชาสมัพนัธ์ เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูก
เมลด็กาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ 

3.51 3.73 3.87 4.13 3.92 3.94 3.79 3.83 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือ
ครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื 
แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด 
เป็นตน้ 

4.31 4.21 4.27 4.13 4.36 4.29 4.23 4.29 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.4 มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น 
บตัรส่วนลด เป็นตน้ 

3.74 3.77 3.65 3.75 3.65 3.67 3.75 3.71 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาลส าคญั 
เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบู๊ตตามงานต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.15 2.75 2.87 2.78 3.07 3.05 2.99 2.92 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 3.08 3.05 2.89 3.16 3.03 3.05 3.11 3.04 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.7 มีเอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ี
ใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟให้
ลูกคา้ 

3.41 3.45 3.64 3.94 3.56 3.49 3.65 3.51 3.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 3.38 3.41 3.49 3.49 3.46 3.46 3.43 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลด
แลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ี
ก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ  มีการให้ของสมนาคุณใน
โอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีการท า
การประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม 
เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ  
มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการท า
การประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น 
การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ  มีเอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีให้ความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีการท า
การประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้าง
รายได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ  มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ 

4.72 4.43 4.64 4.28 4.26 4.30 4.52 4.34 4.48 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5.2 พนกังานดูแลเอาใจใส่และ
มีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

3.46 3.60 3.64 3.59 3.59 3.74 3.52 3.60 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานพดูจาสุภาพ อ่อน
นอ้ม 

3.56 3.69 3.63 3.69 3.38 3.70 3.62 3.53 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังานสามารถแนะน า
เคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2.18 2.27 2.24 2.03 2.29 2.34 2.11 2.28 2.29 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 



 
 

129 

ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.5 พนกังานมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2.95 2.79 2.81 2.66 2.85 2.61 2.82 2.82 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังานแต่งกายเรียบร้อย 
และเหมาะสม 

3.00 3.13 3.18 3.00 2.91 3.11 3.00 3.01 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

4.62 4.82 4.64 4.31 4.63 4.60 4.48 4.72 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.8 พนกังานมีความซ่ือสตัยต์่อ
ลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัที
เม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ 

4.26 4.31 4.23 4.22 4.27 4.13 4.24 4.29 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.9 พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี 3.03 3.04 2.90 2.88 2.95 3.06 2.96 2.99 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.10 บาริสตา้มีความรู้ความ
ช านาญในเร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดี 

4.46 4.60 4.51 4.72 4.53 4.59 4.58 4.56 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 3.67 3.64 3.54 3.57 3.62 3.58 3.61 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง
กาแฟเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.58) พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.72) บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.34) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.62) บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.72) พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ  บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.82) บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) พนักงานมี
จ านวนเพียงพอในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ  บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟ
เป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 
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สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.72) พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  พนกังาน
มีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.63) บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.53) และ  พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อ
ลูกคา้ เช่น แจง้ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.60) บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 การทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มา
ในร้าน 

3.46 3.51 3.65 3.41 3.45 3.55 3.44 3.48 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนการสัง่กาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

4.44 4.52 4.46 4.31 4.52 4.41 4.38 4.52 4.43 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

6.3 ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนม (หลงัการสัง่ซ้ือ) มีความเหมาะสม 

4.49 4.66 4.65 4.69 4.59 4.68 4.58 4.63 4.67 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.4 มีบริการเสิร์ฟท่ีโตะ๊ (ไม่ตอ้งใหลู้กคา้มารับ
ท่ีเคาน์เตอร์เอง) 

3.72 3.87 3.86 3.56 3.91 3.98 3.65 3.89 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
(ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.5 การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.31 4.06 4.37 4.34 4.15 4.13 4.32 4.11 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.6 มีการใหบ้ริการจองโตะ๊ล่วงหนา้ 3.26 3.13 3.29 3.19 3.23 3.21 3.23 3.18 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 4.38 4.29 4.15 4.16 4.36 4.40 4.28 4.33 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.01 4.01 4.06 3.95 4.03 4.05 3.98 4.02 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอใน
การรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.58) ขั้นตอนการสั่ง
กาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.38) และ  การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.63) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.67) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.49) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.44) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.66) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.65) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) และ  การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.69) การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและ
ขนมไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.34) และ  ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.59) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.36) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.68) ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) และ  แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นไดช้ดัเจน 3.15 3.23 3.13 2.28 2.23 2.35 2.76 2.71 2.75 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.2 บรรยากาศของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม 3.69 3.69 3.77 3.56 3.72 3.74 3.63 3.71 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ภายในร้านมีพ้ืนท่ีกวา้ง ไม่แออดั 3.15 3.12 3.14 3.19 3.59 3.55 3.17 3.37 3.34 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.4 ความสะอาดภายในร้าน 4.08 3.88 3.81 3.81 3.79 3.94 3.96 3.83 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็น
ระเบียบ 

3.46 3.79 3.76 3.75 3.90 3.83 3.59 3.85 3.80 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 จดัใหมี้ท่ีนัง่ภายนอกอาคาร 3.18 3.04 3.20 3.69 3.64 3.56 3.41 3.36 3.38 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.7 จดัใหมี้พื่นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี 3.10 3.19 3.00 3.22 2.94 3.24 3.15 3.06 3.12 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

7.8 หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ ไวบ้ริการ
ลูกคา้ 

3.15 3.18 3.17 3.16 3.21 3.13 3.15 3.20 3.15 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี 4.59 4.55 4.52 3.00 3.07 3.12 3.87 3.77 3.83 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.10 หอ้งน ้ าสะอาดและเพียงพอ 2.18 2.26 2.27 3.69 3.31 3.45 2.86 2.82 2.86 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (มาก) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

 20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 39 N = 77 N = 84 N = 32 N = 86 N = 82 N = 71 N = 163 N = 166 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.11 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั 

4.46 4.48 4.56 4.59 4.48 4.38 4.52 4.48 4.47 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.47 3.49 3.49 3.45 3.44 3.48 3.46 3.47 3.48 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.52) ความสะอาด
ภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ  การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.48) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  
การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีบริการ
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี (ค่าเฉล่ีย 4.59) เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.46) และ  ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
4.48) และ  ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.56) การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใช้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 
4.52) และ  ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
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สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยี
ของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความสะอาดภายในร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) และ  การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.48) การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.38) ความสะอาดภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ  
การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ าแนกตามสาขาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

โชตนา รวมโชค รวม 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาท 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาท 

 15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

 20,000 
บาท 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.72 มาก 3.64 มาก 3.68 มาก 3.76 มาก 3.70 มาก 3.67 มาก 3.74 มาก 3.67 มาก 3.67 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.58 มาก 3.67 มาก 3.64 มาก 3.32 ปาน

กลาง 
3.41 ปาน

กลาง 
3.32 ปาน

กลาง 
3.46 ปาน

กลาง 
3.53 มาก 3.48 ปาน

กลาง 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.81 มาก 3.81 มาก 3.80 มาก 3.56 มาก 3.50 ปาน

กลาง 
3.52 มาก 3.70 มาก 3.64 มาก 3.66 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.43 ปาน
กลาง 

3.38 ปาน
กลาง 

3.41 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.43 ปาน
กลาง 

3.44 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.62 มาก 3.67 มาก 3.64 มาก 3.54 มาก 3.57 มาก 3.62 มาก 3.58 มาก 3.61 มาก 3.63 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.01 มาก 4.01 มาก 4.06 มาก 3.95 มาก 4.03 มาก 4.05 มาก 3.98 มาก 4.02 มาก 4.06 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

3.47 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.44 ปาน
กลาง 

3.48 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.48 ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี 
คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.46)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)ปัจจยั
ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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3.72)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62)ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.81)ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67 )ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.80)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56)ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)และ 
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57)
ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)และ 
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62)
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)และ ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั 


