
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของลูกคา้ในการใชบ้ริการของร้านกาแฟ
ฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้บริการ จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามของร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
15,001 – 20,000 บาท มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัจนัทร์-
วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ลกัษณะการใชบ้ริการ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้น
ดว้ย ระยะเวลาการใช้บริการ คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการของร้านกาแฟฝาง ตวัเอง มาใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง 2-3 คน ค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียต่อคร้ังต ่ากว่า 100 บาท โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝาง เพื่อพบปะสังสรรค ์
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง รู้จกัดว้ยตวัเอง/เจอหนา้ร้านเอง ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือ กาแฟ
ผสมนม เช่น ลาเต ้คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการของร้านกาแฟฝาง เพราะ 
รสชาติของกาแฟ 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 15,001 
– 20,000 บาท มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ลกัษณะการใช้บริการ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้นดว้ย 
ระยะเวลาการใชบ้ริการ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการของร้านกาแฟฝาง ตวัเอง มาใช้บริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง 2-3 คน ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียต่อคร้ังต ่ากว่า 100 บาท โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝาง เพื่อพบปะสังสรรค ์
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แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง รู้จกัดว้ยตวัเอง/เจอหนา้ร้านเอง ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือ กาแฟ
ผสมนม เช่น ลาเต ้คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการของร้านกาแฟฝาง เพราะ
รสชาติของกาแฟ 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 15,001 
– 20,000 บาท มาใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ วนัท่ีมาใชบ้ริการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ลกัษณะการใช้บริการ ด่ืม/รับประทานท่ีร้าน และซ้ือกลบับา้นดว้ย 
ระยะเวลาการใชบ้ริการ คร้ังละ 1-2 ชัว่โมง บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการของร้านกาแฟฝาง ตวัเอง มาใช้บริการท่ีร้านกาแฟฝางในแต่ละคร้ัง 2-3 คน ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียต่อคร้ังต ่ากว่า 100 บาท โอกาสในการมาใช้บริการร้านกาแฟฝาง เพื่อพบปะสังสรรค ์
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัร้านกาแฟฝาง รู้จกัดว้ยตวัเอง/เจอหนา้ร้านเอง ชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือ กาแฟ
ผสมนม เช่น ลาเต ้คาปูชิโน แมคเคียโต เป็นตน้ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการของร้านกาแฟฝาง เพราะ
รสชาติของกาแฟ 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขา  
 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40) ตามล าดบั 

 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) และ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
ตามล าดบั 

 

 ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือความสด
ใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้านรองลงมาคือ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืมและ 
รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายใน
ร้านรองลงมาคือ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืมและ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม 
ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 
3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือความสดใหม่ของกาแฟ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
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ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือราคาของ
กาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจนและ มีราคาให้เลือกหลาย
ขนาด ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน รองลงมา
คือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน และ มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของกาแฟและ
เคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืนรองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ ราคาของขนมถูกกว่าร้านอ่ืน 
เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือเวลาเปิด-
ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้าน
สะดวก และ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถกว้างขวาง
สะดวกสบายรองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการ
เลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 
3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวก
ต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ มีการจดัโต๊ะ และเกา้อ้ีให้ลูกคา้นัง่ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ และ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือมีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด 
แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น 
การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้และ มีการให้
ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการจดัรายการลดแลกแจก
แถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด 
เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูก
เมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ และ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัร
ส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการจดัรายการลด
แลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ี
ก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ และ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น 
บตัรส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 

 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือพนกังาน
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาครองลงมาคือ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดีและ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกราย
อย่างเสมอภาค รองลงมาคือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ และ บาริสตา้มีความรู้
ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญ
ในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค และ พนกังาน
มีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมา
คือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 
4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
มีความทนัสมยั รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใช้ฟรี 
ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้
ใช้ฟรี รองลงมาคือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั และ 
ความสะอาดภายในร้าน ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ เทคโนโลยขีองเคร่ือง
ท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การจดั
วางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์ไม่
สวยงาม รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั และ ตรายีห่อ้ของร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก 
ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ บรรจุภณัฑ์ไม่
สวยงาม รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั และ ตรายีห่อ้ของร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก 
ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์ไม่
สวยงาม รองลงมาคือ ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั และ ตรายีห่อ้ของร้านไม่สวยงาม และจดจ ายาก 
ตามล าดบั 

  
ด้านราคา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของขนมแพง

กว่าร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ รองลงมาคือ ไม่มีราคาให้เลือกหลายขนาด และ 
ราคาของกาแฟแพงกวา่ร้านอ่ืน ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของขนมแพง
กว่าร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ รองลงมาคือ ไม่มีราคาให้เลือกหลายขนาด และ 
ราคาของกาแฟแพงกวา่ร้านอ่ืน ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของขนม
แพงกว่าร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ รองลงมาคือ ราคาของกาแฟแพงกว่าร้านอ่ืน 
และ ไม่มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 

  
ด้านสถานที่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ เว็บไซด์หรือ 

Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้และ 
การจดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไม่เพียงพอ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ เว็บไซด์หรือ 
Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้และ 
สถานท่ีจอดรถคบัแคบ ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่สามารถรับค า
สั่งซ้ือทางโทรศพัท์ได ้รองลงมาคือ เวบ็ไซด์หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอ และ การ
จดัโตะ๊ใหลู้กคา้นัง่ไม่เพียงพอ ตามล าดบั 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การ
จดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้
กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป เช่น 
วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ และ ขาดการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การโฆษณาผ่าน
ส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัรายการลดแลก
แจกแถมมีน้อยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แก้ว ฟรี 1 แก้ว หรือ แจกเส้ือยืด แจกแก้วกาแฟ เม่ือใช้
บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ และ ขาดการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การจดัรายการลด
แลกแจกแถมมีนอ้ยเกินไป เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้
บริการตามท่ีก าหนด เป็นต้น รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มีน้อยเกินไป เช่น วิทย ุ
นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ และ ขาดการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตามล าดบั 

  
ด้านบุคลากร ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผิดพลาด รองลงมาคือ พนักงานบุคลิกภาพภายไม่เหมาะสม และ 
พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผิดพลาด รองลงมาคือ พนักงานบุคลิกภาพภายไม่เหมาะสม และ 
พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้หรือผิดพลาด รองลงมาคือ พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการ 
และ พนกังานไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ หรือไม่มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การ
จองโต๊ะล่วงหน้าท าได้ไม่สะดวก รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม ล่าช้าหรือมี
ความผดิพลาด และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ การจองโต๊ะ
ล่วงหน้าท าได้ไม่สะดวก รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม ล่าช้าหรือมีความ
ผดิพลาด และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน ตามล าดบั 
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 สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การจองโต๊ะ
ล่วงหน้าท าได้ไม่สะดวก รองลงมาคือ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม ล่าช้าหรือมีความ
ผดิพลาด และ ขาดการทกัทายและตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน ตามล าดบั 
   
 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 
ล าดบัแรก คือ หอ้งน ้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงาม มองเห็นได้
ไม่ชดัเจน และ ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ห้องน ้ าไม่สะอาด 
และไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ป้ายหน้าร้านไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่ชัดเจน และ ร้านมีพื้นท่ีคบั
แคบ หรือแออดั ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ห้องน ้ าไม่สะอาด 
และไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ร้านมีพื้นท่ีคบัแคบ หรือแออดั และ ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงาม มองเห็น
ไดไ้ม่ชดัเจน ตามล าดบั 
  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตาม สาขาและเพศ และ สาขาและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาและเพศ 

จากการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 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 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั  

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.03)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81)ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (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 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(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 
 

 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสด
ใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน และ กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
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 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม และ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
สดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 
 ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้าย
บอกราคาชดัเจน และ มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
ของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ มีราคาให้เลือก
หลายขนาด ตามล าดบั 
 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ มีราคา
ใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้าย
บอกราคาชัดเจน รองลงมาคือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน และ มีราคาให้เลือก
หลายขนาด ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ มี
ราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ ราคาของ
ขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) 
รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ี
ร้านสะดวก และ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ี
จอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ เวลาเปิด-ปิดของร้าน
สะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ มีการ
จดัโตะ๊ และเกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ และ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ มีการจดัโต๊ะ และ
เกา้อ้ีใหลู้กคา้นัง่ไดอ้ยา่งเพียงพอ และ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม 
เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 
รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ด
กาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ และ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด 
เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ 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 รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ และ มีการให้ของ
สมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 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 รองลงมาคือ มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ และ มีเอกสาร วารสาร แผ่นพบั หรือหนงัสือท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟให้
ลูกคา้ 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
แกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ 
เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ และ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ 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 แจกแก้วกาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการ
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ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ และ มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 

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 รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ และ มีเอกสาร 
วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค และ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค รองลงมาคือ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง
กาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญ
ในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ และ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานให้บริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค รองลงมาคือ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง
กาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ แคชเชียร์คิดเงินได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความ
เหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซบัซ้อน และ การเสิร์ฟ
กาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ แคชเชียร์คิดเงินได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) 
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มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และ การ
เสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลังการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ แคชเชียร์คิดเงินได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั 
รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั รองลงมาคือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี และ ความสะอาดภายในร้าน ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี และ ความสะอาดภายในร้าน 
ตามล าดบั 

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

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริม
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ต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ และ บรรยากาศ
ของร้านเป็นกนัเอง และ สวยงาม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
ตามล าดบั 

 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58)ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ปัจจยั
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.46)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(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 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61)ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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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 
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)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัด้านการสร้างและน 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) ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (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 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57)ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (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 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62)ปัจจยั
ด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)และ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั 
 

 ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ี



 

 

168 

จ าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลาย
ของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม 
รองลงมาคือ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน และ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายใน
ร้าน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ กาแฟมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ เป็นต้น 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมา
คือ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

 



 

 

169 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม และ รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ รสชาติของกาแฟ
และเคร่ืองด่ืม และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั 
 
 ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืม
ถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ มีราคาใหเ้ลือกตามหลายขนาด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคา
ชดัเจน และ มีราคาใหเ้ลือกตามหลายขนาด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคา
ชดัเจน และ มีราคาใหเ้ลือกตามหลายขนาด ตามล าดบั 
 สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน 
รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน รองลงมาคือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่
ร้านอ่ืน และ มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน รองลงมาคือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน  
และ มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ตามล าดบั 
 สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน 
รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน และ ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช 
เป็นตน้ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกว่าร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้าย
บอกราคาชดัเจน และ ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมถูกกวา่ร้านอ่ืน รองลงมาคือ ติดป้ายบอกราคา
ชดัเจน และ ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวก
ต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ สถานท่ี
จอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) 
รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) 
รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย รองลงมาคือ 
การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก และ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -
20.00 น.) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้าน
สะดวก และ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย รองลงมาคือ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 
และ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ (10.00 น. -20.00 น.) ตามล าดบั 

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.) รองลงมาคือ มีการจดัโต๊ะ และเก้าอ้ีให้ลูกคา้นั่งไดอ้ย่างเพียงพอ และ การ
เดินทางมาท่ีร้านสะดวก 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.) รองลงมาคือ มีการจดัโต๊ะ และเก้าอ้ีให้ลูกคา้นั่งได้อย่างเพียงพอ และ การเดินทางมาท่ีร้าน
สะดวก ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ (10.00 น. -20.00 น.) 
รองลงมาคือ มีการจดัโต๊ะ และเกา้อ้ีให้ลูกคา้นัง่ไดอ้ย่างเพียงพอ และ การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้
กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด เป็นต้น รองลงมาคือ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ และ มีการให้ของ
สมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 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 รองลงมาคือ มี
การท าการประชาสัมพันธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ และ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 
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 แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ และ มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม 
เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 
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รองลงมาคือ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ และ มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มี
การให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ และ มีการท าการประชาสัมพนัธ์ 
เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ 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 แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ และ มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 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 รองลงมาคือ มี
การท าการประชาสัมพันธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได ้เป็นตน้ และ มีเอกสาร วารสาร แผน่พบั หรือหนงัสือท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบักาแฟใหลู้กคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มี
การท าการประชาสัมพันธ์ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ เป็นตน้ และ มีการให้ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ 
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 แจกเส้ือยดื แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ีก าหนด เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อเสริมสร้างรายได ้
เป็นตน้ และ มีการใหข้องสมนาคุณในโอกาสพิเศษ เช่น บตัรส่วนลด เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า

หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ บาริสต้ามีความรู้ความ
ช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี รองลงมาคือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ และ 
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี และ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
รองลงมาคือ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค และ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญใน
เร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานมี
จ านวนเพียงพอในการให้บริการ และ บาริสต้ามีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี 
ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็น
อยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค และ พนกังานมีจ านวนเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริ
สตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี และ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ เช่น แจง้
ลูกคา้ทนัทีเม่ือรับเงินมาเกิน เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ บาริสตา้มี
ความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอย่างดี และ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 
ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ 
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ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 

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

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

สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม 
(หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และ การเสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ตามล าดบั 

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

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

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และ แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทันสมัย รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การมีบริการ
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี ตามล าดบั 

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

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทันสมัย รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การมีบริการ
อินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี ตามล าดบั 
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สาขาโชตนา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีบริการ
อินเตอร์เน็ต ให้ใช้ฟรี รองลงมาคือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความ
ทนัสมยั และ ความสะอาดภายในร้าน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี 
รองลงมาคือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั และ ความ
สะอาดภายในร้าน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใช้ฟรี และ ความ
สะอาดภายในร้าน ตามล าดบั 

สาขารวมโชค ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยี
ของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน 
และ การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ีและอุปกรณ์เป็นระเบียบ ตามล าดบั 

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

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั รองลงมาคือ ความสะอาดภายในร้าน และ การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี
และอุปกรณ์เป็นระเบียบ ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดั

เชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทาง การตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) การ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบั
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านกาแฟวาว ีในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มากเป็นอนัดบัแรก 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุศนา ศิริเอก (2547) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มาก
เป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ท่ีไดศึ้กษาความพึง
พอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของร้านกาแฟ แฮปป้ีฮทั ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มากเป็นอนัดบัแรก 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรกคือ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในรสชาติของกาแฟ มากเป็นอนัดบัแรก ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุศนา ศิริ
เอก (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสะอาดของผลิตภณัฑ ์
มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสะอาดของกาแฟ มากเป็นอนัดบัแรก 
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 ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรกคือ ราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุศนา ศิริเอก 
(2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มาก
เป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในราคาของกาแฟ มากเป็นอนัดบัแรก 
 
 ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรกคือ เวลาเปิด-ปิดของร้านท่ีสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในท่ีตั้งร้านท่ีหาง่าย มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุศนา 
ศิริเอก (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการมีสาขาให้บริการอยา่ง
เพียงพอ สะดวกในการเลือกบริโภค มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ 
แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระยะทางระหวา่งร้านกบั
ท่ีท างาน มากเป็นอนัดบัแรก 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรกคือ การจดัรายการลดแลกแจก
แถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนด 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการของพนกังานขายโดยรวม มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ อุศนา ศิริเอก (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยใชบ้ริการ มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ 
แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง มากเป็นอนัดบัแรก  
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรกคือ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
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ความพึงพอใจในมารยาทและมนุษสัมพนัธ์ของพนกังาน มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ อุศนา ศิริเอก (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท่ี
พนกังานแต่งกายเหมาะสม มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ แสง
สร้อย (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในอธัยาศยัของพนักงานขาย 
มากเป็นอนัดบัแรก 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรกคือ ระยะเวลาท่ีรอในการรับ
กาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) 
ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุศนา ศิริเอก (2547) ซ่ึงพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระบบการท างานท่ีมีความเป็นมาตรฐาน มากเป็น
อนัดับแรก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความรวดเร็วในการค านวณค่าใชจ่้าย มากเป็นอนัดบัแรก 

 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อย
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็น
อนัดับแรกคือ เทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ เป็งโต (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานประกอบการ มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ อุศนา ศิริเอก (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความ
สะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช ้มากเป็นอนัดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเด็จ 
แสงสร้อย (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบรรยากาศของร้านกาแฟ 
มากเป็นอนัดบัแรก 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 
5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญ 
 

 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นกระบวนการให้บริการ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยท่ีสุด  
 สาขาโชตนา พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟ
ฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นกระบวนการให้บริการ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยท่ีสุด 
 สาขารวมโชค พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นกระบวนการให้บริการ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา นอ้ยท่ีสุด 
 โดยสามารถสรุป 10 ล าดับระดบัความพึงพอใจและปัญหาของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 5.1 – 5.9 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.67 มากท่ีสุด 
2 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ

ภาค 
ดา้นบุคลากร  4.64 มากท่ีสุด 

3 ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืม
และขนม หลงัการสั่งซ้ือ มีความเหมาะสม 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.64 มากท่ีสุด 

4 บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง
กาแฟเป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร  4.56 มากท่ีสุด 

5 ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.55 มากท่ีสุด 

6 รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 มากท่ีสุด 

7 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ  

4.48 มาก 

8 ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.46 มาก 

9 พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร  4.43 มาก 

10 เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการ
เลือกใชบ้ริการ 10.00 น. -20.00 น. 

ดา้นสถานท่ี 4.35 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ี
จ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค และระยะเวลาท่ีรอใน
การรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม หลงัการสั่งซ้ือ มีความเหมาะสม ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

ดา้นบุคลากร 4.71 มากท่ีสุด 

2 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย ดา้นสถานท่ี 4.70 มากท่ีสุด 
3 ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายใน

ร้าน 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.66 มากท่ีสุด 

4 ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ
เคร่ืองด่ืม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.63 มากท่ีสุด 

5 ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมและขนม หลงัการสั่งซ้ือ มี
ความเหมาะสม 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.63 มากท่ีสุด 

6 พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 4.58 มากท่ีสุด 

7 การมีบริการอินเตอร์เน็ต ให้ใชฟ้รี ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.55 มากท่ีสุด 

8 การเดินทางมาท่ีร้านสะดวก ดา้นสถานท่ี 4.54 มากท่ีสุด 
9 บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ือง

กาแฟเป็นอยา่งดี 
ดา้นบุคลากร 4.54 มากท่ีสุด 

10 รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ สาขาโชตนา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานให้บริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย และความสดใหม่
ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ความสดใหม่ของกาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.69 มากท่ีสุด 
2 ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืม

และขนม (หลงัการสั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม 
ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ  
4.65 มากท่ีสุด 

3 บาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟ
เป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร  4.59 มากท่ีสุด 

4 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

ดา้นบุคลากร  4.57 มากท่ีสุด 

5 รสชาติของกาแฟและเคร่ืองด่ืม ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 มากท่ีสุด 
6 ความหลากหลายของชนิดกาแฟและ

เคร่ืองด่ืม 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.47 มาก 

7 เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกต่อการเลือกใช้
บริการ (10.00 น. -20.00 น.) 

ดา้นสถานท่ี 4.47 มาก 

8 เทคโนโลยขีองเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ มีความทนัสมยั 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ  

4.46 มาก 

9 ขั้นตอนการสั่งกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนมไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.44 มาก 

10 แคชเชียร์คิดเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

4.35 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ สาขารวมโชค ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสดใหม่ของ
กาแฟ ท่ีจ  าหน่ายในร้าน รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีรอในการรับกาแฟ เคร่ืองด่ืมและขนม (หลงัการ
สั่งซ้ือ) มีความเหมาะสม และบาริสตา้มีความรู้ความช านาญในเร่ืองกาแฟเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.4 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 พนกังานสามารถแนะน าเคร่ืองด่ืม
และขนมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร  2.26 นอ้ย 

2 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.73 ปานกลาง 

3 ป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นได้
ชดัเจน 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

2.73 ปานกลาง 

4 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.77 ปานกลาง 
5 พนกังานมีความสามารถในการ

แกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ดา้นบุคลากร  2.78 ปานกลาง 

6 หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

2.84 ปานกลาง 

7 มีบรรจุภณัฑส์วยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.94 ปานกลาง 
8 มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาล

ส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบูต๊
ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.95 ปานกลาง 

9 ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวา่
ร้านอ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คารา
เมล เป็นตน้ 

ดา้นราคา  2.96 ปานกลาง 

10 พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี ดา้นบุคลากร  2.98 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานสามารถแนะน า
เคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี รองลงมาคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้าย
กลางแจง้ เป็นตน้ และป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นไดช้ดัเจน 
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ตารางที ่5.5 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 พนกังานสามารถแนะน าเคร่ืองด่ืม
และขนมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร 2.24 นอ้ย 

2 หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.25 นอ้ย 

3 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.69 ปานกลาง 
4 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ

นิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็นตน้ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.71 ปานกลาง 

5 พนกังานมีความสามารถในการ
แกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร 2.83 ปานกลาง 

6 มีบรรจุภณัฑส์วยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.88 ปานกลาง 
7 มีการแจกของท่ีระลึกใน เทศกาล

ส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ ออกบูต๊
ตามงานต่างๆ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.88 ปานกลาง 

8 พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี ดา้นบุคลากร 2.98 ปานกลาง 
9 ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวา่

ร้านอ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คารา
เมล เป็นตน้ 

ดา้นราคา 2.99 ปานกลาง 

10 มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
พิเศษ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.99 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ สาขาโชตนา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานสามารถ
แนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมไดเ้ป็นอยา่งดี รองลงมาคือ ห้องน ้ าสะอาดและเพียงพอ และช่ือเสียงของ
ร้านเป็นท่ีรู้จกั 
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ตารางที ่5.6 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 พนกังานสามารถแนะน าเคร่ืองด่ืม
และขนมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร  2.27 นอ้ย 

2 ป้ายหนา้ร้านสวยงาม มองเห็นได้
ชดัเจน 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

2.29 นอ้ย 

3 พนกังานมีความสามารถในการ
แกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นบุคลากร  2.72 ปานกลาง 

4 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็น
ตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.75 ปานกลาง 

5 ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.85 ปานกลาง 

6 มีราคาใหเ้ลือกหลายขนาด ดา้นราคา  2.87 ปานกลาง 

7 ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกวา่
ร้านอ่ืน เช่น วปิครีม ไซรัป คารา
เมล เป็นตน้ 

ดา้นราคา  2.94 ปานกลาง 

8 มีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท์
ได ้

ดา้นสถานท่ี 2.96 ปานกลาง 

9 พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี ดา้นบุคลากร  2.99 ปานกลาง 

10 มีบรรจุภณัฑส์วยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.99 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ สาขารวมโชค ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานสามารถ
แนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ ป้ายหน้าร้านสวยงาม มองเห็นไดช้ัดเจนและ 
พนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหา ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัย่อย
ส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 
1 บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 18.25 
2 หอ้งน ้าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 
17.75 

3 การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  15.50 
4 เวบ็ไซดห์รือ Facebook ของร้านมี

ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ดา้นสถานท่ี 14.75 

5 พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรือผดิพลาด 

ดา้นบุคลากร 14.75 

6 ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 14.50 
7 การจดัรายการลดแลกแจกแถมมีนอ้ย

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

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 14.25 

8 ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท์
ได ้

ดา้นสถานท่ี 14.00 

9 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป 
เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็น
ตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 14.00 

10 ราคาของขนมแพงกวา่ร้านอ่ืน เช่น 
ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

ดา้นราคา 13.75 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ปัญหาปัจจัยย่อยต่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์ไม่สวยงาม รองลงมาคือ ห้องน ้ าไม่สะอาด 
และไม่เพียงพอ และการจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัย่อย
ส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา 

 
ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 

1 หอ้งน ้าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

10.25 

2 บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 9.50 
3 การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  8.50 
4 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีนอ้ยเกินไป 

เช่น วทิย ุนิตยสาร ป้ายกลางแจง้ เป็น
ตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 7.25 

5 ป้ายหนา้ร้านไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจน 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

7.25 

6 เวบ็ไซดห์รือ Facebook ของร้านมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

ดา้นสถานท่ี 7.00 

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

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 7.00 

8 พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรือผดิพลาด 

ดา้นบุคลากร 7.00 

9 ราคาของขนมแพงกวา่ร้านอ่ืน เช่น 
ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

ดา้นราคา 6.75 

10 ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 6.50 
 
จากตารางท่ี 5.8 พบวา่ ปัญหาปัจจยัย่อยต่อส่วนประสมการตลาดบริการ สาขาโชตนา ท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ห้องน ้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอรองลงมาคือ 
บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงามและ การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.9 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัย่อย
ส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค 

 
ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 

1 บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 8.75 

2 ช่ือเสียงของร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 8.00 

3 ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท์
ได ้

ปัญหาดา้นสถานท่ี 8.00 

4 เวบ็ไซดห์รือ Facebook ของร้านมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

ปัญหาดา้นสถานท่ี 7.75 

5 พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรือผดิพลาด 

ปัญหาดา้นบุคลากร 7.75 

6 หอ้งน ้าไม่สะอาด และไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

7.50 

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

ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด 7.25 

8 ตรายีห่้อของร้านไม่สวยงาม และจดจ า
ยาก 

ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 7.00 

9 ราคาของขนมแพงกวา่ร้านอ่ืน เช่น 
ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ เป็นตน้ 

ปัญหาดา้นราคา 7.00 

10 การจองโตะ๊ล่วงหนา้ท าไดไ้ม่สะดวก ปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  7.00 

 
จากตารางท่ี 5.9 พบวา่ ปัญหาปัจจยัยอ่ยต่อส่วนประสมการตลาดบริการ สาขารวมโชค ท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือบรรจุภณัฑ์ไม่สวยงาม รองลงมาคือช่ือเสียงของ
ร้านไม่เป็นท่ีรู้จกั และ ไม่สามารถรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ด ้ตามล าดบั 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าของร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้ง 2 สาขา มีลกัษณะร้านท่ีแตกต่างกนั คือ สาขาโชตนา เป็นร้านกาแฟในรูปแบบ Shop 
เปิดภายในห้างสรรพสินคา้ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ถนนโชตนา ส่วนสาขารวมโชค เป็นร้านกาแฟ
ในรูปแบบ Stand Alone เปิดท่ีถนนเชียงใหม่-แม่โจ ้ใกลต้ลาดรวมโชค หนา้หมู่บา้นธนาวลัย ์ดงันั้น
ควรมีขอ้เสนอแนะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ดงัต่อไปน้ี 

 
ร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ สาขาโชตนา 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรสร้างคุณค่าให้ลูกคา้รับรู้ถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นร้าน รวมถึง

ส่วนผสมเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น วปิครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ โดยมีป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อบอกถึงวิธีการคดั
สรรวตัถุดิบของร้านกาแฟฝาง ท่ีใชว้ตัถุดิบออร์แกนิค เป็นหลกัซ่ึงเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบั
ผลิตภณัฑ์ของร้านกาแฟฝาง และเพื่อให้ลูกคา้มีการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Communication) ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าให้ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกัมาก
ข้ึนต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้ทางร้านกาแฟฝางสามารถเพิ่มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในประเด็น
ดงักล่าวอีกดว้ย 

ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ เช่น แกว้กาแฟและถุงบรรจุแกว้
กาแฟอยา่งเร่งด่วน โดยเร่ิมจากการเลือกสีพื้นของแกว้กาแฟและปรับการจดัวางโลโกข้องร้านบน
แกว้กาแฟใหม่ ให้มีความโดดเด่น ทนัสมยั และให้ผูพ้บเห็นสามารถทราบไดท้นัทีวา่บรรจุภณัฑ์น้ี
เป็นของร้านกาแฟฝาง ส่วนถุงบรรจุแกว้กาแฟ ควรเปล่ียนจากถุงพลาสติกธรรมดามาใชถุ้งท่ีไดรั้บ
การออกแบบเพื่อใส่แกว้กาแฟโดยเฉพาะ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลุมขนาดพอดีกบัแกว้กาแฟและมีหูห้ิว 
ท าใหส้ามารถถือแกว้กาแฟไปมาไดง่้าย ไม่ตอ้งกลวัหก และอาจพิจารณาเปล่ียนสีของหลอดดูดและ
ซองห่อหลอดดูดใหดู้สวยงามกวา่เดิม และควรเปล่ียนแกว้กาแฟเป็นแกว้กระดาษเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบั Concept เร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มของทางร้าน ซ่ึงเดิมทางร้านใชเ้ป็นแกว้พลาสติก  
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ส่วนปัจจยัย่อยเร่ืองรสชาติของขนม ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจน้อยนั้น เน่ืองจาก ร้านกาแฟ
ฝาง ทั้ง 2 สาขา ยงัตอ้งสั่งขนมจากผูผ้ลิตภายนอกเขา้มาขาย ยงัไม่มีการคดัเลือกและควบคุมคุณภาพ
ของขนมท่ีน ามาวางขายมากนกั ทางร้านกาแฟฝาง จึงควรปรับปรุงการคดัเลือกขนมท่ีน ามาขายให้
หลากหลายและพิถีพิถนัมากข้ึน โดยคอยสังเกตวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบทานอะไร ขนมเค็กหรือของ
ว่างแบบไหนท่ีเหมาะกบัรสชาติกาแฟของทางร้าน เป็นตน้ และในอนาคตอาจพิจารณาผลิตขนม
ของทางร้านเองเพื่อใหท้างร้านสามารถควบคุมคุณภาพ และรสชาติของขนมให้มีความสม ่าเสมอได้
อีกดว้ย 

นอกจากนั้น ความสดใหม่ของกาแฟท่ีจ าหน่ายในร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ยงัเป็นปัจจยั
ย่อยท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจ ดังนั้ น ทางร้านจึงต้องรักษาจุดเด่นน้ีไว ้และส่งเสริมให้มาเป็น
ภาพลกัษณ์ (Image) ประจ าร้านกาแฟฝาง ควรแสดงขอ้ความหรือบทความท่ีเก่ียวกบัความเป็นมา
และขั้นตอนการผลิตกาแฟของทางร้านบนป้ายตามโต๊ะ โดยเนน้ให้เห็นวา่กาแฟของร้านนั้นมีความ
แตกต่างจากของท่ีอ่ืนๆ ท่ีการคดัสรรเมล็ดท่ีดีเยี่ยม ไม่แตกหัก เพื่อให้ไดค้วามหอมของกล่ินและ
รสชาติท่ีดี อีกทั้งควรน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติใหม่ๆ เพื่อให้ไดก้าแฟสดประเภทใหม่ เช่น การ
เติมน ้ าผึ้ง หรือน ้ าเช่ือมเมเปิล (Maple Syrup) ในคาปูชิโน หรือลาเต ้เพื่อสรรสร้างรสชาติท่ีแปลก
ใหม่ รวมถึงการสรรหาอุปกรณ์ในการชงหรือท าเคร่ืองด่ืมประเภทใหม่ๆ ท่ีเอ้ือต่อการผลิต เช่น การ
สรรหาเคร่ืองชงกาแฟท่ีชงดว้ยไอน ้าร้อนไดห้ลายๆ แกว้ เคร่ืองชงกาแฟท่ีแยกกากอตัโนมติั หรือคัว่
บดอตัโนมติั เป็นตน้ 

 
 ปัจจัยด้านราคา  

เน่ืองจากในปัจจุบนั ทางร้านกาแฟฝาง ไดส้ั่งขนมและของวา่ง หรือส่วนผสมเพิ่มเติมต่างๆ 
จากผูผ้ลิตภายนอกเกือบทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาจากตน้ทุนการผลิตโดยตรงได ้แต่
ตอ้งบวกก าไรเพิ่มจากราคาท่ีรับมา ดงันั้น ทางร้านกาแฟฝาง อาจแกไ้ขโดยการเลือกซ้ือขนมจาก
ผูผ้ลิตรายอ่ืน หรือหนัมาผลิตขนมเคก้ คุกก้ี แซนวชิ หรือของวา่งของทางร้านเอง เพื่อควบคุมตน้ทุน
และราคาขาย ให้มีราคาต ่าลง หรือ อาจจะใช้การส่งเสริมการขายเพิ่มเติม เช่น การสะสมแตม้ เม่ือ
ซ้ือขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช ครบ 10 ช้ิน รับฟรี 1 ช้ิน เป็นตน้ เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
ในประเด็นเร่ืองราคาขนมของทางร้านไดอี้กดว้ย และทางร้านกาแฟฝาง ควรพิจารณา ขนาดของ
กาแฟ และเคร่ืองด่ืมให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (เน่ืองจากกาแฟเย็น/ป่ันในปัจจุบนัมีเพียง
ขนาดเดียว) เช่น กาแฟเยน็/ป่ัน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้มีราคาท่ีแตกต่างกนั และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึนอดว้ย 
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นอกจากนั้น ปัจจยัยอ่ยเร่ืองราคาของกาแฟและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืนนั้น ทางร้านกาแฟ
ฝาง สาขาโชตนา ควรเน้นย  ้าจุดขายน้ีให้ลูกคา้ไดต้ระหนกั และส่งสาส์นให้ลูกคา้เห็นว่ากาแฟฝาง 
เป็นกาแฟแบรนดไ์ทยของคนไทย จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นราคา มากกวา่กาแฟแบรนด์ต่างประเทศ 
เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายลิขสิทธ์ิต่างๆ (License fees) ท าให้สามารถก าหนดราคาให้ต ่ากวา่ได้
อีกดว้ย  

 
 ปัจจัยด้านสถานที่  
 ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรฝึกอบรมพนกังานเร่ืองการให้บริการรับค าสั่งซ้ือทาง
โทรศพัท ์โดยมีขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานและเขา้ใจไดง่้ายมากยิ่งข้ึน และควรน าเสนอการให้บริการ
การรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์อยา่งเป็นทางการ โดยแจง้ขั้นตอนการรับ Order ให้กบัพนกังานทุก
คนปฎิบติัตาม เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยควรแบ่งกระบวนการในการรับ 
Order ทางโทรศพัท ์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 กระบวนการก่อนการส่ังซ้ือ 
เร่ิมตน้ตั้งแต่ลูกคา้โทรเขา้มาท่ีร้าน พนกังานจะตอ้งกล่าวสวสัดีลูกคา้ดว้ยความสุภาพและ

เป็นมิตรทุกคร้ังก่อนเร่ิมบทสนทนา และหากลูกคา้เป็นลูกคา้รายใหม่ คือไม่ทราบเมนูของทางร้าน
หรือไม่ทราบวา่ควรจะสั่งเคร่ืองด่ืมชนิดใด ทางร้านกาแฟฝาง ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละ
เมนู รวมถึงมีการสอบถามขอ้มูลลูกคา้เบ้ืองตน้ดว้ย เช่น โดยปกติแลว้ลูกคา้ชอบด่ืมกาแฟแบบใด 
เอสเปรสโซ่ ลาเต ้ คาปูชิโน หรือ โกโก ้เป็นตน้ และควรมีการช้ีแจงเคร่ืองด่ืมกาแฟแต่ละชนิดของ
ทางร้านมีความแตกต่างจากร้านกาแฟอ่ืนโดยทัว่ไปอยา่งไร  

หลังจากนั้น หากลูกคา้สั่งซ้ือเคร่ืองด่ืมหรือผลิตภณัฑ์ของทางร้านแล้ว ควรมีการสรุป
ค่าใชจ่้ายและตารางนดัหมาย หรือเวลาท่ีลูกคา้จะเขา้มาหรือมารับเคร่ืองด่ืม เพื่อความสะดวกของ
ลูกคา้ และง่ายต่อการจดัการของทางร้าน อีกทั้งยงัเป็นการรักษาคุณภาพการผลิตกาแฟไวอี้กดว้ย 
โดยจดัท าตารางเวลานดัหมายท่ีชดัเจน ระบุช่ือลูกคา้และขอเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อเพื่อโทรแจง้เตือน
เม่ือถึงเวลาท่ีลูกคา้ไดน้ดัหมายไว ้

 กระบวนการหลงัการส่ังซ้ือ 
ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แลว้ พนกังานมีหน้าท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟตาม

ค าสั่งซ้ือ และตามตารางเวลานดัหมาย โดยควรผลิตเคร่ืองด่ืมก่อนท่ีลูกคา้จะมารับ ไม่เกิน 5 - 10 
นาที ก่อนจะถึงเวลานดัหมาย ในกรณีเป็นเคร่ืองด่ืมเยน็ หากผลิตเสร็จก่อน ทางร้านควรแยกกาแฟ
และน ้ าแข็ง พร้อมทั้งแช่กาแฟไวใ้นตูเ้ย็นเพื่อรอลูกคา้มารับเคร่ืองด่ืม เม่ือลูกคา้มารับเคร่ืองด่ืม 
พนกังานตอ้งกล่าวค าขอบคุณและเชิญชวนใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกดว้ย 
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นอกจากนั้นทางร้านควรติดป้ายพร้อมเบอร์โทรศพัทข์นาดใหญ่หนา้ร้านให้ผูค้นไดท้ราบ
วา่ทางร้านกาแฟฝาง มีบริการรับค าสั่งซ้ือทางโทรศพัทไ์ดแ้ลว้ เป็นตน้ และควรมีการจดัผงัของโต๊ะ
ท่ีสาขาโชตนาใหม่ โดยอาจพิจราณาเพิ่มจ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ลูกคา้มีพื้นท่ีนัง่
อยา่งพอเพียงอีกดว้ย 

และร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงและส่ือสารกบัลูกคา้ ทาง
เว็บไซต์และส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆ ให้มากข้ึน เน่ืองจากจากผล
การศึกษาพบวา่ เวบ็ไซด์หรือ Facebook ของร้านมีขอ้มูลไม่เพียงพอนั้น แสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ให้
ความส าคญักบัช่องทางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้านกาแฟฝาง จึงตอ้งจดัท าช่องทางการส่ือสาร
น้ีอยา่งเป็นทางการ และให้ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เช่น การมี Facebook Fanpage ของทางร้านเอง เพื่อ
อพัเดตขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมสูตรใหม่ๆ หรือโปรโมชัน่ต่างๆ หรือสิทธิพิเศษให้กบัผูติ้ดตาม และ
อาจใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น Google Streetview อนัเป็น Application ใหม่ล่าสุดท่ีช่วยให้ลูกคา้
สามารถคน้หาและมองเห็นท่ีตั้งของร้านและสภาพแวดลอ้มหนา้ร้านได ้360 องศา ไดอี้กดว้ย 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรเพิ่มการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร และ
ป้ายกลางแจง้ให้มากข้ึน โดยปัจจุบนัร้านกาแฟฝาง ยงัเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ในทอ้งถ่ินเพียงบางกลุ่ม 
ร้านกาแฟฝาง ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านให้มากข้ึน และ
สร้าง Branding ของร้าน ให้โดดเด่นข้ึนมาใกลเ้คียงกบัร้านกาแฟคู่แข่งอย่าง ร้านกาแฟวาวี ร้าน
กาแฟ 94 ร้านกาแฟดอยตุง ร้านกาแฟดอยช้าง เป็นต้น โดยเน้นการสร้างความแตกต่าง พร้อม
น าเสนอภาพลักษณ์ของร้านท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกาแฟฝาง และมีประชาสัมพนัธ์ความ
รับผดิชอบต่อสังคมโดยการปลูกกาแฟเพื่อรักษาป่า ลดการใชพ้ลาสติกเพื่อลดสภาวะโลกร้อน และ
ส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน เป็นต้น และทางร้านกาแฟฝาง ควรพิจารณาเลือกใช้
องค์ประกอบตราสินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและส่ือถึงความเป็นตราสินคา้กาแฟฝางได้
มากข้ึน (อาทิเช่น การใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเป็นแนวทางหลกัเดียวกนั การสร้างเร่ืองราวความ
เป็นมาของร้านกาแฟฝาง) เน่ืองจากองคป์ระกอบของตราสินคา้ (Brand Elements) ถือเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะส่ือสารต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) และคุณค่า (Value) ของตราสินคา้ ออกไปสู่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย ดงันั้นการเลือกองค์ประกอบตราสินคา้ (Brand Elements) ท่ีเหมาะสม จะท าให้
ลูกคา้เกิดความคุน้เคย (Familiality) ในตราสินคา้ไดน้ั้นไดม้ากกวา่ตราสินคา้อ่ืน 
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นอกจากนั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรรักษาโปรโมชัน่เร่ือง การจดัรายการลด
แลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ หรือ แจกเส้ือยืด แจกแกว้กาแฟ เม่ือใชบ้ริการตามท่ี
ก าหนดต่อไป และทางร้านกาแฟฝาง ควรปรับปรุงเง่ือนไขบางอยา่งให้น่าสนใจข้ึน เช่น ซ้ือกาแฟ 5 
แกว้แถมขนม/ของวา่งท่ีก าหนดไว ้1 รายการ เป็นตน้ และในอนาคตควรเพิ่มการท าบตัรสมาชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผูถื้อบตัรต่างๆ เช่น ผูมี้บตัรนกัศึกษา ไดล้ดราคาเคร่ืองด่ืม 5% 
หรือผูถื้อบตัรสมาชิกของร้านไดรั้บส่วนลดเพิ่มเป็น 10% ทุกวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เป็นตน้ 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร  

ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ความรู้
กบัพนกังาน และเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัท่วงที นอกจากนั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขา
โชตนา ควรมีการพฒันาบุคลากรในดา้นการแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมต่างๆของทางร้าน โดยจดัท า
คู่มืออธิบายความแตกต่างและลกัษณะเด่นของเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท กาแฟแต่ละพนัธ์ุ ให้ลูกคา้ได้
ทราบอยา่งชดัเจน เน่ืองจากท่ีมาของกาแฟถือเป็นจุดเด่นของร้านกาแฟฝาง ลูกคา้ควรไดรั้บทราบถึง
รสชาติ ภาพลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของกาแฟฝาง วา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งมีความพิถีพิถนัทุกขั้นตอน 
ทุกขั้นตอนของการผลิตเมล็ดกาแฟแบบออร์แกนิคจนมาถึงกาแฟท่ีอยูใ่นถว้ยนั้นตอ้งไดรั้บการดูแล
เป็นพิเศษกวา่กาแฟทัว่ไปอยา่งไร ประกอบกบัช่ือเคร่ืองด่ืมกาแฟหรือเคร่ืองด่ืมต่างๆ ของร้านกาแฟ
ฝางแตกต่างจากช่ือเคร่ืองด่ืมกาแฟทั่วไปในท้องตลาด ดังนั้ นลูกค้าอาจต้องการค าอธิบาย
ประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติมดว้ย และ พนกังานควรสามารถให้ค  าแนะน าไดว้่ากาแฟ/เคร่ืองด่ืม
รสชาติน้ีควรเสิร์ฟพร้อม Topping (คาราเมล น ้ าเช่ือม ครีมโฟม) หรือขนมในร้านแบบใดจึงจะเขา้
กนักลมกล่อม ซ่ึงถือเป็นกระบวนการส่งเสริมการตลาดของร้านไปในตวั 

อยา่งไรก็ตาม ทางร้านกาแฟฝาง ควรมีการทดสอบความรู้ของพนกังานโดยหวัหนา้งานอีก
ดว้ย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้ง
ในดา้นขอ้มูล การบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้ง การมีปฏิสัมพนัธ์ อธัยาศยั และการสร้างความประทบัใจ 
โดยการพฒันาบุคลากรขององค์กรต้องเน้นให้สามารถท างานเป็นทีม (Teamwork) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากน้ีควรมีการสร้างหรือกระตุน้แรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมัน่ในการท างานมาก
ข้ึน โดยอาจใช้การกระตุน้จากการจดักิจกรรม รางวลั เงินโบนสั รวมถึงการเล่ือนต าแหน่งงานใน
อนาคตดว้ย 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรเพิ่มความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการจองโต๊ะล่วงหน้า 

โดยก าหนดกระบวนการและเง่ือนไขการรับจองอย่างชดัเจนให้กบัพนักงานผูรั้บผิดชอบทุกราย 
และควรฝึกให้พนกังานรับจองและรับ Order ผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้รวมถึงในขั้นตอนการฝึกอบรม
พนกังาน ก่อนส่งไปยงัสาขาต่างๆ ผูฝึ้กอบรมตอ้งเนน้ย  ้าพนกังานใหท้ราบวา่ ร้านกาแฟฝางมีบริการ
รับจองโตะ๊ล่วงหนา้ดว้ย   

นอกจากนั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรเนน้เร่ืองความรวดเร็วและถูกตอ้งในการ
เสิร์ฟกาแฟ เคร่ืองด่ืม และขนม เน่ืองจากลูกคา้บางส่วนยงัพบว่ามีความล่าช้าหรือมีความผิดพลาด 
ร้านกาแฟฝาง ควรพิจารณาว่าช่วงวนัเวลาใดบา้งท่ีมีลูกคา้หนาแน่นเป็นพิเศษ ดงัผลการศึกษาท่ี
พบวา่ วนัท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการคือวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ช่วงเวลานั้น
ควรจดัให้มีพนกังาน/บาริสตา้ในจ านวนท่ีเพียงพอ หรือจดัให้พนกังาน/บาริสตา้ท่ีมีประสบการณ์ 
และประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดดี้ใหอ้ยูป่ระจ าในช่วงเวลานั้นๆ ตลอดช่วงเวลา เป็นตน้ 
 

 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ปัจจยัยอ่ยเร่ืองหอ้งน ้าไม่สะอาด และไม่เพียงพอของร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนานั้นเป็นผล
มาจากร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินคา้ท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้
โครงสร้างหรือส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน (Facilities) ของทางโครงการโชตนา มอลล์ ทางร้าน
กาแฟฝาง สาขาโชตนา จึงไม่สามารถจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานบางเร่ืองไดเ้อง ดงันั้น 
ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรขอความร่วมมือกบัทางโครงการโชตนา มอลล์ ให้มีการดูแล
รักษาความสะอาดของห้องน ้ าให้ดีข้ึน นอกจากนั้น ยงัตอ้งปรับปรุงป้ายหน้าร้านใหม่ เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากให้ความเห็นว่าป้ายดูไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน ทางร้าน
กาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรพิจารณาท าป้ายไฟ หรือป้ายตั้งพื้นขนาดใหญ่ให้ผูเ้ดินทางผ่านไปมา
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรน าเสนอจุดเด่นเร่ืองเทคโนโลยีของเคร่ืองท ากาแฟและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยัของทางร้านให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยจดัวางอุปกรณ์ในท่ีท่ี
มองเห็นได้อยา่งชดัเจน มีการดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้น จาก
ผลการศึกษายงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้โอกาสในการมาท่ีร้านกาแฟฝางเพื่อการ
พบปะสังสรรค ์และเพื่อเจรจาธุรกิจ ดงันั้น ทางร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา ควรจดัให้มีท่ีนัง่อยา่ง
พอเพียง มีการจดัเกา้อ้ีเสริมส าหรับบางโต๊ะท่ีมีคนมาสังสรรคก์นัเป็นจ านวนมาก และควรมีการจดั
บางมุมเอาไว ้ส าหรับลูกคา้บางรายท่ีมาใชบ้ริการคนเดียวให้มีลกัษณะสงบ เงียบ เพื่อมิให้เกิดการ
รบกวนกนั อาจมีการน าฉากกั้นบางๆ มาวางไว ้และท าการเก็บ/เคล่ือนยา้ยไดต้ามสะดวก เป็นตน้ 
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ร้านกาแฟฝาง ในจังหวดัเชียงใหม่ สาขารวมโชค 
 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรสร้างคุณค่าให้ลูกคา้รับรู้ถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นร้าน และควร

ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ใหม่ เช่นเดียวกบัสาขาโชตนา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่ลูกคา้จะเขา้
ใชบ้ริการร้านกาแฟฝาง สาขาใด ก็จะไดรั้บการบริการในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่น แกว้
กาแฟและถุงบรรจุแก้วกาแฟ เป็นตน้ รวมถึงการคดัเลือกและควบคุมคุณภาพของขนมท่ีน ามา
วางขายในร้านดว้ย 

อยา่งไรก็ตามทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรปรับปรุงภาชนะบรรจุท่ีใส่น ้ าตาล ครีมเทียม
ใชใ้นร้าน ให้มีความเหมาะสม และสวยงาม เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยดงักล่าวของสาขารวมโชคลูกคา้มีความ
พึงพอใจแตกต่างจากสาขาโชตนา อาจเป็นเพราะสาขารวมโชคไม่ไดใ้ช้ภาชนะบรรจุแบบเดียวกนักบั
สาขาโชตนา ดงันั้นทางผูบ้ริหารควรยืดรูปแบบของภาชนะบรรจุของกาแฟฝาง ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั 

 
 ปัจจัยด้านราคา  
 ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรด าเนินการด้านราคาเช่นเดียวกบั สาขาโชตนา โดย
ปรับขนาดของกาแฟ และเคร่ืองด่ืมให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (เน่ืองจากกาแฟเย็น/ป่ันใน
ปัจจุบนัมีเพียงขนาดเดียว) เช่น กาแฟเยน็/ป่ัน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อใหมี้ราคาท่ีแตกต่างกนั และ
เป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึนดว้ย  
 ส่วนปัจจยัยอ่ยเร่ือง ราคาของขนมถูกกวา่ร้านอ่ืน เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช เป็นตน้ และ
ราคาของส่วนผสมเพิ่มเติม ถูกกว่าร้านอ่ืน เช่น วิปครีม ไซรัป คาราเมล เป็นตน้ ของสาขารวมโชค 
ลูกคา้มีความพึงพอใจในต ่าเช่นเดียวกนักบัสาขาโชตนา ดงันั้นควรใชแ้นวทางการปรับปรุงเดียวกนักบั
สาขาโชตนา ไดแ้ก่ การผลิตขนมเคก้ คุกก้ี แซนวิช หรือของวา่งของทางร้านเอง เพื่อควบคุมตน้ทุนและ
ราคาขาย ใหมี้ราคาต ่าลง หรือ อาจจะใชก้ารส่งเสริมการขายเพิ่มเติม เช่น การสะสมแตม้ เม่ือซ้ือขนมเคก้ 
คุกก้ี แซนวชิ ครบ 10 ช้ิน รับฟรี 1 ช้ิน เป็นตน้ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขาอีกดว้ย 
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 ปัจจัยด้านสถานที่  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรฝึกอบรมพนกังานเร่ืองการให้บริการรับค าสั่งซ้ือทาง

โทรศพัท ์ให้เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบัสาขาโชตนา และควรเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงและส่ือสาร
กบัลูกคา้ ทางเวบ็ไซตแ์ละส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆ ใหม้ากข้ึน อีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตามทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ลูกคา้ให้ความพึงพอใจในความสะดวกของ
การเดินทางมาท่ีร้าน และการมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบายในระดบัปานกลาง ดงันั้น 
ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค จึงตอ้งอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการมาก
ข้ึน เช่น การจดัพื้นท่ีจอดรถให้กับลูกค้าของร้านโดยเฉพาะ หรือหาเช่าพื้นท่ีจอดรถในบริเวณ
ใกลเ้คียงเพิ่มเติม โดยแชร์ค่าเช่าพื้นท่ีจอดรถกบัร้านอาหารขา้งเคียง เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุง
ป้ายดา้นหนา้ร้านใหม่ เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น ท าป้ายธงญ่ีปุ่นวางไวริ้มถนน
เพื่อเป็นจุดสังเกตใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรเพิ่มการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร และ
ป้ายกลางแจง้ให้มากข้ึน และมีประชาสัมพนัธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกกาแฟเพื่อ
รักษาป่า ลดการใช้พลาสติกเพื่อลดสภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
รวมถึงควรรักษาโปรโมชั่นเร่ือง การจดัรายการลดแลกแจกแถม เช่น ซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 แก้ว 
หรือ แจกเส้ือยืด แจกแก้วกาแฟ เม่ือใช้บริการตามท่ีก าหนดต่อไป และทางร้านกาแฟฝาง ควร
ปรับปรุงเง่ือนไขบางอย่างให้น่าสนใจข้ึน เช่น ซ้ือกาแฟ 5 แก้วแถมขนม/ของว่างท่ีก าหนดไว ้1 
รายการ เป็นตน้ และในอนาคตควรเพิ่มการท าบตัรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้
ถือบตัรต่างๆ เช่น ผูมี้บตัรนกัศึกษา ไดล้ดราคาเคร่ืองด่ืม 5% หรือผูถื้อบตัรสมาชิกของร้านไดรั้บ
ส่วนลดเพิ่มเป็น 10% ทุกวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เป็นตน้ เช่นเดียวกนักบัสาขาโชตนา 
 อย่างไรก็ตามทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรมีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
เพิ่มเติม ในช่วงท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการท่ีร้านมาก เช่น ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. หากซ้ือกลบับา้นจะได้
ส่วนลดเพิ่มเติมจากทางร้าน ร้อยละ 5 ส าหรับลูกคา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก และ ไดส่้วนลดร้อยละ 10 
ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกบัทางร้าน หรือ หากมาเป็นกลุ่มโดยมารถคนัเดียวกนั ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
จะสามารถจอดรถบริเวณหนา้ร้าน (หรือพื้นท่ีจอดรถท่ีทางร้านเตรียมไวใ้ห้พิเศษ) โดยออกเป็นแคม
แปญรณรงคก์ารช่วยประหยดัพลงังาน เพื่อลดภาวะโลกร้อนและจะเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ทางร้านกาแฟฝางอีกดว้ย และเพื่อเป็นการดึงดูดใหค้นในพื้นท่ี ท่ีประสบปัญหาเร่ืองท่ีจอดของสาขา
รวมโชค หนัมาใชบ้ริการมากข้ึนดว้ย 
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 ปัจจัยด้านบุคลากร  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชคควรมีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ความรู้

กบัพนกังาน และเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาให้แก่ลูกคา้ไดท้นัท่วงที รวมถึงควรมีการพฒันาบุคลากรใน
ด้านการแนะน าเคร่ืองด่ืมและขนมต่างๆของทางร้าน โดยจดัท าคู่มืออธิบายความแตกต่างและ
ลกัษณะเด่นของเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท กาแฟแต่ละพนัธ์ุ ให้ลูกคา้ไดท้ราบอยา่งชดัเจน และ ควรมี
การทดสอบความรู้ของพนกังานโดยหวัหนา้งานอีกดว้ย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นขอ้มูล การบริการท่ีรวดเร็วถูกตอ้ง การมี
ปฏิสัมพนัธ์ อธัยาศยั และการสร้างความประทบัใจ โดยการพฒันาบุคลากรขององคก์รตอ้งเนน้ให้
สามารถท างานเป็นทีม (Teamwork) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีควรมีการสร้างหรือกระตุน้
แรงจูงใจใหเ้กิดความมุ่งมัน่ในการท างานมากข้ึน โดยอาจใชก้ารกระตุน้จากการจดักิจกรรม รางวลั 
เงินโบนสั รวมถึงการเล่ือนต าแหน่งงานในอนาคตดว้ย เช่นเดียวกนักบัสาขาโชตนา 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
ทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรเพิ่มความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการจองโต๊ะล่วงหนา้ 

โดยก าหนดกระบวนการและเง่ือนไขการรับจองอย่างชดัเจนให้กบัพนักงานผูรั้บผิดชอบทุกราย 
และควรฝึกให้พนกังานรับจองและรับ Order ผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้รวมถึงในขั้นตอนการฝึกอบรม
พนกังาน ก่อนส่งไปยงัสาขาต่างๆ ผูฝึ้กอบรมตอ้งเนน้ย  ้าพนกังานใหท้ราบวา่ ร้านกาแฟฝางมีบริการ
รับจองโตะ๊ล่วงหนา้ดว้ย เช่นเดียวกนักบัสาขาโชตนา 

อยา่งไรก็ตามทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเร่ืองการทกัทาย
และตอ้นรับเม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในร้าน เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นน้ีแตกต่าง
จากสาขาโชตนา 
 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 เน่ืองจากร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค เป็นร้านกาแฟในรูปแบบ Stand Alone ตั้งอยูท่ี่ ถนน
เชียงใหม่-แม่โจ้ ใกล้ตลาดรวมโชค ดังนั้ น ควรปรับปรุงป้ายหน้าร้านใหม่ เน่ืองจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนมากใหค้วามเห็นวา่ ป้ายดูไม่สวยงาม มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน ทางร้านกาแฟฝาง 
สาขารวมโชค ควรพิจารณาท าป้ายไฟ หรือป้ายตั้งพื้นขนาดใหญ่ให้ผูเ้ดินทางผ่านไปมาสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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อยา่งไรก็ตามทางร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยเร่ืองการ
มีบริการอินเตอร์เน็ต ใหใ้ชฟ้รี ในระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจากสาขาโชตนา ดงันั้นทางร้านกาแฟ
ฝาง สาขารวมโชค ควรเร่งติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไวใ้ห้บริการ (เน่ืองในปัจจุบนัร้านกาแฟ
ฝาง สาขารวมโชค ไม่มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไวใ้ห้บริการ) และควรแจง้ Password WiFi ไวโ้ต๊ะ
ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ย นอกจากนั้น ร้านกาแฟฝาง สาขารวมโชค ควรจดัพื้นท่ีส าหรับสูบบุหร่ี ในแก่ลูกคา้
โดยมีการแบ่งโซนอยา่งชดัเจน และมีป้ายตั้งไวท่ี้โตะ๊ดา้นนอกร้านท่ีอนุญาติใหสู้บบุหร่ีไดด้ว้ย 


