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การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงลกัษณะด้านประชากรศาสตร์  รูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
และการหาค่าความสมัพนัธ์ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ผลการวิจยั พบว่าลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
24 – 32 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน และมีรายได้
เฉลีย่ 41,000 บาทขึน้ไปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผู้บริโภคที่มีเพศ และอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดืม่ และคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองดื่มแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ผู้บริโภคที่มีอาย ุและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมด้านความถ่ีในการใช้
บริการ และด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่มแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่าและระดบัปานกลาง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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The objective of this research is to study customer service usage behavior at stand – 

alone coffee shops in the Bangkok metropolitan area. It focused on the demographic characteristics 
and the life style factors that influenced usage behavior at stand – alone coffee shops in the Bangkok 
metropolitan area. The sample size of this study consisted of four hundred consumers. The data was 
obtained through a questionnaires. The statistics for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and the Product Moment Pearson Correlation 
Coefficient. The statistically information was processed by computer software. 

The findings of this study were as follows : With respect to the demographic 
characteristics, most of respondents were female, aged between twenty four to thirty two years old, 
held a Bachelor’s degree or below, single, employed of private companies and received average 
monthly income of a minimum of 41,000 THB. 

The results of the hypotheses testing were as follows:(1)Customers of differing genders 
and occupation had different usage behaviors at stand – alone coffee shops in terms of buying 
frequency and expenses was at a statistically significant level of 0.01. (2) Customers of different ages 
and educational levels had different usage behaviors at stand – alone coffee shops in terms of usage 
frequency at statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. (3) Lifestyle factors such as 
activity, interest and opinion were positively correlated with usage behavior at stand – alone coffee 
shop at a low and a moderate level at a statistically significant level of 0.01 
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สารนิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีเน่ืองจากผู้วิจยัได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสงู  
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ประธานและกรรมการควบคมุ
สารนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง และขอขอบคณุรอง
ศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตาและอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์  ท่ีได้ให้ความกรุณาในการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน  อีกทัง้ท าให้ผู้ วิจยั
ได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจยัและรู้ถึงคณุคา่ของงานวิจยัท่ีจะชว่ยให้การท างานในการพฒันา
ความรู้เป็นไปอยา่งมีคณุคา่มากขึน้ รวมถึงคณาจารย์คณะสงัคมศาสตร์ทกุทา่นท่ีได้ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยั 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ คณุแม่เพชร เพ่ือนก้องและเพ่ือนรักทุกๆคน ท่ีคอยช่วยเหลือ
และแนะน าในการจดัท าวิจยัของผู้วิจยัมาโดยตลอด สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอให้งานวิจยันีไ้ด้เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและผู้ ท่ีสนใจคณุประโยชน์และความดีอนัพงึมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้
ผู้ วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้อันเป็น
พืน้ฐานส าคญัท าให้เกิดผลส าเร็จในการท า สารนิพนธ์ในครัง้นี ้
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บทที่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การด่ืมกาแฟนบัได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางสงัคม วิถีชีวิต รสนิยมและวฒันธรรมอย่างยาวนาน 
เร่ิมมาจากประเทศอิตาลี ออสเตรีย มาจนฝร่ังเศส สงัคมชนชัน้สงูจะใช้ร้านกาแฟเป็นแหล่งพบปะ
สังสรรค์ หรือสภากาแฟท่ีไว้ส าหรับแลกเปล่ียนความเห็น ผลงานต่าง ๆ นานา จนเกิดเป็น
วฒันธรรมการด่ืมกาแฟ ละความพิถีพิถันในการคัว่เมล็ด เพ่ือเพิ่มรสชาติท่ีดีรวมถึงความหอมท่ี
แตกต่าง ถ้าจะนบัการด่ืมกาแฟในเมืองไทยคงจะพอนึกภาพอากงหาบเร่กันได้และพฒันาต่อมา
เป็นรถเข็นเล็ก ๆ ร้านเล็ก ๆ ในท าเลท่ีมีผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กนัพลกุพล่าน โดยส่วนใหญ่ก็จะมี
โต๊ะกลมและเก้าอีใ้ห้ลูกค้าได้นั่งเพ่ือเป็นท่ีพบปะพูดคุย เรามักจะคุ้นหูกันในนาม “สภากาแฟ” 
ภายในร้านจะมีปาท่องโก๋ ขนมปังสงัขยาขายเป็นของทานคูก่ับกาแฟไปด้วย เมนใูนร้านก็จะมีน า้
ชา กาแฟ โอเลีย้ง ชาเย็น ไมโล – โอวัลติน เพียงแค่นี ้การบริการก็จะเป็นกันเอง ด้วยความท่ี
ประเทศไทยเป็นเมืองเปิดมีการรับวฒันธรรมของชาติตะวันตกเข้ามา จึงเร่ิมมีการผลิตกาแฟผง
ส าเร็จรูปท่ีสามารถหาทานง่าย ราคาถูก ละลายในน า้ร้อนก็สามารถด่ืมได้ทันที แต่รสชาติก็ไม่
เหมือนกบัร้านกาแฟโบราณท่ีอากง อาแป๊ะชงให้ด่ืมกนั จนกระทัง่มีร้านกาแฟสดจากตา่งประเทศ
มาเปิดบริการในประเทศ ท าให้พฤตกิรรมการด่ืมกาแฟของคนเมืองเร่ิมเปล่ียนไป พวกเขาหนัมาให้
ความสนใจกบัการด่ืมกาแฟสด เพราะตา่งช่ืนชอบในกลิ่นอนัหอมกรุ่น รสชาติท่ีนุ่มละมนุลิน้ และ
การบริการท่ีประทบัใจ บรรยากาศท่ีสบาย ๆ สะอาดตา จึงท าให้ธุรกิจกาแฟสดได้รับความนิยม
เปิดตวัมากขึน้ แตล่ะร้านมีการพฒันารูปแบบให้ดทูนัสมยั พฒันารสชาตขิองกาแฟและเพิ่มเมนใูห้
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากยิ่งขึน้ นอกจากเร่ืองของรสชาติกาแฟท่ีดี 
บรรยากาศดี มีหนงัสือให้อา่นเลน่ การบริการประทบัใจแล้วยงัมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีอีกด้วย 

ธุรกิจร้านกาแฟ มีอตัราการเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นได้ชดั สาเหตหุลกั ๆ อาจสืบเน่ืองมาจาก
ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทนุในธุรกิจนี ้สภาพดงักล่าวสร้างความคึกคกั
และตื่นตวัให้กบัวงการธุรกิจกาแฟเป็นอยา่งมาก ขณะเดียวกนั กระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของ
คนไทยก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากเดิมคนไทยนิยมด่ืมกาแฟส าเร็จรูปกนัเป็นส่วนใหญ่ ปัจจบุนัคน
ไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคัว่บดท่ีมีการตกแต่งร้านให้หรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย มี
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บรรยากาศท่ีร่ืนรมย์ ซึ่งจากการค้นหาข้อมลูพบว่ามีการด่ืมกาแฟมากขึน้เฉล่ีย 200 แก้ว / คน / ปี 
(วิเชียร, 2524)  

ดงันัน้จึงวิเคราะห์ได้ว่าอตัราการด่ืมกาแฟของคนไทยในอนาคตยงัมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ เหตนีุ ้
ท าให้นกัลงทนุจ านวนมากทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตสินใจเข้ามาลงทนุในธุรกิจร้านกาแฟ สภาพ
การแข่งขนัในตลาดโดยรวมจึงดเูหมือนรุนแรง แตเ่น่ืองจากร้านกาแฟส่วนใหญ่ท่ีมีในปัจจุบนั มกั
เน้นการขายสินค้าและบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น ขนมเค้ก คุ้กกี ้แซนวิช บางแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ต
ให้กบัลกูค้าด้วย เม่ือแตล่ะร้านมีจดุขายท่ีเป็นทางเลือกให้กบัผู้บริโภคแตกตา่งกนัไป ประกอบกับ
นกัด่ืมกาแฟในตลาดมีหลากหลายกลุ่ม การแข่งขนัในตลาดจึงไม่รุนแรงมากนกั แตอ่ย่างไรก็ตาม
การแขง่ขนัในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ 

ธุรกิจกาแฟคัว่บดและส าเร็จรูปในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2555 - 2559) มีการขยายตวัร้อยละ 
7.3 โดยปี 2559 จะมีมลูคา่ตลาดประมาณ 39,000 ล้านบาท และคาดวา่ปี 2560 มีมลูคา่ตลาดสงู
ถึง 40,000 ล้านบาท ตามแนวโน้มเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุนท่ีปรับดีขึน้ โดยเฉพาะการ
บริโภคภาคเอกชนท่ีมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการประเภท
ร้านกาแฟท่ีมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้เชน่กนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงอตัราการเติบโตของตลาดกาแฟคัว่บดและส าเร็จรูป  
 

ท่ีมา : (วิเชียร, 2513) 
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จากการส ารวจพบว่าจ านวนร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากท่ีสดุ คือ 48.07% 
รองลงมาภาคเหนือ 17.11% และ ภาคกลาง 13.85%  (วิเชียร, 2513) 

จากเหตุผลดังกล่าว ข้าง ต้น  ผู้ วิ จัย เห็นความส าคัญและมีความสนใจ ท่ีจะศึกษา  
เร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษา
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) เพ่ือท่ีจะได้น า
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางท่ีผู้ ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อม สามารถน าไปเป็นตัวอย่างใน  
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมให้เหมาะสมกับ  
กลุม่ผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ และด้านความคิดเห็นท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

1. เ พ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อม 

2. เพ่ือออกแบบธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาด
ยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ คือ ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  ผู้วิจยัจงึได้ท าการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรการ
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เพ่ือก าหนดกลุ่มตวัอย่างมีสูตร ดงันี ้  (กัลยา, 
2546) 

 
    n =   Z2  
                  4e2 
 
 โดย  n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
   e = ระดบัความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ก าหนดไว้ไมเ่กิน 5% 
   Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
  
โดยแทนค่าท่ีระดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคาดเคล่ือนท่ี 0.05 (e = 0.0025) ซึง่จะได้ผล ดงันี ้
 
    n =   (1.96)2   
            4(0.05)2 
        =   385 
 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไว้ 

ผู้ วิจัยจึงได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างเท่ากับ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าวิจยัทัง้หมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 

ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น 

การหาตัวอย่างกลุ่มผู้ บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจาก 5 สถานท่ีนีเ้ป็นแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า และย่านธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(วิเชียร, 2522)ดงันี ้

1.1 ยา่นสีลม  : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
1.2 ยา่นเพลินจิต : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
1.3 ยา่นสขุมุวิท  : ตกึ Interchange 
1.4 ยา่นสาธร  : อาคารสาทรสแควร์ 
1.5 ยา่นราชประสงค์ : ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน

ตวัอยา่งท่ีจะท าการส ารวจทัง้ 5 แหง่ แหง่ละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
 

ตาราง 1 แสดงการสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดโควต้าตามท าเล/ท่ีตัง้ ท่ีก าหนดไว้ 
 

ท าเล/ท่ีตัง้ จ านวนตวัอยา่ง 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 80 
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโเพล็กซ์ 80 
ตกึ Interchange  80 
อาคารสาทรสแควร์ 80 
ด ิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 80 
รวม 400 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ จดัเก็บข้อมลู ณ สถานท่ีทัง้ 5 แหง่ ตามท่ีก าหนด
ในขัน้ตอนท่ี 2 แหง่ละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจ านวนท่ีต้องการ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) 

1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1   เพศชาย 
1.1.1.2   เพศหญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1   15 – 23 ปี 
1.1.2.2   24 – 32 ปี 
1.1.2.3   33 – 41 ปี 
1.1.2.4   42 – 50 ปี 
1.1.2.5   51 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.2.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.2.2 ปริญญาตรี 
1.1.2.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 สถานภาพ 
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
1.1.4.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.1.5 อาชีพ  
1.1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
1.1.5.4 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.5 พอ่บ้าน/แมบ้่าน 
1.1.5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………. 
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1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1.1.6.1 9,000 – 16,999 บาท 
1.1.6.2 17,000 – 24,999 บาท 
1.1.6.3 25,000 – 32,999 บาท 
1.1.6.4 33,000 – 40,999 บาท 
1.1.6.5 41,000 บาทขึน้ไป 
 

1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการด้านร้านกาแฟขนาดย่อย 
ได้แก่ 

1.2.1 กิจกรรม 
1.2.2 ความสนใจ 
1.2.3 ความคดิเห็น 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ร้านกาแฟขนาดย่อม หมายถึง ร้านประกอบกิจการเก่ียวกับกาแฟ ลกัษณะร้านแบบคาเฟ่ 
เป็นการผสมรูปแบบระหว่าง “ภัตตาคาร” และ “บาร์” เข้าด้วยกันจะเน้นไปท่ีเคร่ืองด่ืมประเภท 
กาแฟ ชา หรือ ช็อกโกแลต และอาจมีอาหารว่าง ซุป แซนวิช ขนมอบ และขนมหวาน ท่ีเสิร์ฟเคียง
กบัเคร่ืองด่ืม เช่น เค้ก หรือ คกุกีไ้ว้บริการด้วย โดยร้านกาแฟขนาดย่อมนีเ้ป็นร้านท่ีผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจด้วยตนเองมิใชธุ่รกิจแฟรนไชส์ 

2. ผู้บริโภค หมายถึง คนท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. รูปแบบในการด าเนินชีวิต หมายถึง การกระท าและพฤติกรรมท่ีเปิดเผย (Overt action and 
behaviors) ของผู้บริโภคท่ีสังเกตเห็นได้ ซึ่งแตกต่างจากบุคลิกภาพ นัน่คือรูปแบบลกัษณะของ
ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ โดยการใช้ลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคม (Psychographics) ด้วย
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การวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) 
หรือ “AIO” โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 กิจกรรม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่ม 

4.2 ความสนใจ หมายถึง เร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่ม 

4.3 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม 

5. พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม หมายถึง การค้นหาพฤติกรรมการซือ้และการ
ใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซือ้ โดยมีปัจจยัภายในและ
ภายนอกเป็นแรงกระตุ้น ได้แก่ ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย ผู้บริโภคซือ้อะไร ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้ ใคร
มีสว่นร่วมในการซือ้ ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด ผู้บริโภคซือ้ท่ีใด และผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 
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กรอบแนวคิด 
การศึกษาค้นคว้า เร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคดิในการวิจยั ดงันี ้
 

           ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1.ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้ และอาชีพ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2.รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศกึษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. อาชีพ 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภค
ร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 
1. กิจกรรม (Activities)                          

2. ความสนใจ (Interests) 

3. ความคดิเห็น (Opinions)                               

           

 

 



  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง เพ่ือ
ประกอบการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2.  แนวความคดิเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวความคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
4.  ข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดร้านกาแฟขนาดยอ่ม 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ราชบณัฑิตยสถานให้ค านิยามของค าวา่ “ประชากร” ไว้ 2 ความหมายดงันี ้
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง จ านวนคนทัง้หมดในพืน้ท่ีแห่งหนึ่ง ในช่วง

ระยะเวลา หนึง่หรือในขณะใดขณะหนึง่(วิเชียร, 2521) 
ประชากรศาสตร์ (ในด้านสถิติ) หมายถึง คน หรือ สตัว์ หรือ สิ่งของ ซึ่งอยู่ในข่ายท่ีจะได้รับ

การศกึษา หรือสุม่ตวัอยา่ง(วิเชียร, 2521) 
ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ 

เพศ ขนาดประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ผู้บริโภคท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ เหตผุลหนึ่งก็คือ 
เป็นความต้องการและพอใจของผู้บริโภค รวมทัง้อตัราการใช้ผลิตภณัฑ์มักจะมีความสมัพนัธ์กบั
ตวัแปรทางประชากรศาสตร์สงู หรืออีกเหตผุลหนึ่งก็คือ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแบง่ส่วนตลาดง่ายกว่าตวัแปลอ่ืน แม้ว่าตลาดเปา้หมายจะไม่สามารถอธิบายคณุลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ได้  (ธญัญมาศ วุน่ศริิ, ณกัษ์ กลุิสร์, & สพุาดา สิริกตุตา, 2554) 

ประชากรศาสตร์  (Demographic)  หมายถึงลักษณะของประชากรไ ด้แก่ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ระดบัรายได้อาชีพ เชือ้ชาติ สญัชาติ
ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลตอ่รูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ (ฉลองศรี, 
2548) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลของคนทางด้านสังคมต่าง ๆ ได้แก่ อายุการศึกษา ขัน้ตอนวัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต รวมถึงบคุลิกภาพและความคดิเก่ียวกบัตนเอง ดงันี ้ 

1.อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในเร่ือง
ความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนท่ีมีอายุน้อยกว่ามักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า  
คนท่ีมาอายมุากกวา่จะยึดถือการปฏิบตัมิากกวา่ และใจร้อนกวา่ ในขณะท่ีคนท่ีมีอายมุากมกัจะมี
ความคดิอนรัุกษ์นิยมมากกว่า ยดึถือปฏิบตัมิากกวา่ มีความระมดัระวงัมากกวา่ และยงัมองโลกใน
แง่ร้ายและมกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบ้าน 
และท่ีดนิเป็นของตนเอง 

2.เพศ (Sex) โดยสตรีจะเป็นเปา้หมาย และเป็นผู้บริโภคท่ีมีอ านาจในการซือ้สงู ไมว่า่
จะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม เช่น สินค้าส าหรับผู้ชาย หรือเด็ก มกัจะสงัเกตได้ว่าผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้
มกัเป็นสตรีมากกวา่เพศอ่ืน 

3.การศกึษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีโลกทศัน์กว้างกว่า และจะไม่เช่ืออะไร
ง่ายๆ การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ จงึมีความระเอียดรอบครอบ ท าให้การโน้มน้าวใจเกิดขึน้ได้ยาก 

4.วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคล
ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
ประกอบด้วยขัน้ตอนแตล่ะขัน้จะมีลกัษณะการบริโภคแตกตา่งกนัดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 เป็นโสดและอยู่ในวยัหนุ่มสาว มกัซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคส่วนตวั สนใจ
ด้านการพกัผอ่นหยอ่นใจ เสือ้ผ้า และเคร่ืองส าอางค์ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 คู่สมรสใหม่และยงัไม่มีบุตร มกัซือ้สินค้าถาวร รถยนต์ ตู้ เย็น เตาไฟฟ้า 
และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็น 

ขัน้ท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบตุรขัน้ท่ี 1 บตุรคนเล็กอายตุ ่ากวา่ 6 ขวบ มกัซือ้สินค้าถาวร
ท่ีใช้ในบ้านเชน่ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น และยงัซือ้ผลิตภณัฑ์ส าหรับเดก็ เชน่ อาหาร
เดก็ ยา เสือ้ผ้า และของเลน่เดก็ รวมทัง้มีความสนใจในผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นพิเศษ 

ขัน้ท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็กอายุมากกว่า 6 ขวบ มีฐานะการเงินดี ภรรยา
อาจจะท างานด้วย เพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว สินค้าท่ีบริโภค เช่น อาหาร เสือ้ผ้า เคร่ืองเขียน
แบบเรียนและรายการพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับบตุร 
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ขัน้ท่ี 5 ครอบครัวบิดามารดาอายมุาก และมีบตุรโตแล้วแตย่งัไมแ่ตง่งาน มีฐานะ
การเงินดีสามารถซือ้สินค้าถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า ผลิตภัณฑ์ท่ีบริโภคอาจเป็น
รถยนต์ บริการของทนัตแพทย์ การพกัผอ่นและการทอ่งเท่ียวท่ีหรูหรา บ้านขนาดใหญ่กวา่เดมิ 

ขัน้ท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบิดามารดาอายมุาก มีบตุรแยกครอบครัวและยงัท างานอยู่
มีฐานะการเงินดีอาจต้องย้ายไปอยู่อาพาร์ทเมนท์ ชอบเดินทางพักผ่อน บริจาคทรัพย์สินบ ารุง
ศาสนา และชว่ยเหลือสงัคม 

ขัน้ท่ี 7 ครอบครัวท่ีมีบิดามารดาอายมุาก มีบตุรแยกครอบครัวและออกจากงาน
แล้ว คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่เป็นคา่รักษาพยาบาล 

ขัน้ท่ี 8 คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจากกันและท างาน
อยู ่

ขัน้ท่ี 9 คนท่ีอยู่คนเดียว เน่ืองจากฝ่ายหนึ่งตายหรืออย่าขาดจากกัน และออก
จากงานแล้วคา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่เป็นคา่รักษาพยาบาล 

5.อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่นข้าราชการมักจะค านึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศักดิ์

สวสัดิการ ศกัดิ์ศรี และเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ ในขณะท่ีคนท างานธุรกิจเอกชนอาจ
ค านงึถึงรายได้ และความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน เป็นต้น 

6.รายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบคุคลจะกระทบตอ่สินค้า และบริการท่ี
เขาตดัสินใจซือ้ นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เพ่ือก าหนดนโยบายด้าน
ราคาเพ่ือให้สมัพนัธ์กบัรายได้ของผู้บริโภคด้วย 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีชว่ยก าหนดตลาดเปา้หมาย ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
ส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

1.เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้ บริโภคได้โดยดูเพศของ
ผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ 
เพราะปัจจุบนันีต้วัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากเพศท่ีแตกต่างกัน
มกัจะมีทศันคตกิารรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการซือ้สินค้าบริโภคตา่งกนั 

2.อาย ุ(Age) กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกนัย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและ
บริการท่ีแตกตา่งกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงูอายุ
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จะสนใจสินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็น  
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก 
(Niche Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

3.สถานภาพครอบครัว (Marital status) ลกัษณะส าคญั3ประการคือการเข้าสู่ชีวิต
สมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเน่ืองมาจากการตายการแยกกันอยู่  
การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคณุลกัษณะทาง
ประชากรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบั เร่ืองทางเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย 

ประเด็นส าคัญท่ีสุดในการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบด้านสถานภาพสมรสของ
ประชากรคือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การสหประชาชาตไิด้รวบรวมและแบง่แยกประเภท
ของสถานภาพสมรส ดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หม้ายและไมส่มรสใหม ่
3.4 หยา่ร้างและไมส่มรสใหม ่
3.5 สมรสแตแ่ยกกนัอยูโ่ดยไมถ่กูต้องตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทาง
ความคดิมากกวา่คนท่ีแตง่งานแล้วการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแตง่งานแล้ว
เน่ืองจากไมมี่ภาระผกูพนั หรือคนท่ีต้องอยูใ่นความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแตง่งานแล้ว 

4.รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็น 
ตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัในเชิงเหตแุละผล 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศกึษาสงูบคุคลท่ีมีการศกึษาต ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสงูยากจึง
ท าให้มีรายได้ต ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต
ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับ ตวัแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้
อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายแุละอาชีพร่วมกนั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศกึษา รายได้ เป็นต้น 
ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะมีความเก่ียวข้องกับอปุสงค์ (Demand) ใน
ตวัสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม ่และ
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ตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคญัลง ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงันี ้ (อดุลย์, 
2543) 

1.อายุ (Age) นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงของ
ประชากรในเร่ืองของอายดุ้วย 

2.เพศ (Sex) จ านวนสตรีท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง นกัการตลาด
ต้องค านึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ ชายเป็นผู้ ตัดสินใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรีและบรุุษมีบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3.วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของ
ครอบครัวเป็นตัวก าหนดท่ีส าคัญของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น  
9 ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4.การศกึษาและรายได้ (Education & Revenue) การศกึษามีอิทธิพลตอ่รายได้เป็น
อย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิดขึน้กับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งส าคญัเพราะแบบแผนการใช้จ่าย
ขึน้อยูก่บัรายได้ของบคุคล 

ลกัษณะของประชากรศาสตร์ คือ ลกัษณะของแตล่ะบคุคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกนั ทัง้
ลักษณะท่ีมองเห็นได้จากภายนอกและลักษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ สงัคมและศาสนา เป็นต้น การศึกษาถึงปัจจยัเหล่านีจ้ะท าให้ทราบลกัษณะส่วนบุคคลได้
ชัดเจนขึน้ ลักษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ บริโภคการศึกษา
ลกัษณะทางประชากรเป็นปัจจยัท่ีน ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การศกึษาตวัแปรด้านประชากร ท่ีน ามาใช้ศกึษาการตดัสินใจในการวางเปา้หมายทางการตลาดท่ี
ส าคญั (ธญัญมาศ วุน่ศริิ et al., 2554) 

 
แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ณฐักานต์ บญุนนท์(2550) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลกัษณะของ
ความเป็นอยู่ท่ีแสดงถึง การใช้เวลาของแตล่ะคนว่าเป็นอย่างไร (Activities) การให้ความสนใจกบั
สภาพแวดล้อมรอบตวั (Interest) ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ตนเองและสิ่งรอบข้าง (Opinions) ซึง่ตวัแปร
เหลา่นีคื้อ ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ประกอบด้วย 

1.กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชดั เช่น การซือ้สินค้าหรือ
การคยุกบัเพ่ือนบ้านเก่ียวกับบริการใหม่ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได้
แตก็่เป็นเร่ืองยากท่ีจะวดัถึงเหตผุลของการกระท าโดยตรง 
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2.ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือ 
บางเร่ือง ซึ่งหมายถึงระดับของความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้พร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือ  
ความเอาใจใสแ่บบตอ่เน่ือง 

3.ความคิดเห็น (Opinions) เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น”ค าถาม” ลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการ
ประเมินผล เช่น ความคาดหวงัในเหตกุารณ์และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกท่ีจะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

เกือ้กลู สนุนัทเกษม (2548) กลา่ววา่ การด ารงชีวิตของมนษุย์ในแตล่ะยคุมิได้เป็นไปอยา่งไม่มี
หลักเกณฑ์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ 
พฤตกิรรมของแตล่ะคนในกลุม่จงึเป็นไปในท านองเดียวกนัไมเ่พียงแตเ่ท่านัน้เม่ือกลุม่สงักดัชัน้ทาง
สังคมและวัฒนธรรมพฤติกรรมของบุคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบท่ีเรียกว่า “ท านอง
เดียวกัน” เช่นกัน บุคคลผู้ เป็นสมาชิกของกลุ่มชัน้ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกล่าวมาแล้วนีจ้ะ
พฒันาแบบแผนของการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาเพ่ือใช้ใน
สงัคมหรือแบบแผนดงักลา่วเราเรียกวา่ แบบแผนการใช้ชีวิต (Lifestyle)  ตวัอยา่งแบบแผนของการ
ใช้ชีวิตของคนในยคุปัจจบุนั มีดงันี ้

1.บทบาททางสงัคม (Social  Roles)โครงสร้างของความสมัพนัธ์ของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก แต่เดิมสตรีอยู่กับบ้านและท าหน้าท่ีตดัสินใจกับ
เร่ืองตา่งๆ ภายในบ้านของตน สามีมกัจะท าหน้าท่ีในการตดัสินใจและซือ้ของมาให้ ในปัจจบุนัสตรี
ได้รับการศกึษาสงูขึน้ ออกไปท างานนอกบ้าน จงึท าให้สตรีมีบทบาทส าคญัในการซือ้และมีอ านาจ
ซือ้ในอัตราส่วนสูงในตลาด ซึ่งก็เป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ส าหรับแบบของการใช้ชีวิตของ
ครอบครัวไทยในปัจจุบันนีส้มาชิกแต่ละคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อการซือ้
สิ่งของให้กับครอบครัวมากทีเดียว เม่ือมีการตดัสินใจเลือกตราย่ีห้อของสินค้าท่ีมีราคาสูงหรือ
สินค้าคงทนถาวรก็มกัจะมีการร่วมกนัตดัสินใจ  

2.เวลาส าหรับการพักผ่อน (Leisure  Time) ในปัจจุบันเราท างานน้อยลงเหลือ
สปัดาห์ละ 5 วนั ดงันัน้ “ปรัชญาของการใช้เวลาพกัผ่อน” จึงมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของแบบของ
การใช้ชีวิต เราจะเห็นได้ว่าทุกวนันีค้นไทยต่ืนตวัในเร่ืองกิจกรรมและกีฬาเพ่ือการพกัผ่อนมากขึน้
เช่น ไปเท่ียวชายทะเล สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจเก่ียวกับดอกไม้ การแสดง  มหรสพ  
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น การเพิ่มเวลาพกัผอ่นจะน าไปสูแ่บบของการใช้ชีวิต
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ท่ีแตกต่างไปจากเดิมตัง้แต่การด ารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแต่งกาย การใช้เคร่ืองทุ่นแรง  
เป็นต้น 

3.ช่วงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะนีมี้การเร่งช่วงเวลาของชีวิตมากขึน้
บุคคลจะไม่ใคร่เต็มใจท่ีจะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความต้องการส าหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ
แม้ว่าเขาจะไม่มีเงินพอท่ีซือ้ก็ตาม แนวโน้มทางสงัคมและจิตวิทยาดงักล่าวนีจ้ะเพิ่มความส าคญั
ในการให้สินเช่ือในการขยายของนกัการตลาด ตลอดจนถึง บริการขายผ่อนส่งของบริษัทตา่งๆ ใน
รูปเคร่ืองจกัรและระบบอตัโนมตัิ มีเคร่ืองส าหรับขายสินค้า ตลอดจนเคร่ืองยนต์กลไกในการบรรจุ
สินค้า ผลิตสินค้า ประทับตราสินค้าไว้ เพ่ือให้ทันกับความต้องการของสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอและเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ราคาก็อาจจะต ่าลงแต่
บริการดีขึน้ นอกจากท่ีกล่าวมานีแ้บบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยงัเก่ียวข้องกบัต้นทนุในแง่ของ
เวลาและความพยายามท่ีลงไปในการจับจ่ายของการบริโภคและการใช้ของผู้ ซือ้ด้วย ปัจจุบนั  
การซือ้แต่ละครัง้สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก เน่ืองจากมีการเพิ่มความส าคัญของการ
ปฏิบตัิการทางการตลาดมากขึน้ เช่น การใช้ตราย่ีห้อและหีบห่อท่ีเด่นดึงดูดใจ การโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายท่ีเร้าใจ ยิ่งในยุคจรวดนีด้้วยแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผลิตออกขายนัน้ นักการ
ตลาดพยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ “ใช้ได้โดยฉบัพลนั” (Instant-use) เราจะเห็นได้จากผลิตภณัฑ์
นม น า้ส้ม กาแฟ โจ๊ก ข้าวต้ม น า้ปลาผง เคร่ืองแกงส าเร็จรูป เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความพงึพอใจ
แก่ผู้บริโภคในการอ านวยความสะดวกและความง่ายแก่การบริโภคผลิตภณัฑ์และเพ่ือให้เหมาะสม
กบัการเปล่ียนแปลงของแบบของการใช้ชีวิต 

4.การเคล่ือนท่ีทางสังคม (Social  Mobility) การเคล่ือนท่ีทางสังคมเป็นลักษณะท่ี
ส าคญัอย่างหนึ่งของแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งหมายถึง สิ่งตา่ง ๆเช่น การเปล่ียนงาน รายได้
เพิ่ม และการแยกจากบุคคลยุคก่อนหน้าตน เป็นต้น การศึกษาท่ีเพิ่มขึน้ได้ยกระดบัรสนิยมและ
กลายเป็นสว่นส าคญัในการเพิ่มการเคล่ือนท่ีทางสงัคม นอกจากนัน้การศกึษาได้ท าให้งานเก่ียวกบั
การเคล่ือนย้ายภายในชัน้ของสังคมง่ายขึน้ และเป็นเหตุให้บุคคลหวังท่ีจะหารายได้สูงขึน้ใน
อนาคตปรากฏว่าปัจจบุนันีน้ิสยัของการใช้จ่ายและแบบแผนของครอบครัวได้เปล่ียนไป โดยขึน้อยู่
กบัความปรารถนาและความคาดหมายมากกว่าท่ีจะขึน้อยูก่บัรายได้ปัจจบุนั เราจะเห็นได้วา่มีการ
ใช้สินเช่ือมากขึน้และการเคล่ือนท่ีก็เพิ่มมากขึน้ ชนชัน้กลางมีมากขึน้ การเคล่ือนท่ีทางภมูิศาสตร์ก็
มีมากขึน้ด้วยบคุคลย้ายจากท้องถ่ินเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจนแน่นไป
หมด 
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แบบของการใช้ชีวิตของเราแตล่ะคน น าไปสู่การแสดงออกของสถานการณ์ ประสบการณ์ชีวิต 
คา่นิยม ทศันคติ และความคาดหมาย แบบของการใช้ชีวิตได้รับอิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆมากมาย 
บุคคลและครอบครัวต่างก็มีแบบของการใช้ชีวิต แบบของการใช้ชีวิตของครอบครัวถูกก าหนด 
(สว่นหนึง่) โดยแบบของการใช้ชีวิตของตวับคุคล และในท านองกลบักนัแบบของการใช้ชีวิตของตวั
บคุคลก็จะถกูก าหนด (สว่นหนึง่) โดยครอบครัว 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) หมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดย
แสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ ( Interests) ความคิดเห็น (Opinions)  
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2552)  

รูปแบบการด ารงชีวิตขึน้กับวฒันธรรมชัน้ของสงัคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการ
ตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ขึน้อยู่กับค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ถูกก าหนดขึน้โดยประสบการณ์ในอดีต ลกัษณะของบุคคลโดยก าเนิด และสถานการณ์ใน
ขณะนัน้ ซึ่งจะมีอิทธิผลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ดงันัน้รูปแบบการด าเนินชีวิตจะขึน้อยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมย่อย ชนชัน้ทางสังคม กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว อารมณ์และบคุลิกภาพ (Coney, 2003) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 Consumer Behavior Model  
 

ท่ีมา : (Coney, 2003) 
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การจัดประเภทรูปแบบการด ารงชีวิตซึ่งใช้ค าย่อว่า VALs ซึ่งมาจากค าว่า Value And 
Lifestyles โดยมีการจดักลุม่ตา่งๆ เป็น 8 กลุม่ แตล่ะกลุม่จะมีลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีต่างกนั
ดงันี ้

 
 

ภาพประกอบ 4 Value and Lifestyles  
 

ท่ีมา : (Coney, 2003) 
 

1.กลุ่ม ท่ีชอบเข้าสังคม (Actualizes)  เป้นกลุ่ม ท่ีประสบความส าเ ร็จในชีวิต
กระตือรือร้นโก้หรู มีต าแหนง่หน้าท่ีสงู ต้องการการยกย่อง และมีฐานะการเงินดี กลุม่นีจ้ะสนใจใน
การพฒันาการส ารวจและการแสดงออกของตนเองด้วยวิธีการตา่งๆ กลุม่นีม้กัจะเป็นผู้น าในหน่วย
ธุรกิจและรัฐบาลต้องการการเปล่ียนแปลง มีความสนใจกับปัญหาด้านสังคมและเปิดรับต่อ  
การเปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ เป็นคนท่ีมีฐานะการเงินดี ต้องการคณุภาพชีวิตท่ีดี 

2.กลุ่มท่ีต้องการประสบความส าเร็จ (Fulfilled) และผู้ ท่ียึดถือหลักการ (Believer) 
เป็นกลุ่มท่ียึดถือหลกัการ (Principle oriented)กลุ่มท่ีต้องการประสบความส าเร็จจะเป็นกลุ่มท่ีมี
อายปุานกลางขึน้ไป พอใจความสะดวกสบาย เป็นบคุคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นบคุคลท่ีมีการศึกษาสูง 
และเป็นระดับมืออาชีพเข้าใจโลกและเหตุการณ์ส าคัญเป็นอย่างดีมีความต่ืนตัวท่ีจะแสวงหา
ความรู้อย่างกว้างขวางสนใจกิจกรรมพกัผ่อนสนใจกับอาชีพครอบครัวและการด ารงชีวิต การใช้
เวลาว่าง มีความต้องการสถานภาพทางสงัคม ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับและเปิดรับ
ความคิดใหม่ๆรวมทัง้การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยการใช้เหตุผล มี  
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ความสขุมุและเช่ือมัน่ในตนเองรายได้จากหลายทางอาจจะประกอบด้วยกลุม่อนรัุกษ์นิยมกลม่ท่ีมี
ความช านาญเฉพาะอยา่ง สนใจผลิตภณัฑ์ซึง่มีคณุคา่ คงทนถาวร และท าหน้าท่ีท่ีมีประโยชน์ 

3.ผู้ ท่ียึดถือหลักการ (Believer) เป็นพวกอนุรักษ์นิยมยึดถือตามธรรมเนียมซึ่งเคย
ปฏิบตักินัมา เชน่ การปฏิบตัติอ่ครอบครัว การไปวดั การปฏิบตัติอ่ชมุชน การเป็นคนดีของประเทศ 
ผู้ ท่ียึดถือจะแสดงลกัษณะด้านศีลธรรมตามกฎเกณฑ์สิ่งท่ีเคยปฏิบตัิเก่ียวข้องกับองค์การต่างๆ
ครอบครัวสงัคม ศาสนา ท่ีเขาเก่ียวข้องอยู่ กลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนรัุกษ์นิยมชอบใช้ตราสินค้า
ของประเทศตน การศกึษาและรายได้ปานกลางแตเ่พียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของเขา 

4.ผู้ ท่ีมีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผู้ ท่ีมีความพยายาม (Strivers) เป็น
กลุ่มท่ียึดถือสถานะสงัคม (Status oriented) ผู้ ท่ีมีความทะเยอะทะยานจะประสบความส าเร็จใน
สาขาวิชาชีพและเป็นบคุคลท่ีมุง่ความส าคญัท่ีงานท่ีเขาชอบ โดยทัว่ๆ ไปจะใช้เวลาและพฤติกรรม
ในการควบคุมชีวิต ค่านิยมจะมีความสอดคล้องกันทางด้านความสามารถในการคาดคะเน
เหตกุารณ์ความมั่นคง มุ่งความส าคญัท่ีความเป็นส่วนตวังานและครอบครัวซึ่งมีความรู้สึกเป็น
หน้าท่ี ต้องการรางวลัในรูปวสัดแุละความภูมิใจ ชีวิตด้านสงัคมจะสะท้อนถึงโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง
กับครอบครัว วดัและการท างาน กลุ่มนีด้ าเนินชีวิตตามธรรมเนียมท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบตัิอนุรักษ์
นิยมด้านการเมืองและเช่ือถืออ านาจ และรูปการท่ีเป็นอยู่ท่ีปัจจุบนัภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีส าคญั
ส าหรับคนกลุ่มนี ้พอใจผลิตภัณฑ์ท่ีมีภาพลักษณ์สูงท่ีชีถ้ึงการยอมรับ การยกย่องและยอมรับ
ความส าเร็จของผู้ใช้ 

5.ผู้ ท่ีมีความพยายาม (Strivers) ต้องการค้นหาการจูงใจและการยอมรับจากโลก
ภายนอกจะดิน้รนเพ่ือท่ีจะค้นหาความปลอดภัยในชีวิต สังคม ไม่แน่ใจตนเองและมีฐานะ  
ด้านเศรษฐกิจ (รายได้) และสงัคมคอ่นข้างต ่า มีความยดึถือความคดิและการยอมรับจากบคุคลอ่ืน 
รายได้หรือเงินเป็นตวัชีค้วามส าเร็จของกลุม่นีก้ลุม่นีจ้ะต้องอาศยัแรงกระตุ้น ต้องการความทนัสมยั 
ความเป็นเจ้าของ สิ่งท่ีเขาต้องการมกัจะไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ 

6.ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผู้ ปฏิบัติการ (Makers) กลุ่มนีมุ้่งท่ี 
การปฏิบตัิ (Action oriented) กลุ่มนีมี้อายุน้อย มีความกระปรีก้ระเปร่า กระตือรือร้น และมีแรง
กระตุ้นต้องการความต่ืนเต้น ความแปลกใหม ่ความเส่ียง เร่ิมกระบวนการการก าหนดคา่นิยมและ
รูปแบบของพฤตกิรรมในชีวิตเป็นคนกระตือรือร้นตอ่สิ่งใหม่ๆ  ในขัน้นีย้งัไมส่นใจด้านการเมืองกลุ่ม
นีต้้องการอ านาจ ความภาคภูมิใจและความมัง่คัง่ ต้องการการออกก าลงักาย กีฬา การพกัผ่อน 
และกิจกรรมด้านสงัคม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มนีจ้ะเก่ียวข้องกับเสือ้ผ้า อาหาร ภาพยนตร์
ดนตรี 
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7.กลุ่มผู้ปฏิบตัิการ (Maker) เป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะและเป็นผู้ท างานในระดบัปฏิบตัิการ 
อาศยัอยู่ในครอบครัว ท างานท่ีใช้ฝีมือและการปฏิบตัิการ มีความสนใจอยู่กับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
ตนเองมีประสบการณ์ในการท างาน เป็นผู้ท างานในอาชีพตา่งๆ ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง การเลีย้งเด็ก 
งานปฏิบัติการในส านักงานเหล่านีมี้ทักษะ และมีรายได้พอท่ีจะเลีย้งชีพ สนใจการเมืองน้อย 
สบัสนเก่ียวกบัความคิดใหม่ๆ  เช่ือในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไมส่นใจในความเป็นเจ้าของวสัดุ
สิ่งของตา่งๆ สินค้าท่ีกลุม่นีซื้อ้มกัใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภคการปฏิบตังิานการท างาน เป็นต้น 

8.กลุ่มท่ีต่อสู้ ดิ น้รน (Strugglers) ชีวิตของกลุ่มนีต้้องต่อสู้ ดิน้รนโดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยและความมั่นคงของครอบครัวเพราะรายได้ต ่าการศึกษาน้อย ใช้แรงงานใน  
การท างานมักจะค านึงถึงความ สามารถในการด ารงชีพ มีความจ าเป็นและความต้องการ แต่
รายได้จ ากดั จงึไมส่ามารถแสดงความต้องการส่วนตวัท่ีเดน่ชดักลุม่นีจ้งึเป็นผู้บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้
ด้วยความระมดัระวงัการตดัสินใจซือ้ด้วยเหตผุล และเป็นสินค้าท่ีจ าเป็นต้องการครองชีพ 

Schiffman(2000) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นการตัดสินใจ
เก่ียวกบัด้านจิตใจ ได้แก่ ทศันคต ิความเช่ือ ความคดิเห็น บคุลิกภาพ การวิเคราะห์และศกึษาเร่ือง
กิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงคา่นิยม เป็นผลของการแสดงออกของความรู้สึกภายใน
ของบคุคล ซึ่งเป็นวิธีท่ีบคุคลเลือกท่ีจะอยู่ พยายามให้มีรายได้และมีความสามารถ ท่ีถกูแรงจงูใจ
อย่างมากจากสถานะทางสงัคมและความปรารถนาภายในของบุคคลเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของคนซึ่งรวมถึงสินค้าท่ีเราซือ้ วิธีท่ีเขาใช้ซือ้สินค้าและวิธีคิดเก่ียวกับสินค้าเป็นบทสรุปของการ
ตัดสินใจในอดีตและเป็นการวางแผนในอนาคตเป็นภาพรวมทัง้หมดของบุคคลหนึ่งท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมของคนนัน้ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนการตลาดวิธีการวัดและแบ่งกลุ่ม
การตลาดตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ถูกสร้างขึ น้ เป็นผลของลักษณะต่างๆ ของ
พฤติกรรมและทศันคติต่างๆ ทัง้ท่ีมีความขดัแย้งและไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคล ดงันัน้จึง
เป็นไปได้ท่ีจะวัดลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีต่างกันของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ท่ีเ รียกว่า การศึกษาแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิ ต ซึ่ง เป็นการวัด
องค์ประกอบสามประการท่ีส าคัญ คือ กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความ
คิดเห็น(Opinions) ในลกัษณะกว้างๆ จนถึงลกัษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตนัน่เอง 

อญัชนั สนัตไิชยกลุ (2547) ให้ค านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดู
ได้จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคญักับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับ
สิ่งรอบตวั รวมถึง Blackwell & Miniard กลา่ววา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสร้าง
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โดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคล รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตวั
สะท้อน กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest)และความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลได้
เป็นอย่างดีและยงัสามารถสะท้อนค่านิยมของบคุคลผ่านมาทางกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้รอบๆตวับคุคล นอกจากนี ้รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดล้อมและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ผู้ ท่ีต้องการศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จึงควรท่ีจะคอยติดตามความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะ
สามารถเข้าใจและรู้เทา่ทนัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป 

อญัชนั สนัตไิชยกลุ (2547) กลา่ววา่รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็น
ถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่างๆ ซึ่งบุคคลมกัจะ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งท่ีชอบเหมือนๆ กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมท่ีคล้ายกัน และซือ้ของท่ี
คล้ายกนั ดงันัน้ นบัเป็นโอกาสท่ีดีของนกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกบั
ลกัษณะและความต้องการของกลุม่คนตา่งๆ เหลา่นี ้

อญัชนั สนัตไิชยกลุ(2547) ได้อธิบายลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ดงันีคื้อ 
1.รูปแบบการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม รูปแบบการด าเนินชีวิตของแตล่ะ

บคุคลได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจยั โดยกลุม่ทางสงัคมท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย นบัเป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัตอ่แบบการด าเนินชีวิตของบคุคลเป็นอย่างมาก เช่น กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว บคุคล
ส าคญัในชีวิต ดงักรณี ตวัอย่างตอ่ไปนี ้พนกังานบริษัทสองคนท่ีมีต าแหน่งและเงินเดือนเทา่กนัแต่
ทัง้คู่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่าง คนหนึ่งอาจชอบออกสังคม มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
หรูหรา แตอี่กคนหนึง่อาจชอบท ากิจกรรมกบัครอบครัว เน่ืองมาจากสองคนนีมี้พืน้ฐานครอบครัวท่ี
แตกตา่งกนั มีเพ่ือนคนละกลุม่ จบการศกึษาจากคนละสถาบนั เป็นต้น 

2.รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล บคุคลจะแสดงพฤติกรรม
ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เม่ือเรารู้รูปแบบการด าเนินชีวิตของบคุคล
ใดบคุคลหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้ท่ีเราจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมต่างๆ ของบคุคลนัน้ได้ เช่น
คนท่ีมีแนวคดิแบบเสรีนิยม รักความอิสระ มกัจะชอบเดนิทางทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

3.รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของบุคคล 
(Center of interest) ท าให้เราสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวพนัหรือใกล้เคียงกบัความ
สนใจท่ีเป็นจุดศนูย์กลาง เช่น คนท่ีให้ความสนใจเร่ืองครอบครัว ก็มกัจะใส่ใจเร่ืองหน้าท่ีการงาน 
งานอดเิรก และเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาด้วย เป็นต้น 
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4.รูปแบบการด าเนินชีวิตแปรผันตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น สังคมใน
ปัจจุบนัท่ีแตกต่างไปจากเดิม ผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านหาเลีย้งครอบครัวได้เหมือนผู้ชาย 
ดงันัน้ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในปัจจบุนัย่อมแตกตา่งไปจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้หญิงเม่ือ 20ปีท่ีแล้ว ผู้หญิงในยคุปัจจบุนัใช้ชีวิตแบบผู้ชายมากขึน้ ท ากิจกรรมท่ีผู้ชายท ามากขึน้ 
เชน่ ออกก าลงักาย ตีกอล์ฟ ใสส่ทูผกูเน็คไท เป็นต้น 

อดลุย์ จาตรุงคกลุ(2550)ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า “การด ารงชีวิตของมนษุย์แต่
ละยคุมิได้เป็นอย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ มนษุย์อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แตล่ะกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคน
ในกลุ่มพึงถือปฏิบตัิพฤติกรรมของแตล่ะคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกนั เม่ือกลุ่มสงักดัชัน้
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชัน้ทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีกล่าวมาแล้วนีพ้ัฒนาแบบ
แผนการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาใช้ในสงัคมแบบหรือแบบ
แผนดงักล่าว เราเรียกว่า “แบบของการใช้ชีวิต” แบบการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของผู้บริโภคมี
ความแตกต่างจากบุคลิกภาพอย่างชัดเจนแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงความหมายว่า ผู้บริโภค
ด าเนินชีวิตอย่างไร ใช้เงินและแบ่งปันเวลาเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ชดัว่า 
แบบการด าเนินชีวิตเ ก่ียวข้องกับการกระท าและพฤติกรรมท่ีเปิดเผย (Overt action and 
behaviors) ของผู้บริโภคท่ีสงัเกตเห็นได้ ซึง่แตกตา่งจากบคุลิกภาพ ท่ีบรรยายลกัษณะอนัเกิดจาก
ส่วนภายในเสียเป็นส่วนมาก นัน่คือรูปแบบลกัษณะของกิจกรรม (A) ความสนใจ (I) และความ
คดิเห็น (O) รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดงันี ้

A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออกเช่น ซือ้ของในราคา ดโูทรทศัน์หรือ
เล่าให้เพ่ือนฝูงเก่ียวกับการบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานีใ้ครๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่
สามารถคาดเดาเหตผุลของการกระท าทัง้หมด และก็ไมว่า่ใครจะมีใครท าการวดัเพ่ือหาเหตผุลของ
ปฏิกิริยานี ้ 

I คือความสนใจ เป็นความสนในในเร่ืองราว เหตุการณ์หรืออวัตถุโดยมีระดบัของ
ความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้เม่ือได้ตัง้ใจติดตอ่กนัหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัสิ่งนัน้ๆ  

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลต่อสถานการณ์ ท่ี
กระตุ้นเร้าท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นเพ่ือใช้อธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการ
ประเมินคา่ เช่นช่ือในสิ่งท่ีบคุคลอ่ืนตัง้ใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ี
ได้รับจากการเลือกทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 

ดารา ทีปะปาล(2546) รูปแบบการด าเนินชีวิตประเมินโดยการใช้ลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคม 
(Psychographics) ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความ
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คดิเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห์วา่ผู้บริโภค ใช้เวลาและทรัพยากรตา่งๆ 
ของเขาอย่างไรในแต่ละวนั อะไรในสิ่งแวดล้อมท่ีเขาสนใจและถือว่ามีความส าคญั และเขาคิด
เก่ียวกบัตนเอง และคดิถึงโลกรอบๆ ตวัเขาอยา่งไร  

Antonides & Van Raaij (1998) กลา่ววา่ กิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็นองค์ประกอบ 
3 ประการมีความหมายดงันี ้

- กิจกรรม (Activities) เป็นสว่นก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตวา่ ผู้บริโภคใช้เวลาท า
อะไร ท างานอดิเรกอย่างไร ชอบสนัทนาการและกีฬาชนิดไหน ใช้เวลาไปกับส่ือต่างๆ มากน้อย
เพียงใด ช้อปปิง้บ่อยหรือเปล่า ออกไปนอกบ้านถ่ีแค่ไหน อยู่บ้านมากน้อยเพียงใด วันหยุดมี
กิจกรรมอะไรบ้าง อาทิเชน่ การจดัสวน การล้างรถ การทอ่งเท่ียว การพบเพ่ือน พบญาต ิกิจกรรมมี
วตัถปุระสงค์ อะไรและคณุคา่ท่ีเป็นจริงคืออะไร 

- ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้าใจเรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ความ
พอใจและการให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต เพราะเป็นตวับง่
ชีใ้ห้เห็นกิจกรรมตา่งๆ ของผู้บริโภคท่ีเขาชอบทัง้ในแง่การกระท าและในการอ่านผู้บริโภคสนใจใน
สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีเขาท า อ่าน สนทนาในเร่ืองท่ีเขาสนใจ ซึ่งมกัจะมีการแบง่กลุ่มเพ่ือให้
ตรงกบัลกัษณะความสนใจของผู้บริโภค เชน่เร่ืองการเมือง กีฬา การทอ่งเท่ียวและดนตรี 

- ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพืน้ฐานของ
ค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ 
เหตกุารณ์ตา่งๆ บคุคลตา่งๆ สินค้าตา่งๆ องค์กรตา่งๆ รัฐบาล นกัการเมือง ประเทศ หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสาร ความคดิเห็นจะสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ เชน่ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการขึน้คา่
โดยสารรถประจ าทาง การขึน้ราคาน า้ตาลทราย การประกนัราคาข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 



  24 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ปริญ ลกัษิตานนท์(2536) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้นีย้ังหมายถึงกระบวนการการ
ตดัสินใจซึง่เกิดขึน้ก่อนและมีสว่นในการก าหนดให้มีการกระท า 

อดุลย์ จาตุรงคกุล(2539) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค ว่าปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้ใช้สินค้าและ/หรือบริการ รวมทัง้กระบวนการตา่งๆ ของการตดัสินใจ ซึง่
เกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาตา่งๆ 

ธงชยั สนัติวงษ์(2540) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า พฤติกรรมของผู้ ซือ้ 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนซือ้สินค้าและบริการ
ด้วยตวัเอง และรวมทัง้กระบวนการตดัสินใจซึ่งเป็นตวัก าหนด ให้มีการกระท าดงักล่าว พฤติกรรม
ของผู้ ซือ้นัน้เราหมายถึงผู้ ซือ้ท่ีเป็นอตุสาหกรรม (Industrial Buyer) หรือท่ีเป็นการซือ้ของบริษัทใน
อุตสาหกรรมหรือ ผู้ ซือ้เพ่ือขายต่อ แต่พฤติกรรมผู้บริโภคนัน้ เราเน้นถึงการซือ้ของผู้ ซือ้ ซือ้ไปใช้
บริโภคเอง ปกติเรามักจะใช้ค าว่า พฤติกรรมของผู้ ซือ้ และพฤติกรรมของลูกค้านี ้ เป็นค าท่ีมี
ความหมายเหมือนกนัและคอ่นข้างไปในแง่ของลกัษณะในทางของการบริโภคมากกว่า 

เสรี วงษ์มณฑา(2542) ได้สรุปความหมายว่า เป็นการศกึษาเร่ืองการตอบสนองความต้องการ 
และความจ าเป็น (Need) ของผู้บริโภคให้เกิดความพงึพอใจ (Satisfaction) ผู้บริโภค (Consumer) 
คือผู้ ท่ีมีความต้องการซือ้ มีอ านาจซือ้ ท าให้เกิดพฤตกิรรมการซือ้ และพฤตกิรรมการใช้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2546) ได้สรุปความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์
และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขัน้ตอนเก่ียวกับความคิด 
ประสบการณ์ การซือ้ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคท่ี
เก่ียวกับการซือ้และการใช้สินค้า (Schiffman Leon G. & Kanuk Leslie Lazar, 2000) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่ าจะเป็นการ
เสาะแสวงหา การซือ้ การใช้ การประเมิน หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างพงึพอใจ เป็นการตดัสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากร
ท่ีมีทัง้เงิน เวลา และก าลงัซือ้เพ่ือบริโภคสินค้า และบริการตา่งๆ อนัประกอบด้วย ซือ้อะไร ท าไมจงึ
ซือ้ ซือ้เม่ือไร ซือ้ท่ีไหน และซือ้บอ่ยขนาดไหน 
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พฤตกิรรมการซือ้ 
การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ กระบวนการท่ีพวกเขาใช้ในการเลือกสรร 

รักษา และก าจัด สิ่งท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความ
ต้องการ รวมถึงผลกระทบท่ีกระบวนการเหลา่นีมี้ตอ่ผู้บริโภคและสงัคม  

ความหมายของผู้บริโภค 
ธงชยั สนัติวงษ์(2540) ได้ให้แนวคิดเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการส าคญั และความหมายท่ีเก่ียวกบั

ผู้บริโภค ดงันี ้
1.ผู้บริโภค คือ สิ่งท่ีธุรกิจทกุองค์กรตา่งต้องเชิดชแูละให้ความส าคญัเพ่ือการท างาน

ตา่งๆ ทัง้นีเ้พราะตามความจริงท่ี Peter Drucker บดิาของนกับริหารธุรกิจ ได้กลา่ววา่ จดุมุง่หมาย
ของธุรกิจ คือ การสร้างลกูค้า ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ธุรกิจอยูแ่ละเก็บรักษาไว้ได้ด้วยลกูค้าท่ีมีความต้องการ
ซือ้ ดงันัน้หน้าท่ีของธุรกิจ อยูท่ี่การเข้าใจและรู้จกัสร้างความต้องการให้เกิดขึน้ 

2.ผู้บริโภคมีลักษณะเป็นสากล หรือมีฐานะเป็นลูกค้าระดับโลก การด าเนินธุรกิจ
การค้าในยุคโลกาภิวัตน์เป็นการแข่งขันกันแบบไร้พรมแดน ธุรกิจต้องพฒันาเพ่ือการตอบสนอง
และแข่งขนัได้ทัว่โลก ท าให้ผู้บริโภคทกุคนในทกุแห่งหนถกูหมายปองจากธุรกิจทุกแห่งทัว่โลก ท า
ให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกมากขึน้ ในฐานะท่ีเป็นลูกค้าระดบัโลกท่ีเหนือกว่าลูกค้าของประเทศใด
ประเทศหนึง่ 

3.ผู้ บริโภคทุกคนจะเหมือนกันในรูปแบบกลไกและการสร้างสมพฤติกรรม แต่จะ
แตกต่างกันในความต้องการ การคิด และการคาดหมายตามความเป็นจริงท่ีมีอยู่ในแต่ละคน
ผู้บริโภคในฐานะเป็นมนษุย์ทัว่ไปจะมีความเหมือนกนัในส่วนประกอบทางจิตวิทยา แตจ่ะตา่งกนั
ในเนือ้ความเป็นจริงท่ีอยูใ่นความคิดและจิตใจของแตล่ะคน ทัง้จากภายในตวัผู้บริโภคเองและจาก
สงัคมภายนอกท่ีมีการพฒันาสร้างสมและขดัเกลาอยา่งตอ่เน่ือง 

4.ผู้ บริโภค คือ เสรีชนท่ีมีสิทธิท่ีต้องเคารพหลักประชาธิปไตยของการเมือง การ
ปกครอง ผู้บริโภคทกุคนจะมีสิทธิในการเลือกซือ้ และกระท าการใดๆ ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งรัฐ
จะต้องประกนัสิทธิและต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคธุรกิจก็ต้องแข่งขนักนัสร้างคณุประโยชน์
ให้ลกูค้า และต้องมีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภคจากการด าเนินธุรกิจของตน 

5.ผู้ บริโภค คือ สิ่งท่ีทุกคนต้องเข้าใจ ธุรกิจทุกขนาดทุกชนิดจ าเป็นต้องเข้าใจถึง
ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะกลายมาเป็นลกูค้าธุรกิจ ดงันัน้เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคตจงึต้องมีการท าความเข้าใจผู้บริโภคไว้เสมอ 
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ยุทธนา ธรรมเจริญ(2530) ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนท่ีแสดงออกซึ่งสิทธ์ิท่ีจะต้องการและบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายในตลาด โดย
ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่ตลาดเปา้หมายมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 

1.ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ ท่ีมีความต้องการ (Need) 
2.ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจซือ้ (Purchasing Power) 
3.ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) 
4.ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภค (Consumption Behavior) 
หรือผู้บริโภคแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.ผู้บริโภคปัจจบุนั (Realized Consumer) หมายถึง ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้สินค้าจาก
ธุรกิจอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

2.ผู้ ท่ีมีโอกาสเป็นผู้ บริโภค (Potential Consumer) หมายถึง บุคคลท่ียังไม่ได้
ตระหนกัถึงความต้องการของตนเอง ยงัไมต้่องการสินค้าหรือบริการในขณะนีม้ากนกั 

3.ผู้ ท่ีไม่มีโอกาสเป็นผู้บริโภค (Non – User) หมายถึง บุคคลท่ีไม่ต้องการ ไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ อาจเป็นเพราะไม่มีอ านาจซือ้หรือสินค้านัน้และบริการ
นัน้ ไมเ่หมาะสมหรือไมจ่ าเป็นท่ีจะใช้ 

เสรี วงษ์มณฑา(2542) ให้ความหมายว่า ผู้บริโภค (Consumer) คือ ผู้ ท่ีมีความต้องการซือ้ 
(Need) มีอ านาจซือ้ (Purchasing Power) ท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) 
และพฤตกิรรมการใช้ (Using Behavior) ดงันี ้

1.ผู้บริโภคเป็นบคุคลท่ีมีความต้องการ (Need) การท่ีถือวา่ใครเป็นผู้บริโภคนัน้ต้องมี
ความต้องการผลิตภณัฑ์แตถ้่าบคุคลนัน้ไมมี่ความต้องการก็จะไมใ่ชผู่้บริโภค การท่ีเราจะวดัว่าใคร
เป็นผู้บริโภคของเราหรือไม ่จะต้องวดัท่ีความต้องการซึง่เป็นความต้องการในระดบัท่ีเป็นนามธรรม 

2.ผู้บริโภคเป็นผู้ มีอ านาจซือ้ (Purchasing Power) ผู้บริโภคจะมีแต่ความต้องการ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอ านาจซือ้ด้วย ถ้ามีเพียงแตค่วามต้องการแตไ่ม่มีอ านาจซือ้ก็ยงัไม่ใช่
ผู้บริโภคของสินค้านัน้ 

3.การเกิดพฤติกรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) เม่ือผู้บริโภคมีความต้องการ
และมีอ านาจซือ้ก็จะเกิดพฤติกรรมการซือ้ เช่น ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน ซือ้เม่ือไหร่ ใครเป็นคนซือ้ ใช้
มาตรการอะไรในการตดัสินใจซือ้ และซือ้มากน้อยแคไ่หน 

4.พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หลงัจากผู้บริโภคได้ซือ้สินค้าหรือบริการแล้ว 
ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการใช้สินค้าหรือบริการนัน้อย่างไร 
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จากแนวคิดและความหมายของผู้บริโภคดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้บริโภค คือ หวัใจส าคญั
อนัหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ เพราะผู้บริโภค คือ บคุคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีมีความต้องการ มีอ านาจ
ซือ้มีพฤติกรรมการซือ้ และมีพฤติกรรมการบริโภค ผู้บริหารหรือองค์กรต่างๆ ต้องท าความเข้าใจ
ผู้บริโภคอยา่งถ่องแท้ เพ่ือน าไปประกอบในการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถเอาชนะการ
เปล่ียนแปลงและการแขง่ขนัได้ 

โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
Engel, James F.Blackwell, Roger D.&Miniard, Paul W. (1995) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับตัว

แบบพฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer Behavior Model) ไว้ว่าเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้
ผู้ บริโภคเกิดการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการซึ่งมี  นักทฤษฎีหลายคนได้ก าหนดตัวแบบหรือ
แบบจ าลองพฤติกรรมตา่งๆ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งแตล่ะ
แบบก็จะมีข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนการให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
แตกตา่งกนัออกไป ตวัแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)มีจดุเร่ิมต้นจากการ
เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผา่นเข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้
ซือ้ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่งๆ ของผู้ ซือ้และจะน าไปสูก่ารตอบสนอง
ของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s Purchase Decision) ดงัตวั
แบบพฤตกิรรมผู้บริโภคตอ่ไปนี ้

1.ตวัแบบพฤตกิรรมผู้บริโภคของ Engle, Kollat, & Blackwell Model (1995) เป็นตวั
แบบท่ีใช้อธิบายกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 

1.1 การตระหนกัถึงความต้องการ (Need Recognition) 
1.2 การหาข้อมลู (Search) 
1.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 
1.4 การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decisions) 
1.5 การประเมินผลหลงัการซือ้ (Outgoing) 

รายละเอียดความสมัพนัธ์และความเก่ียวข้องแสดงตามภาพประกอบท่ี 5 
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ภาพประกอบ 5 ตวัแบบการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
 

ท่ีมา : (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995) 
 

1.1 การรับรู้ปัญหาหรือตระหนกัถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นสภาพท่ี
มีความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีผู้บริโภคปรารถนาให้เป็น กบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงโดยความแตกต่าง
นีมี้ระดบัท่ีมากพอและเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับผู้บริโภค เป็นเหตุให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา 
ต้องการสินค้าหรือบริการเน่ืองมาจากปัญหานัน้ๆ 

1.2 การหาข้อมูล (Search) เม่ือเกิดขัน้ตอนท่ีหนึ่ง ผู้ บริโภคจะเร่ิมหาข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการท่ีจะได้รับสินค้าหรือบริการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ เช่น ข้อมูลทางเลือกเก่ียวกับ
สินค้าหรือบริการต่างๆ ตราย่ีห้อต่างๆ สถานท่ีจ าหน่าย เป็นต้น โดยการหาข้อมูลนี ้อาจเร่ิมจาก
ความทรงจ าท่ีเรียกวา่เป็นข้อมลูภายในหรือจากคนรู้จกั หรือขา่วสารจากการตลาด 

1.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริโภคประเมิน
ทางเลือกท่ีมีอยู ่เพ่ือตดัสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับตนเอง ในการประเมินนีผู้้บริโภคจะ
ให้คะแนนความเช่ือถือท่ีมีต่อคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนัน้ๆ แล้วประเมินโดยอาศัย
หลกัการประเมินตา่งๆเพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจตอ่ไป 

การประเมินผลหลงัการซือ้ (Outgoing)

การตดัสนิใจ (Purchase Decision)

การประเมินทางเลอืก (Alternative Evaluation)

การหาข้อมลู (Search)

ตระหนกัถึงความต้องการ(Need Recognition)
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1.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการลงมือซือ้ ซึ่งอาจ
เป็นไปตามความตัง้ใจ หรือบางครัง้อาจเป็นการลงมือซือ้ท่ีไม่เป็นไปตามความตัง้ใจก็ได้ 
นอกจากนีย้งัมีเร่ืองเก่ียวกับการเลือกสถานท่ี ท่ีจะซือ้และวิธีการซือ้ เช่น ซือ้ในบ้าน ซือ้นอกบ้าน 
ซือ้โดยช าระเงินด้วยบตัรเครดิต ซือ้ด้วยเงินสด หรือซือ้โดยการผอ่นช าระ เป็นต้น 

1.5 การประเมินผลหลงัการซือ้ (Outgoing) หลงัการซือ้ผู้บริโภคอาจเกิดความรู้สึก
ลงัเลในการตดัสินใจของคนในด้านการใช้สินค้าหรือบริการก็อาจได้รับความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ อนัจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น การซือ้ซ า้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า การแนะน าให้
ผู้ อ่ืนใช้ หรืออาจจะร้องเรียน ร้องทกุข์ จากความไมพ่งึพอใจในสินค้าหรือบริการเชน่กนั 

2. ตัวแบบของพฤติกรรมผู้ บริโภคของคอตเลอร์ (Kotler’s model of consumer behavior) 
(Kotler Philip, 2000) ได้อธิบายพฤติกรรมผู้ บริโภคว่า ตัวแบบพฤติกรรมผู้ บริโภค (Model of 
Consumer Behavior)  และปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บ ริโภค ( Factors 
Influencing Consumer’s Buying Behavior) จุดเร่ิมต้นของตวัแบบนีอ้ยู่ท่ีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) 
ท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) จงึอาจเรียกตวัแบบนีไ้ด้ว่า
เป็น S – R Theory โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของทฤษฎี ดงันี ้

1. สิ่งกระตุ้ น (Stimulus) สิ่งกระตุ้ นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย ( Inside 
Stimulus) และสิ่งกระตุ้ นภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่ง
กระตุ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า หรือบริการ เพราะสิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุงูใจให้
เกิดการซือ้สินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตจุูงใจให้ซือ้ด้านเหตผุลและจิตวิทยา(ความรู้สึก
ได้) สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1.1 สิ่งกระตุ้ นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้ นท่ีนักการ
ตลาดสามารถควบคมุและจดัให้มีขึน้ได้ เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ประกอบด้วย 

- สิ่งกระตุ้ นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการซือ้ 

- สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาลกูค้าเปา้หมาย 

- สิ่งกระตุ้ นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution/Place) เช่น จัด
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือวา่เป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้ 
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- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาอย่าง
สม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีกบับคุคลทัว่ไป เหลา่นีถื้อวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ีอยู่
ในองค์การ ซึง่บริษัทควบคมุไมไ่ด้ สิ่งกระตุ้นเหลา่นี ้ได้แก่ 

- สิ่งกระตุ้ นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภค สิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

- สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เชน่ เทคโนโลยีใหมด้่านการฝาก 
– ถอนเงินอตัโนมตั ิสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ใช้บริการของธนาคารมากขึน้ 

- สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึง่ จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ ซือ้ 

- สิ่งกระตุ้ นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
เทศกาลตา่งๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ 

2.ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้หรือกล้องด า (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ซึ่งความรู้สึกของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ ซือ้
และกระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

2.1 ลกัษณะของผู้ ซือ้ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผู้ ซือ้มีอิทธิพลจาก
ปัจจยัตา่งๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค คือ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยั
ด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

2 . 2  ก ร ะบวนกา รตัดสิ น ใ จ ซื อ้ ข อ งผู้ ซื อ้  ( Buyer’ s Decision Process) 
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 

- การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การท่ีผู้ บ ริโภครับรู้ถึงความ
ต้องการท่ีเป็นความต้องการภายในตนเองซึ่งเกิดขึน้เองหรือจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก 
เช่น ความหิว ความกระหาย เป็นต้น ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
ความต้องการท่ีเป็นความปรารถนา (Acquired Needs) ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา 
(Psychological Needs) สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้เม่ือถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นผู้ บริโภคจะ
เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้ผู้บริโภครู้ว่าจะตอบสนองสิ่ง
กระตุ้นอยา่งไร 
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- การค้นหาข้อมูล ( Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้ น 
ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตนเองนกัการตลาดจงึต้องให้ความสนใจเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูท่ีผู้บริโภคค้นหา 

- การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูล
มาแล้วจากขัน้ท่ี 2. ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเอง 

- การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) เม่ือผู้บริโภคได้ประเมินผลทางเลือก
แล้วจะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการท่ีชอบท่ีสดุ 

- พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post – Purchase Behavior) หลงัจากตดัสินใจ
ซือ้และบริโภคสินค้าหรือบริการไปแล้วผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจ
ในสินค้าหรือบริการนัน้ ซึ่งจะพบว่าประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินค้ามีผลกระทบท่ีส าคญัตอ่ความ
พงึพอใจ และความภกัดีตอ่ตราสินค้า และอาจเลิกซือ้ไปเลย และเชน่เดียวกนัถ้าผู้บริโภคเกิดความ
พึงพอใจภายหลงัการซือ้สินค้าหรือบริการนัน้แล้ว จะท าให้เกิดการซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ซ า้อีก 
และน าไปสูค่วามจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้านัน้ในท่ีสดุ 

3.การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซือ้ของผู้ บริโภค
หรือผู้ ซือ้ (Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ตัวอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่ม ผู้บริโภคมีทางเลือก คือ น า้ด่ืมน า้อดัลม น า้ผลไม้ นม เป็นต้น 

3.2 การเลือกสินค้า (Brand Choice) ตวัอย่าง ถ้าผู้บริโภคเลือกน า้ด่ืม จะเลือก
ย่ีห้อใด เชน่ น า้ทิพย์ เนสท์เล ่คริสตลั เป็นต้น 

3.3 การ เ ลือกผู้ ข าย  (Dealer Choice) ตัวอย่ า ง  ผู้ บ ริ โภคจะ เ ลือกจาก
ห้างสรรพสินค้าใด หรือร้านค้าใกล้บ้านร้านใด 

3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) ตวัอยา่ง ผู้บริโภคจะเลือกเวลา
เช้ากลางวนั หรือเย็น ในการซือ้น า้ด่ืม 

3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase amount) ตัวอย่าง ผู้ บริโภคจะเลือก
ปริมาณการซือ้ หนึง่ขวด คร่ึงโหล หรือหนึง่โหล 

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค (Internal Factors) ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจาก
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ปัจจยัด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้และการ
ใช้สินค้า ปัจจยัภายในประกอบด้วย การจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคต ิบคุลิกภาพ 
และแนวคดิของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.การจูงใจ (Motivation) เป็นสภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึ่งผลักดันให้เกิด
พฤตกิรรมเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย (Solomon 2000 : 530) การจงูใจเกิดภายในตวับคุคล แตอ่าจจะ
ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชัน้ทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้นท่ีนักการตลาดใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ 

2.การรับรู้ (Perception) เป็นขัน้ตอนท่ีบุคคลมีการรับรู้ (Receive) จัดระเบียบ 
(Organize) หรือการก าหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุ้น โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ห้า 
(Etzel, Walker,& Stanton 2001 : 9) หรือเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร (Select) จัด
ระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เก่ียวกบัสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เพ่ือให้เกิดความหมาย
ท่ีสอดคล้องกัน (Schiffman Leon G. & Kanuk Leslie Lazar, 2000) หรือหมายถึงกระบวนการ
ความเข้าใจ (การเปิดรับ) ของบคุคลท่ีมีตอ่โลกท่ีเขาอาศยัอยู่ 

3.การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่เกิดจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel Michael J., Walker Bruce J., & J., 2001) หรือหมายถึง 
ขัน้ตอนซึ่งบุคคลได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการตดัสินใจซือ้สินค้าและพฤติกรรมการ
บริโภค (Schiffman Leon G. & Kanuk Leslie Lazar, 2000) หรือหมายถึงการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมหรือความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาการเรียนรู้ของบุคคล
เกิดขึน้เม่ือบคุคลได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึง่ก็คือทฤษฎี
สิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (Stimulus Response Theory: S - R Theory) นกัการตลาดได้ประยกุต์ใช้
ทฤษฎีนีด้้วยการโฆษณาซ า้ๆ หรือจดัการส่งเสริมการขาย เพ่ือท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้และสินค้า
เป็นประจ า การเรียนรู้จากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทศันคติ ความเช่ือถือและประสบการณ์ในอดีต 
อย่างไรก็ตามสิ่งกระตุ้นท่ีมีอิทธิพลและท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นัน้จะต้องมีคณุค่าในสายตาของ
ลูกค้า ตวัอย่างการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของตวัอย่างจะมีอิทธิพลท าให้เกิด
การเรียนรู้ ซึ่งการให้ผู้ บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าจะดีกว่าการแถม เพราะการแถมนัน้ลกูค้าต้องเสีย
เงินเพ่ือซือ้สินค้า ถ้าลกูค้าไมซื่อ้สินค้าก็จะไมเ่กิดการทดลองใช้สินค้าท่ีแถม 

4.ความเช่ือถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Kotler Philip, 2003) หรือเป็นความคิดท่ีบคุคลยึดถือในใจเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต และมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 



  33 

5.ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บคุคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตัิท่ีมีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler 
Philip, 2003) หรือหมายถึง แนวโน้มของการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือความคิดท่ี
มีลักษณะแสดงความพอใจหรือไม่พึงพอใจ (Etzel Michael J. et al., 2001) ทัศนคติเป็นสิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความเช่ือ ในขณะเดียวกนั ความเช่ือก็มีอิทธิพลตอ่ทศันคต ิทศันคตขิองผู้บริโภคกับการ
ตดัสินใจซือ้จะมีความสมัพนัธ์กนั การเกิดของทศันคตินัน้เกิดจากข้อมลูท่ีแตล่ะคนได้รับ กล่าวคือ
เกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกับสินค้า หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพ่ือน บคุคลชัน้น าในสงัคม เป็นต้น ถ้านกัการตลาด
ต้องการให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าของเขา นกัการตลาดมีทางเลือก คือ สร้างทศันคติของผู้บริโภคให้
สอดคล้องกับสินค้าของธุรกิจ และพิจารณาว่าทัศนคติของผู้บริโภคเป็นอย่างไร แล้วจึงพัฒนา
สินค้าให้สอดคล้องกบัทศันคติของผู้บริโภค โดยทัว่ไปการพฒันาสินค้าให้สอดคล้องกบัทศันคติท า
ได้ง่ายกว่าการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผู้ บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้า เพราะต้องใช้
เวลานานและใช้เคร่ืองมือในการตดิตอ่ส่ือสารจงึจะสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของบคุคลได้ 

6.บุคลิกภาพ (Personality) ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of 
Motivation) บคุลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาท่ีแตกตา่งกนัของบคุคล ซึ่ง
น าไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มคงท่ีและสอดคล้องกัน (Engel Blackwell, 
2001) บคุลิกภาพสามารถใช้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกตราสินค้า
ได้ 

7.แนวคิดของตนเอง (Self – Concept) เป็นความรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเป็นสิ่ง
ประทบัใจของบุคคล ซึ่งจะก าหนดลกัษณะของบุคคลนัน้ (Engel Blackwell, 2001) แตล่ะบุคคล
จะมีบุคลิกส่วนตัวหรือแนวคิดของตนเองซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้นักการตลาด
จ าเป็นต้องศกึษาหลกัเกณฑ์การตดัสินใจซือ้ ซึ่งได้แก่ปัจจยัภายนอก อนัเป็นผลมาจากปัจจยัด้าน
วฒันธรรมและสงัคม ปัจจยัด้านจิตวิทยาซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัภายใน รวมทัง้ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยั
เหล่านีมี้ประโยชน์ต่อการพิจารณาลักษณะความสนใจของผู้ ซือ้ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยจะน าไป
ปรับปรุงผลิต การตดัสินใจด้านราคา การจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
เพ่ือสร้างให้ผู้บริโภคเกิดทศันคตท่ีิดีตอ่ผลิตภณัฑ์และบริษัท 

จากทฤษฎีข้างต้นสามารถสรุปเป็นรูปแบบพฤติกรรมของผู้ บริโภค (Model of Consumer 
Behavior) ดงัภาพประกอบ 6 รูปแบบพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค (Model of Consumer Behavior)  
 

ท่ีมา: (Kotler Philip, 2000) 
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การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2546) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค (Analyzing Consumer 

Behavior) เป็นการค้นหา หรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึง
ลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ ซึ่งได้สรุปค าถามท่ีใช้ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมของ
ผู้ บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Who, When, Where and How 
เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets and Operations ดงันี ้

1.ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย (Who does the target market?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงลกัษณะของกลุม่เปา้หมาย (Occupants) 

2.ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงสิ่งท่ี
ผู้บริโภคซือ้(Objects) 

3.ท าไมผู้ บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?)เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
วตัถปุระสงค์การซือ้ (Objectives) 

4.ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ (Who participate in the buying?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ (Organizations) 

5.ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
โอกาสในการซือ้ (Occasions) 

6.ผู้ บริโภคซือ้ท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคจะไปท าการซือ้ (Outlets) ซึ่งนกัการตลาดจะต้องศึกษาเพ่ือจัดช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ย 

7.ผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operation) 

ทัง้นีร้ายละเอียดของค าถามทัง้ 7 ค าถาม เพ่ือตอบค าถาม 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภครวมทัง้การใช้กลยุทธ์ในแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยมีรายละเอียดดงั ตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาต าตอบเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (7Os) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาด
เปา้หมาย 
(Who is in the 
 target market?) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย 
(Occupants) 
- ด้านประชากรศาสตร์ 
- ด้านภมูิศาสตร์ 
- ด้านจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
- ด้านพฤตกิรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์  
ราคา การจดัจ าหนา่ย  
และการสง่เสริมการตลาดท่ี
เหมาะสม และสามารถสนอง
ความพงึพอใจของ
กลุม่เปา้หมายได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ 
(Objects) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการ
ผลิตภณัฑ์ก็คือต้องการคณุสมบตัิ
หรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ 
(Product Component) และ
ความแตกตา่งท่ีเหนือกว่าคู ่
แขง่ขนั (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product)  ประกอบด้วย 
- ผลิตภณัฑ์หลกั 
- รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
- ผลิตภณัฑ์ควบ 
- ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
- ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ 
ความแตกตา่งทางการแขง่ขนั 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objec-
tives) ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพ่ือสนอง
คว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ข า ด้ า น
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่งต้อง
ศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ คือ 
- ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง  
   จิตวิทยา 
- ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
- ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช้กนัเป็นจ านวน
มาก คือ 
- กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
- กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
- กลยทุธ์ด้านราคา 
- กลยทุธ์ด้านชอ่งทาง 
  การจดัจ าหนา่ย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจซือ้(Who 
participate in the buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่ง ๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจ ซึง่ประกอบด้วย 
- ผู้ ริเร่ิม        - ผู้ มีอิทธิพล 
- ผู้ตดัสินใจซือ้ 
- ผู้ ซือ้          - ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช้มาก คือ 
การโฆษณา หรือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใช้กลุ่ม
อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 
(When does the  
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ 
(Occasions) เชน่ ชว่งใดของ
เดือน ฤดใูดของปี ช่วงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
ตา่ง ๆ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช้มาก คือ     กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
เช่น ท าการส่งเสริมการตลาด
ให้สอดคล้องกบัโอกาส 
ในการซือ้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
(Where does the  
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 
ท่ีผู้ บริโภคไปท าการซือ้ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด  
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

กลยทุธ์ชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย คือ บริษัทน า
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดเปา้หมาย 
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคน
กลางอยา่งไร 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 
(How does the 
 consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้
(Operations) ประกอบด้วย 
- การรับรู้ปัญหา 
- การประเมินผลทางการเลือก 
- ตดัสินใจซือ้ 
- ความรู้สกึหลงัการซือ้ 
- การค้นหา 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช้มาก คือ     
กลยทุธ์สง่เสริมการตลาด 
ประกอบด้วยการโฆษณา   
การขาย โดยใช้พนกังานขาย 
การสง่เสริมการขาย           
การประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง 

 
ท่ีมา: (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 
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ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดร้านกาแฟขนาดย่อม 
ร้านกาแฟขนาดย่อม หมายถึง ร้านประกอบกิจการเก่ียวกบักาแฟ ลกัษณะร้านแบบคาเฟ่ เป็น

การผสมรูปแบบระหว่าง “ภตัตาคาร” และ “บาร์” เข้าด้วยกนัจะเน้นไปท่ีเคร่ืองด่ืมประเภท กาแฟ 
ชา หรือ ช็อกโกแลต และอาจมีอาหารว่าง ซุป แซนวิช ขนมอบ และขนมหวาน ท่ีเสิ ร์ฟเคียงกับ
เคร่ืองด่ืม เช่น เค้ก หรือ คุกกีไ้ว้บริการด้วย โดยร้านกาแฟขนาดย่อมนีเ้ป็นร้านท่ีผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจด้วยตนเองมิใชธุ่รกิจแฟรนไชส์ 

สิ่งท่ีควรค านงึถึงส าหรับการเปิดร้านเปิดร้านกาแฟขนาดยอ่ม คือ 
1.ส ารวจความพร้อมของตนเองพร้อมหรือยงักบัทุ่มเทให้ร้านของคณุ มีเงินออมมาก

พอไหม และท่ีส าคญัมีเวลาให้กบัธุรกิจกาแฟท่ีคณุรักหรือยงั 
2.หาข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจกาแฟและร้านกาแฟ การหาข้อมลูนัน้อาจจะหาข้อมลูผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะหาผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือโดยการหาหนงัสือเก่ียวกับวิธีการชง
กาแฟแบบตา่งๆ การท าร้านกาแฟ สดุท้ายก็ลงเรียน ชงกาแฟ สกั 2-3 ท่ี ก่อนไปเรียนก็ พยายาม
สร้างค าถามไว้ในใจว่าจะไปถามอะไรบ้างตอนเรียน เพราะเหมือนกับเรามีความรู้อยู่ระดบัหนึ่ง 
แล้วไปทบทวนเพิ่มเตมิ เพ่ือน าไปใช้จริง  

3.การมองหาท าเลทองส าหรับเปิดร้านกาแฟ ปัจจยัท่ีส าคญัในการท าให้ธุรกิจกาแฟ
ให้อยู่รอดหรือไม่คือท าเลท่ีเปิดร้านหลาย ตอ่หลายคนใช้เวลาหาเป็นปี เพ่ือให้ได้ดีท่ีสุด อย่าด่วน
ตดัสินใจอะไรง่ายๆ โดยประเภทของท าเลจะต้องประกอบด้วย 

- ป๊ัมน า้มนั จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ป๊ัมน า้มนัเป็นสถานท่ีแรกท่ีคนอยากเปิด
ร้ากาแฟ อาจจะมาจากประสบการณ์ตนเองเป็นผู้ใช้บริการ และเห็นวา่เป็นธุรกิจควบคูปั่ม้น า้มนัไป
แล้ว บางปัม้เปิดแล้วอยู่ไม่รอดก็มีนะ ปัม้ท่ีจะอยู่รอดต้องเป็นจุดท่ีคนส่วนใหญ่แวะ เช่น ปัม้ท่ีอยู่
ระหว่างเส้นทางออกสู่ต่างจังหวัด เหมือนกับว่าพอขับรถมาได้ระยะหนึ่ งอยากพักหรือแวะเข้า
ห้องน า้ก็แวะทานกาแฟด้วย เป็นต้น หรือก็ต้องเป็นปัม้ท่ีใหญ่สะอาดพอสมควร เช่น ป๊ัมน า้มนัแถว
วิภาวดี เป็นต้นแตอ่ย่าลืมว่าป๊ัม ใหญ่ๆ ท าเลดีก็เป็นของกาแฟป๊ัมรายใหญ่หมดแล้ว ท่ีเหลือก็เป็น
ปัม้ท่ีไมค่อ่ยมีใครเอานะ เพราะท าเลไมดี่นะ 

- ออฟฟิศ ส านกังานกลางเมืองหลวง ก็เป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีแย่งและแข่งกันกันพอดู 
บางตกึกลางเมือง มีร้านกาแฟ 2-3 ร้าน ก็ต้องสู้กนัยิบตา 

- ร้านกาแฟบริเวณช็อปปิง้มอลล์ เช่น ย่านอารีย์ สุขุมวิท ทองหล่อ เป็นต้น 
สถานท่ีดงักลา่วอาจจะดี แตก็่มีปัญหาคือคา่เชา่ท่ีแพงพอควร 
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- ห้างสรรพสินค้าหรือโมเดิร์นเทรด (พืน้ท่ีเช่าอาจสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นใน
ลักษณะแค่เคาน์เตอร์ตามศูนย์อาหาร เหมาะส าหรับการซือ้กลับไม่มีจุดนั่งทาน)  ส่วนประเด็น
ส าคญัคือ ท าเลนัน้ต้องมีผู้คนผา่นพอควร และคา่เชา่ท่ีไมส่งูมากเกินไป 

4.การเลือกซือ้อปุกรณ์กาแฟ 
หลายตอ่หลายคนหมดคา่ใช้จา่ยไปกบัการซือ้เคร่ืองชงกาแฟหลายแสน เปิดได้สกัปีก็

ปิดกิจการ ขายเคร่ืองคืนเหลือไม่ก่ีบาท หรือขายไม่ได้  การเลือกซือ้เคร่ืองชงกาแฟและอุปกรณ์
กาแฟนัน้ เป็นสิ่งถกูต้องท่ีสดุว่าเคร่ืองชงราคาแพงจะได้คณุภาพ น า้กาแฟท่ีดีด้วย แตถ้่าซือ้เคร่ือง
ขนาดสองแสนกว่าบาทมาชงขาย แก้วละ 20-35บาท ปกติราคานีห้กัคา่วตัถดุิบ ไม่รวมคา่เช่า คา่
พนกังาน จะมีก าไรประมาณ 10 กว่าบาท เอาไปหารคา่เคร่ืองเอาว่าเม่ือไหร่จะคืนทนุ ถ้าขายดี ก็
โชคดีไป ถ้าขายไมไ่ด้ก็โชคร้าย 

วิธีการเลือกเคร่ืองชงกาแฟท่ีดีท่ีสดุเลือกให้เหมาะกบัขนาดธุรกิจ และกลุม่ลกูค้า เชน่
จะขาย 30-35 ก็เคร่ืองชงกาแฟประมาณห้าหม่ืนหรือ ถ้าจะขาย40-50 บาทขึน้ก็ เคร่ืองเป็นแสน
เอาเลย เพราะอยา่งน้อยคณุคงมีเงินคา่แตง่ร้านอีกหลายแสน 

5.การวางแผนธุรกิจกาแฟ 
วางแผนว่าจะขายใคร จะมียอดขายสกัเท่าไหร่ท่ีตนเองจะต้องการ เพ่ือท่ีจะพอจ่าย

ค่าเช่าร้านและเกิดก าไร จะหากาแฟจากท่ีไหนจะขายราคาเท่าไหร่ จะลดแลกแจกแถมแบบไหน 
จะจ้างเด็กในร้านก่ีคน ในร้านควรมีอะไรบ้าง จะติดInternet ให้บริการฟรีหรือเก็บคา่บริการ เร่ือง
เหลา่นีจ้ะถกูเขียนไว้ลว่งหน้าทัง้หมด โดยเฉพาะเร่ืองส าคญั การวางงบประมาณคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิด
จะหาเงินจากไหนมาหมนุให้ธุรกิจกาแฟอยูต่อ่ไปได้ 
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รูปแบบของร้านกาแฟในลกัษณะตา่งๆ 
ธุรกิจร้านกาแฟมีลกัษณะ 3 แบบหลกัๆ ดงันี ้

ร้านสแตนอะโลน (Stand - Alone) เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่าท่ีมีพืน้ท่ีประมาณ 
50 ต.ร.ม. ขึน้ไป ร้าน Stand - Alone อาจตัง้อยู่ตามย่านชมุชน ห้างสรรพสินค้า อาคารส านกังาน 
หรือพลาซา่ใหญ่ๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 รูปร้านกาแฟแบบ Stand-Alone 
 

ท่ีมา : (วิเชียร, ชวาล แพรัตกลุ, & พจน์ สะเพียรชยั, 2512) 
 

คอร์เนอร์ (Corner/Kiosk) ใช้พืน้ท่ีประมาณ 6 ต.ร.ม.ขึน้ไป ลักษณะเป็นมุมกาแฟ
ภายในอาคาร ศนูย์การค้า หรือพลาซา่ ร้านกาแฟประเภทนีอ้าจจดัให้มีท่ีนัง่ จ านวนเล็กน้อย 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 รูปร้านกาแฟแบบ คอร์เนอร์(Corner) 
 

ท่ีมา :(วิเชียร et al., 2512)  
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รถเข็น (Cart) ใช้พืน้ท่ีประมาณ 3 ต.ร.ม. สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก หาท าเลท่ีตัง้
ได้ง่าย ท าให้เข้าถึงตลาดได้ทกุระดบั 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 รูปร้านกาแฟแบบ รถเข็น(Cart) 
 

ท่ีมา : (วิเชียร et al., 2512) 
 

ชนิดของเมล็ดกาแฟ 
กาแฟมีหลากหลายสายพนัธุ์ กาแฟบางสายพนัธุ์ก็ได้สญูพนัธุ์ไปนานแล้ว การเรียกกาแฟในแต่

ละสายพนัธุ์จะเรียกตามพืน้ท่ีปลูกบ้างหรือพืน้ท่ีท่ีพบพนัธุ์ของกาแฟนัน้ในครัง้แรกบ้าง กาแฟท่ีมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัและได้รับความนิยมจากนกัด่ืม สว่นใหญ่มีอยูด้่วยกนั 3 สายพนัธุ์ 

1 โรบสัต้า (Robusta) 
2.อาราบีก้า (Arabica) 
3.ไลเบริกา  (Libelica) 

กาแฟมีมากกว่า 6,000 พันธุ์  แต่พันธุ์หลัก ๆ ท่ีได้รับความนิยมมี 2 พันธุ์  ได้แก่ อาราบิก้า 
(Arabica) ซึ่งเป็นกาแฟแบบดัง้เดิม และมีรสชาติดี และ โรบสัต้า (Robusta) ซึ่งมีปริมาณกาเฟอีน
สูง และสามารถปลูกในท่ีท่ีปลูกอาราบิก้าไม่ได้ (ค าว่า robust ในภาษาองักฤษ แปลว่า ทนทาน) 
ด้วยความท่ีมีความทนทานมากกว่านีเ้อง จึงท าให้กาแฟโรบสัต้ามีราคาถกูกว่า แตผู่้คนนิยมด่ืมไม่
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มากนกัเน่ืองจากมีรสขมและเปรีย้ว ส่วนโรบสัต้าท่ีมีคณุภาพดีมกัถกูน าไปใช้เป็นส่วนผสมของเอส
เพรสโซ่ แบบผสม (เอสเพรสโซ่มีสองแบบใหญ่ ๆ คือแบบท่ีเป็นอาราบิก้าแท้ ๆ กับแบบท่ีผสม
กาแฟชนิดอ่ืน ๆ)กาแฟอาราบิก้ามกัจะมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปตามช่ือท่าเรือท่ีใช้ส่งออก ท่าเรือท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุสองท่ีได้แก่ ม็อคคา่ (Mocha) และ ชวา (Java) กาแฟในปัจจบุนัยิ่งมีความเจาะจงในท่ี
ปลกูมากขึน้เร่ือย ๆ ต้องมีการระบถุึงประเทศ ภูมิภาค และบางครัง้ต้องบอกว่าปลกูท่ีพืน้ท่ีบริเวณ
ไหนเลยทีเดียว ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองกาแฟอาจจะถึงกับต้องประมูลกาแฟกัน โดยดูว่าเป็นล็อต
หมายเลขเท่าใด กาแฟชนิดโรบสัต้าท่ีมีมลูคา่สงูท่ีสดุชนิดหนึ่งได้แก่ โกปิ ลวูคั (Kopi Luwak) ของ
อินโดนีเซีย เมล็ดของกาแฟชนิดนีถ้กูเก็บขึน้มาจากมลูของชะมด (Common Palm Civet) (ตระกลู 
Paradoxirus)ซึ่งกระบวนการย่อยภายในร่างกายชะมดท าให้ได้รสชาติท่ีดีเป็นพิเศษ เรียกเป็น
ภาษาไทยว่า กาแฟขีช้ะมด ในประเทศไทยมีการผลิตกาแฟทัง้สิน้ 2 สายพนัธุ์ ได้แก่ กาแฟพนัธุ์โร
บสัต้า (Robusta coffee) ซึ่งเพาะปลูกมากแถบจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ 
นครศรีธรรมราช คิดเป็นปริมาณประมาณปีละ 80,000 ตนั และกาแฟพนัธุ์อาราบิก้า (Arabica 
coffee) เพาะปลูกมากแถบจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งเป็นพืน้ท่ีสูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลและอากาศเย็น ซึ่งคิดเป็นปริมาณปีละประมาณ 500 ตนั กาแฟพนัธุ์โรบสัต้า ใน
ประเทศไทย นิยมน ามาท าเป็นกาแฟผงส าเร็จรูป (Instant coffee) โดยชงละลายกบัน า้ร้อน ด่ืมได้
ทนัทีโดยไม่ต้องกรองกากออก  จะเห็นว่าประเทศไทยนอกจากนิยมปลูกกาแฟสองพันธุ์นีแ้ล้วยงั
นิยมด่ืมกาแฟทัง้สองสายพันธุ์นีด้้วย และร้านกาแฟสดส่วนมากก็นิยมน ากาแฟทัง้สองพันธุ์นี ้
ออกจ าหนา่ยกนั ซึง่ถือได้วา่กาแฟสายพนัธุ์หลกัหรือยอดฮิตของนกัด่ืมกาแฟก็วา่ได้(วิเชียร, 2525) 

 
ประเภทของกาแฟ 
คาปชูิโน : Cappuccino  
มีต้นก าเนิดมาจากประเทศอิตาลี ซึง่จะมี เอสเพรสโซแ่ละนม เป็นสว่นผสมหลกั คนในประเทศ

อิตาลีส่วนใหญ่มกัมีการด่ืมกาแฟชนิดคาปชูิโน่โดยเฉพาะในตอนเช้า ซึ่งก็อาจจะมีขนมปังแผ่น
หรือคุ้กกีป้ระกอบด้วย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่วิถีชีวิตของชาวอิตาลีมกัไมค่อ่ยรับประทานอาหารเช้า
แบบเป็นกิจลกัษณะ คาปชูิโนและขนมปังเบาๆ จึงเหมาะเป็นอาหารรองท้องส าหรับยามเช้า และ
ด้วยเหตนีุท้ าให้ไมด่ื่มคาปชูิโนในชว่งอ่ืนของวนั 
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ภาพประกอบ 10 รูปกาแฟคาปชูิโน 
 

ท่ีมา :(วิเชียร, 2517) 
 

ลาเต้ : Latte 
ส าหรับประเภทของกาแฟ Latte ลาเต้เป็นภาษาอิตาลี ซึ่งมีความหมายท่ีแปลว่า นม  ดงันัน้

รสชาดจงึมีความหวานและมนัจากนม กาแฟลาเต้นีเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากนอกประเทศอิตาลีช่วงต้น
ทศวรรษท่ี 1980  นอกจากนี ้กาแฟลาเต้ท่ีรู้จกักันในอิตาลี ยงัมีความหมายท่ีใกล้เคียงกับภาษา
ฝร่ังเศส “café au lait” ซึง่หมายถึง กาแฟกบันม อีกด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 รูปกาแฟลาเต้ 
 

ท่ีมา (วิเชียร, 2517) 
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มอคคา่ : Mocca  
เป็นกาแฟอราบิก้าชนิดหนึ่ง ส าหรับท่ีมาของกาแฟมอคค่านีก็้เน่ืองจาก กาแฟมอคค่านีเ้ป็น

กาแฟอราบิก้าชนิดหนึ่งท่ีปลกูอยู่บริเวณท่าเรือมอคคา่ ในประเทศเยเมน ซึ่งกาแฟมอคคา่นีจ้ะมีสี
และกลิ่นคล้ายชอคโกแลต (แม้ว่าจะไม่มีส่วนประกอบของชอคโกแลตในมอคค่าเลยก็ตาม) ซึ่งก็
นบัวา่เป็นเอกลษัณ์เฉพาะของกาแฟมอคคา่  นอกจากนีม้อคคา่ยงัหมายถึง สตูรกาแฟท่ีมีสว่นผสม
ระหวา่ง เอสเพรสโซแ่ละโกโก้อีกด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 รูปกาแฟม็อคคา่ 
 

ท่ีมา : (วิเชียร, 2517) 
 

อเมริกาโน : Americano   
ท่ีมาของช่ืออเมริกาโนนัน้ หมายถึงสหรัฐอเมริกานัน่เอง วา่กนัวา่เอสเพรสโซเพียว ๆ นัน้ เข้มข้น

เกินไปส าหรับคอกาแฟชาวอเมริกา ดงันัน้จึงได้มีการปรับปรุงสตูร โดยมีการน าน า้ร้อนมาเจือจาง
กาแฟเอสเพรสโซเพ่ือให้มีรสชาติท่ีเบาบางลง แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ถึงแม้ท่ีมาของช่ือจะหมายถึงกาแฟ
สไตล์อเมริกา 
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ภาพประกอบ 13 รูปกาแฟอเมริกาโน 
 

ท่ีมา : (วิเชียร, 2517) 
 

เอสเพรสโซ : Espresso   
เอสเพรสโซ่ มีรสชาดเข้มข้นท่ีสดุก็ว่าได้ โดยท่ีมาของเอสเพรสโซ่นี ้มาจากค าในภาษาอิตาลี ท่ี

แปลว่า เร่งด่วน เอสเพรสโซเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส การสัง่กาแฟ “caffe” ในร้าน ส่วนใหญ่แล้วจะสัง่เป็นกาแฟเอสเพรสโซ่
กนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 รูปกาแฟเอสเพรสโซ 
 

ท่ีมา (วิเชียร, 2517) 
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โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ ท่ีด่ืมกาแฟเอสเพรสโซน่ัน้จะไมเ่ติม น า้ตาลหรือนม แตอ่ย่างใด ทัง้นีก็้เพ่ือท่ีจะ
ลิม้รสของความเข้มข้นและหนกัแน่นของเอสเพรสโซ่แท้ๆ Tips เล็กๆ น้อยๆ ส าหรับผู้ ท่ีช่ืนชอบเอส
เพรสโซ่ ต้องด่ืมในขณะท่ีชงเสร็จใหม่ เน่ืองจากเอสเพรสโซ่มีความไวสูงในการท าปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน ดงันัน้เพ่ือไมใ่ห้เสียรสชาดของเอสเพรสโซท่ี่แท้จริงก็ควรด่ืมขณะท่ีชงเสร็จใหม่ๆ  

ประเภทของกาแฟท่ีควรมีในร้าน 
- เอสเพรสโซ คือ กาแฟท่ีถูกเตรียมด้วยเคร่ืองเอสเปรสโซ แมชีน และใช้กาแฟคัว่

ระดบัท่ีเข้มบดละเอียดให้รสชาตเิข้มข้น นิยมใช้กาแฟอราบก้ิา จะเสริฟในถ้วยขนาดเล็กไมเ่กิน 1.5 
ออนซ์ ซึง่กาแฟเอสเปรสโซจ่ะเป็นตวัเบสพืน้ฐานในการชงกาแฟอ่ืนๆ 

- กาแฟอเมริกนัโน ่คือ กาแฟ เอสเพรสโซผสมน า้ร้อน 
- กาแฟลาเต้ คือ กาแฟเอสเพรสเข้มข้นประมาณ 1.5 ออนซ์ ผสมนมร้อน ประมาณ 6 

ออนซ์และแตง่ด้วยฟองนมเล็กน้อย ด้านบน รสชาตจิะหอมละมุน่ด้วยกลิ่นนมและกาแฟ 
- กาแฟคาปชุิโน่ คือ กาแฟเอสเพรสโซ ผสมนมร้อน 1 ส่วน และฟองนม 1 ส่วน และ

นิยมโรยหน้าด้วยผงซินนามอ่นหรือผงช็อกโกแลต 
- กาแฟมอคคา่ คือ เอสเพรสโซ่ น า้เช่ือมช็อคโกแลต นมร้อน และปิดหน้าด้วย วิปปิง้

ครีม แตง่หน้าด้วยผงช็อคโกแลต 
- กาแฟเฟรนเพรส คือ การชงกาแฟด้วยแก้ว French Press เวลา ด่ืมจะต้องกดก้าน

กรองของแก้วลงก้านตะแกรงกรองจะแยกชัน้ระหว่างน า้กาแฟและผง กาแฟ ซึ่งวิธีการชงแบบนีจ้ะ
พบได้ตามร้านอาหาร โฮมเมท ตามสขุมุวิทหรือสีลม 

งบประมาณการลงทนุท่ีก าหนดเองได้ 
ตวัอย่างเช่น หากคณุต้องการเปิดร้านกาแฟในรูปแบบ Stand Alone จะใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก

ประมาณ 300,000 ถึง 1,500,000 บาท ซึง่โครงสร้างต้นทนุของร้านกาแฟรูปแบบนีส้่วนใหญ่จะอยู่
ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั คือ 

1.ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประมาณ 90% ได้แก่ ค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่ง
สถานท่ี คา่วางระบบตา่งๆ (ไฟฟ้า น า้ประปา โทรศพัท์ระบบเก็บเงิน) คา่อปุกรณ์ 

2.เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นประมาณ 10% ได้แก่ ค่าวตัถุดิบสินค้า 
คา่บรรจภุณัฑ์ คา่จ้างพนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่น า้ คา่ไฟ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนใน
การเปิดร้านรูปแบบอ่ืนๆ ก็จะราคาต ่าลงได้อีกหากผู้ลงทนุมีการวางแผนการตลาดท่ีดี 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เสาวนีย์ อาษากิจ(2550) ศกึษาเร่ือง เปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่

บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ26-33 ปี มีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
กิจกรรมในแตล่ะสปัดาห์โดนสนใจกิจกรรมด้านบนัเทิง ดหูนงั ฟังเพลง ความสนใจเพ่ือการบริโภค 
ให้ความสนใจการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และสนใจบริโภคเคร่ืองด่ืม ให้ความสนใจ
ต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่บด ผู้บริโภคมีทศันคติอยู่ใน
ระดบัดี ด้านประโยชน์หลกัฯ ด้านราคาด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านตราสินค้า และบรรจภุณัฑ์ 
และด้านการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บดและ กาแฟ
ส าเร็จรูป ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการด่ืมกาแฟคัว่บดและกาแฟส าเร็จรูปเฉล่ีย 1 แก้วตอ่วนั 
มีค่าใช้จ่ายในการด่ืมเฉล่ีย 56 บาทต่อครัง้ และกาแฟส าเร็จรูปเฉล่ีย  14 บาทต่อครัง้ ลักษณะ
กาแฟท่ีชอบด่ืม คือ ชอบด่ืมกาแฟคัว่บดเย็น และกาแฟส าเร็จรูปแบบร้อน รสชาติกาแฟท่ีด่ืมเป็น
ประจ า คือ รสกลมกล่อม เข้มข้น หวานมนั ย่ีห้อของกาแฟคัว่บดท่ีนิยมบริโภค คือ สตาร์บคัส์ และ
กาแฟส าเร็จรูป คือ เนสกาแฟ ลักษณะการด่ืมกาแฟกับย่ีห้อ มีการด่ืมกาแฟย่ีห้อเดียวทุกครัง้  
เหตผุลท่ีด่ืมกาแฟ เพ่ือแก้ง่วงนอน โอกาสท่ีด่ืมกาแฟ คือ ก่อนหรือระหว่างท างาน และสถานท่ีซือ้
กาแฟจะเลือกซือ้กาแฟคัว่บดจากร้านอาหารหรือร้านค้าทัว่ไป และเลือกซือ้กาแฟส าเร็จรูปจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 

สุวพิชญ์ ตัง้นิมิตรชยักุล(2552) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพร้อมบริโภคของคนวนัท างานในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-31 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศกึษปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-25,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกท่ีอาศยั
อยูร่่วมกนั ณ ปัจจบุนั 2-3 คน ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะบริโภคอาหารประเภทแชแ่ข็ง โดยมกัจะบริโภค
คนเดียว และบริโภคท่ีบ้านเป็นส่วนใหญ่ โดยบริโภคมากท่ีสดุในมือ้เย็น และมกัรับประทานพร้อม
บริโภคเม่ือไมส่ามารถหาอาหารปรุงสดมาทานได้ 

กานดา เสือจ าศลิ (2555) ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ อเมซอน ปัจจยัสว่น
บคุคลของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญักับปัจจัย
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ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบคุลากร ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคาและด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของ
ผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี พบว่า เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ คาปชูิโน เหตผุลท่ีเลือกใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน เพราะตดิใจในรสชาตขิองเคร่ืองดื่ม ใช้บริการ 1-2 ครัง้ตอ่เดือนส่วนใหญ่ใน
วนัเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง 12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็นผู้ตดัสินใจเข้าใช้บริการและลกัษณะการใช้
บริการ คือ ซือ้กลบับ้าน และพบว่าผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุสถานท่ี การศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่
เดือนท่ีต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด และกระบวนการให้บริการต่างกัน และเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนมีความ สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ด้านเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภค 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการ และคา่ใช้จา่ยตอ่ครัง้ 

ณัฐวรรณ โสมาศรี (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมือง
พทัยา มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาเพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพี
ทยาและเพ่ือศึกษาปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพทัยาผล
การศกึษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี  5,000-10,000 
บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเร่ืองปริมาณการบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวนั
ระหว่าง 1-3 แก้ว ส่วนใหญ่นานๆครัง้ถึงจะเข้าใช้บริการร้านกาแฟ โดยร้านกาแฟท่ีผู้บริโภคไปใช้
บริการมากท่ีสุดคือ ร้านแบล็ค แคนยอน ส าหรับรูปแบบการตกแต่งร้านกาแฟท่ี ผู้บริโภคกลุ่มนี ้
ชอบมากท่ีสดุ คือ การตกแตง่แบบสมยัใหม่ ในส่วนของสตูรเคร่ืองด่ืมมากท่ีสดุคือ กาแฟคาปชูิโน่ 
โดยสว่นมากมกันิยมเคร่ืองด่ืมกาแฟร้อน และรสชาตท่ีินิยมด่ืมจะเป็นรสชาตมินัมากท่ีสดุ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งท่ีได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ การลดอาการง่วงนอน ส าหรับธุรกิจเสริมท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดส าหรับร้านกาแฟในความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มนีคื้อ การขายเบเกอร์ร่ี ใน
ส่วนของวตัถุประสงค์อ่ืนในการไปใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคคือ การใช้เป็นสถานท่ีนัดพบ 
ช่างเวลาท่ีผู้บริโภคนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสดุคือ ช่วงเวลาหลังต่ืนนอน/ก่อนไปท างาน โดยหากไม่ได้
ด่ืมกาแฟผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัเร่ือง
เมล็ดกาแฟท่ีน ามาใช้ต้องมีคณุภาพสงู และเร่ืองการเอาใจใส่และบริการท่ีดีแก่ลูกค้า ปัจจยัด้าน
ราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมี
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ผลมากท่ีสุดคือ ปัจจัยในเร่ืองราคากาแฟแก้วละ ไม่เกิน 25 บาท และร้านกาแฟต้องมีป้ายแจ้ง
ราคากาแฟท่ีชดัเจน ปัจจยัด้านการจดัจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นวา่มีความส าคญั
ในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสดุคือ ปัจจยัในเร่ืองท่ีตัง้ของร้านกาแฟอยู่ติดถนน 
อยู่ในห้างสรรพสินค้า อยู่ในป๊ัมน า้มนั ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นวา่มีความส าคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสดุคือ ปัจจยัเร่ืองการลด
ราคา เร่ืองการแจกของแถม และเร่ืองการใช้คปูองสะสมเพ่ือแลกหรือลดราคา 

นงนุช อุณอนนัต์(2549) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ บริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟสดและความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดจากรสชาติของกาแฟตราผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก มีตรา
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ด่ืมกาแฟสดจากร้านท่ีรู้จกั ซือ้ผลิตภัณฑ์กาแฟสดจากสถานท่ีท างาน/
สถานศกึษาชอบด่ืมกาแฟรสชาติคาปชูิโน่ ซือ้กาแฟสดในราคาแก้วละ 30-39 บาทมีการด่ืมกาแฟ
สดทกุวนั ด่ืมกาแฟสดในระหว่างเวลา 6.00-9.00น. ชอบแนวตกแตง่ร้านกาแฟสดแบบธรรมชาติ 
นอกจากนีเ้ห็นว่าควรเน้นการให้บริการในด้านมนุษยสัมพันธ์ความเป็นกันเองกับลูกค้า และ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ทัง้ 4 ด้านและระดบัมาก
ตามล าดับคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริม
การตลาด 

อนุชิต ศิริกิจ (2551) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกบ้าน
จดัสรร ประเภทบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ ผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้ มีชีวิตสมบูรณ์(Fulfilled) เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 
32.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัสูง มีความเช่ียวชาญในอาชีพการงาน ซึ่งท างานเป็นพนักงาน 
หรือ ลกูจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ในระดบั 10,001-20,000 บาท (2) ทศันคติทัง้สามด้านของผู้
ซือ้มีความสมัพนัธ์กับองค์ประกอบในการเลือกบ้าน ได้แก่ ราคา รูปแบบบ้าน ขนาด ช่ือเสียงของ
โครงการ วสัด ุพนกังานขาย และส านกังานขาย (3) การวิจยักลุม่ตวัอยา่งพบวา่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตกลุ่มผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต มีความแตกต่างในการเลือกองค์ประกอบในการซือ้บ้าน 2 
ด้านคือ ด้านราคา และด้านส านกังานขาย ข้อเสนอแนะในการบริหาร  ส าหรับผู้ประกอบการบ้าน
จดัสรร เพ่ือใช้ในการวางแผนการตลาด เพ่ือให้ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคและ
ตรงตามต้องการของกลุ่มเปา้หมายและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ตอ่ไป ควรมีการศึกษา
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ปัจจยัด้านอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยั ปัจจยัด้านอตัราดอกเบีย้ 
และระยะเวลาในการผอ่นช าระ เป็นต้น 

อาลิสา วีระนพรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืช ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ได้แก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ความสนใจในเร่ืองสุขภาพและความคิดเห็นเร่ืองสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ในเร่ืองจ านวนครัง้ท่ีซือ้ในรอบ 3 เดือน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า  การรับรู้ต่ออาหารธัญพืชท่ีมีต่อสุขภาพมี
ความสมัพนัธ์ในทางทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า ความรู้ความเข้าใจตอ่อาหารธัญพืชแตกต่างกัน
จะท าให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชด้านจ านวนครัง้ท่ีซือ้ในรอบ 3 เดือนแตกต่างกัน 
ทศันคตด้ิานสว่นประสมทางการตลาด สามารถพยาการณ์พฤติกรรมการบบริโภค ด้านจ านวนครัง้
ท่ีซือ้ในรอบ 3 เดือน ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารธญัพืช ได้แก่ 
ทศันคตด้ิานสง่เสริมทางการตลาด 

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร(2557) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ และ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การบริโภคชาผลไม้โอชายะในด้านความถ่ีในการบริโภคตอ่สปัดาห์ และด้านปริมาณการบริโภคตอ่
สปัดาห์แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้
โอชายะ ในด้านความถ่ีในการบริโภคต่อสัปดาห์ ด้านปริมาณการบริโภคต่อสัปดาห์ และด้าน
มูลค่าในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการบริโภคต่อสปัดาห์ ด้านปริมาณการบริโภคต่อ
สปัดาห์ และด้านมูลค่าในการบริโภคต่อครัง้ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บิโภคในกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการบริโภคต่อสัปดาห์และด้านมูลค่าในการบริโภคต่อครัง้ ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านหารส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
มลูคา่ในการบริโภคตอ่ครัง้ 
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ทฤษฎีแนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้
แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยอ้างอิงของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) จาก

แนวคิดท่ีกล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของ
ประชากรท่ีชว่ยก าหนดตลาดเปา้หมาย รวมทัง้สอดคล้องตอ่การวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ผู้วิจยัได้น า
แนวคิดนีม้าใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 
เช่น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ท่ี มีผลตอ่ พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยอ้างอิงของ(อดุลย์ & ดลยา, 2550) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า “การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละยุคมิได้เป็นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ 
มนษุย์อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แตล่ะกลุม่มีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทกุคนในกลุ่มพงึถือปฏิบตัพิฤติกรรมของแต่
ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกัน รูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวข้องกับการกระท าและ
พฤติกรรมท่ีเปิดเผย (Overt action and behaviors) ของผู้บริโภคท่ีสงัเกตเห็นได้ ซึ่งแตกตา่งจาก
บุคลิกภาพ นั่นคือรูปแบบลักษณะของความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ โดยการใช้ลักษณะ
จิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ 
(Interests: I) และความคดิเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” มีรายละเอียดดงันี ้

A คือ กิจกรรม  
I คือ ความสนใจ  
O คือ ความคดิเห็น 

แนวคดิเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคโดยอ้างอิงของ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)กล่าวว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค
ซือ้และการใช้ของผู้ บริโภค และทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค (6Ws 1H) ได้แก่ ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย ผู้ บริโภคซือ้อะไร  ท าไมผู้ บริโภคจึงซือ้ ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ ผู้ บริโภคซือ้เม่ือใด 
ผู้บริโภคซือ้ท่ีใด และผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคดิของผู้วิจยัทา่นอ่ืนๆ ดงันี ้
เสาวนีย์ อาษากิจ (2550) ศกึษาเร่ือง เปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่

บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถน าข้อมูล
ของงานวิจัย มาใช้ในการตัง้กรอบแนวคิด และแบบสอบถาม โดยเน้นการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สุวพิชญ์ ตัง้นิมิตรชยักูล (2552) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพร้อมบริโภคของคนวันท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ท าวิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฏี 
และข้อมูลมาปรับใช้ในการศึกษาวิจัย และน ามาเป็นกรอบในการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั โดยผู้วิจยัได้เน้นศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตในการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กานดา เสือจ าศีล (2555) ศึกษาค้นคว้าเร่ือง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ อเมซอน 
ปัจจยัส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน โดยผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาใช้
ประกอบในการศึกษาวิจัย รวมถึงการออกแบบสอบถาม ซึ่งได้เน้นศึกษาเร่ือง ประชากรศาสตร์
และพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ อเมซอน ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน 

อาริสา วีระนพรัตน์ (2557) ศกึษาค้นคว้าเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต ทศันคติและพฤติกรรม
การบริโภคท่ีมีตอ่อาหารธัญพืช ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาใช้ประกอบในการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงการออกแบบสอบถาม ซึ่งได้เน้นเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีตอ่อาหารธญัพืช ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย รวมถึงการออก
แบบสอบถาม ซึง่ได้เน้นศกึษาเร่ืองประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 



  

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการและอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการวิจยั ซึง่ประกอบด้วย ประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่ง
ได้มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5.สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้คือ ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหา

นครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนว่ามีจ านวนเท่าใด ผู้วิจยัจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non population) เพ่ือ
ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

 
n =   Z2   
       4e2 
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โดย        n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
         e = ระดบัความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ก าหนดไว้ไมเ่กิน 5% 
         Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

โดยแทนค่าท่ีระดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะมีคา่ e = 0.0025 ซึง่จะได้ผล ดงันี ้

 
             n =   (1.96) 2 
         4(0.05)2 

        =   385 
 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไว้ 
ผู้ วิจัยจึงได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างเท่ากับ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าวิจัยทัง้หมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดย

ขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอยา่งกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟแบบ Stand-Alone ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ตัง้อยู่
ในยา่นธุรกิจท่ีส าคญัในเขตกรุงเทพมหานคร (วิเชียร, 2522) ได้แก่ 

1.1 ยา่นสีลม   :  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
1.2 ยา่นเพลินจิต   :  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
1.3 ยา่นสขุมุวิท   : ตกึ Interchange 
1.4 ยา่นสาธร   :  อาคารสาทรสแควร์ 
1.5 ยา่นราชประสงค์    :  ด ิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน
ตวัอย่างท่ีจะท าการส ารวจ ณ แหล่งชุมชนและศนูย์การค้าชัน้น าทัง้ 5  แห่ง แห่งละ 80 คน รวม
ทัง้สิน้ 400 คน 
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ตาราง 3 แสดงการสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดโควต้าตามศนูย์การค้าท่ีก าหนดไว้ 
 

สถานท่ี  จ านวนตวัอยา่ง 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  80 
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโเพล็กซ์  80 
ตกึ Interchange  80 
อาคารสาทรสแควร์  80 
ด ิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์  80 
รวม  400 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ จดัเก็บข้อมลู ณ สถานท่ีทัง้ 5 แหง่ ตามท่ีก าหนด
ในขัน้ตอนท่ี 2 แหง่ละ 80 คน จนครบ 400 คนตามจ านวนท่ีต้องการ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-End response question) 
ซึ่งผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึน้จากการรวมรวบและศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลมุกบัสิ่งท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าวิจยั โดยได้แบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของผู้บริโภค จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามเลือกตอบปลายปิด 
(Close-End response question) แบบหลายตัวเลือกโดยให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ (Multiple 
choices) ใช้ระดบัการวดัข้อมลู 2 รูปแบบ คือ 

- แบบนามบญัญตั ิ(Nominal scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และอาชีพ  
- แบบการเรียงล าดบั (Ordinal scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
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1. เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) โดยมีค าตอบให้
เลือกสองข้อ (Dichotomous Question) 

2. อายุ ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) แบบสอบถามชนิด
ปลายปิด (Closed-Ended response question) โดยการก าหนดช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทยั
ธรรมธิราช, 2542)  

 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้        =  ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
         จ านวนชัน้ 
 

ข้อมูลรายงานผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557 
ของส านกังานสถิติแหง่ชาต ิได้ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้ มีงานท าอายตุัง้แต ่15 – 60 ปี ดงันัน้ การวิจยั
ในครัง้นีจ้งึได้ใช้ชว่งอายดุงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการก าหนดชว่งอาย ุโดยแบง่ชว่งอายอุอกเป็น 5 ชว่ง 
ดงันี ้

 
ชว่งอาย ุ     =    60 – 15     =   9 
     5 
แบง่ชว่งอายท่ีุใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้

2.1   15 – 23 ปี 
2.2   24 – 32 ปี 
2.3   33 – 41 ปี 
2.4   42 – 50 ปี 
2.5   51 ปีขึน้ไป  

3. ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
4.1 โสด 
4.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
4.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่



  57 

5. อาชีพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
5.4 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 แมบ้่าน/พอ่บ้าน 
5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………. 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดย
ก าหนดชว่งรายได้ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช, 2542) 

 
ความกว้างอนัตรภาคชัน้     =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
 

การก าหนดรายได้เฉล่ียต่อเดือนขัน้ต ่า  ซึ่งค านวณจากอัตรารายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2558 เทา่กบั 49,191 บาทตอ่ครัวเรือน (วิเชียร, 2522) 
และอตัราค่าแรงขัน้ต ่าของเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 9,300 บาท ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงได้ใช้
ชว่งรายได้ดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการก าหนดชว่งรายได้ โดยแบง่ชว่งรายได้ออกเป็น 5 ชว่ง ดงันี  ้

 
ชว่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  =  49,000 – 9,000   =   8,000 บาท 
              5 
 
แบง่ชว่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้

1.  9,000 – 16,999 บาท 
2. 17,000 – 24,999 บาท 
3. 25,000 – 32,999 บาท 
4. 33,000 – 40,999 บาท 
5. 41,000    บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ยอ่ม (Stand-Alone) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามได้ถามเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

- ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค (Interval scales) โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ก าหนดการให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน  ระดบัคา่คะแนน 
ระดบั 5  หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบั 4  หมายถึง มาก 
ระดบั 3  หมายถึง ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง น้อย 
ระดบั 1  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

- ด้านความคิดเห็น เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval scales) โดยใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale ก าหนดการให้คะแนนแบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
โดยก าหนดน า้หนกัของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน  ระดบัคา่คะแนน 
ระดบั 5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 4  หมายถึง เห็นด้วย 
ระดบั 3  หมายถึง เฉยๆ 
ระดบั 2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้ระดับคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาระดบัความถ่ี มีวิธีการค านวณหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scales) โดยใช้
สตูรดงันี ้(วิเชียร, 2530) 

 
ชว่งกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  ชัน้สงูสดุ – ชัน้ต ่าสดุ 
            จ านวนชัน้    
    = (5–1) / 5 
    =  0.8 
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จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับผู้บริโภค

มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับผู้บริโภค

มาก   
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับผู้บริโภค

ปานกลาง     
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับผู้บริโภค

น้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00  – 1.80 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับผู้บริโภค

น้อยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม (Stand-Alone) 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ช่วงเวลาและความถ่ีในการบริโภค มูลค่าในการบริโภค สถานท่ีหรือ
ช่องทางท่ีซือ้ ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีซือ้ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ เหตุผลในการ
ตดัสินใจใช้บริการ จ านวน 8 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 1 มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดโดยมีให้เลือกค าตอบ (Multiple Choice) โดยระดบั
การวดัตวัแปรเป็นแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ข้อ 1.วตัถปุระสงค์ในการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม 
1.เพ่ือซือ้เคร่ืองดื่ม 
2.เพ่ือนัง่ท างาน / อา่นหนงัสือ 
3.เพ่ือพกัผอ่น / ใช้อินเตอร์เน็ต 
4.เพ่ือพบปะสงัสรรค์ 
5.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 

ข้อ 2 – ข้อ 4 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End Probed) เป็นการ
วดัระดบัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

2. ความถ่ีท่ีทา่นใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม.................... ครัง้ / สปัดาห์ 
3. ทา่นซือ้เคร่ืองดื่มในร้านกาแฟขนาดย่อมโดยเฉล่ีย............ แก้ว / สปัดาห์ 
4. คา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้บริการ.............................. บาท / ครัง้ 
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ข้อ 5 – ข้อ8 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดค าตอบเดียว (Close – End 
Category) โดยระดบัการวดัตวัแปรเป็นแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

5. ชว่งเวลาท่ีทา่นใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 
1. ชว่งเช้า   (06.00 น. – 10.59 น.) 
2. ชว่งเท่ียง (11.00 น. – 12.59 น.) 
3. ชว่งบา่ย (13.00 น. – 17.59 น.) 
4. ชว่งเย็นถึงกลางคืน (หลงั 18.00น.) 

6. ประเภทของเคร่ืองดื่มท่ีทา่นบริโภคเป็นประจ า 
1. Espresso 
2. Americano 
3. Cappuccino  
4. Latte 
5. Macchiato 
6. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  

7. สถานท่ีหรือชอ่งทางในการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 
1. บริเวณศนูย์การค้า 
2. บริเวณอาคารส านกังาน / สถานศกึษา 
3. โทรสัง่แบบ Delivery 
4. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  

8. บคุคลใดท่ีมีผลตอ่การใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมมากท่ีสดุ 
     (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

1.ตนเอง 
2.ครอบครัว 
3.เพ่ือน 
4.พนกังานขายหน้าร้าน 
5.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1.ศกึษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ทางสงัคม และรูปแบบการด าเนินชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 
(Stand-Alone) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต 

3.น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

4.น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว หรือแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริโภคจ านวน 40 ชดุ แล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

ใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α– Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา
, 2550) คา่แอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัของความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยจะมี

คา่ระหว่าง 0 <α< 1 โดยคา่ท่ีใกล้เคียง 1 มากแสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีสงู โดยทัง้นีค้า่ความเช่ือมัน่
ท่ียอมรับได้จะต้องมีคา่เกิน 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) โดยผลการทดสอบคา่ความเช่ือมัน่
ตามข้อมลู ดงันี ้

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านกิจกรรม  มีคา่ความเช่ือมัน่  .742 
ด้านความสนใจ  มีคา่ความเช่ือมัน่  .825 
ด้านความคดิเห็น  มีคา่ความเช่ือมัน่  .726 
 

การเกบ็รวมรวบข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือ

การศกึษาลกัษณะประชากร ปัจจยัทางสงัคม และรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม(Stand-Alone) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวม
ข้อมลูจาก 2 แหลง่ข้อมลู ดงันี ้
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1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้มาจากการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีซือ้ เคยซือ้ และมีความต้องการใช้บริการ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีผู้ วิจัยได้
ก าหนดไว้ แล้วรอรับแบบสอบถามคืน 

2.ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสาร บทความ 
วารสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
ประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 

3.ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าข้อมลู 

1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) คณะผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก  

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสตามท่ีได้
ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมลูท่ีลงรหสัแล้ว ได้น ามาบนัทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
การประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คา่สถิตพืิน้ฐาน ประกอบด้วย 
1.คา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของข้อมลูประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สตูร ดงันี ้(สยมุพร & ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2548) 
 

คา่ร้อยละ (P) = [
𝑓

𝑛
]x100 

เม่ือ  P แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  
  f แทน ความถ่ีในการปรากฏของข้อมลู  
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
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2.คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูในด้านตา่งๆ โดยใช้สตูร
หาคา่คะแนนเฉล่ีย (กลัยา, 2548) 

 

คา่คะแนนเฉล่ีย =   X =  ∑X 
    n 

เม่ือ      X  แทน คา่เฉล่ีย  

   ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  
      n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

 
3. คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของ

ข้อมลูในด้านตา่งๆ โดยใช้สตูรคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชศูร วงศ์รัตนะ, 2541) 
 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. =  

เม่ือ      S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   ∑X2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

             (∑X )2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  
   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  

 
4. การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cornbrash) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) 
 
 
 
 
 

เม่ือ  α แทน คา่ความเช่ือมัน่ หรือ Alpha Coefficient  
 k  แทน จ านวนค าถาม  
covariance แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
variance  แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าตอบ 
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สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistic) ประกอบด้วย 

1.สถิติ Independent t - test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) โดยมีสตูรดงันี ้ 

ในการทดสอบ t - test หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า t 
จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า  t จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variance not 
assumed โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั 
 
t =  
 
 
สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ df = n1 + n2 – 2  
 เม่ือ  xi  แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i : i = 1, 2  
  Sp แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
  ni  แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 
  S2

p แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2  
 
S2

p   = 
 

1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (S1≠ S2) 
 
      t’ = 
 
 
สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ = V  
 เม่ือ  t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution  
  X1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  

Xi - Xj 

Xi - Xj 
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  X2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  
  S2

1 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  
  S2

2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  
  n1 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  
  n2 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  
  V แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 

2.สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis Variance) แบบการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป มีสูตรดงันี ้ (กัลยา, 
2545a) 

2.1 ใช้คา่ F – test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั มีสตูร ดงันี ้
F       =MS(B) 
           MS(W) 

 
เม่ือ  F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution  
  df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และ 
   ภายในกลุม่(n-k) 
   k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน  
  n แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด  
         SS(B)แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between Sum of Squares)  

           SS(W)แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  
           MS(B)แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

   (Mean Squares between groups)   
          MS(W)แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

     (Mean Squarewithin groups) 
 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิตแิล้วต้องท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) (กลัยา, 2545b) 

LSD = t1 – α/2; n – k   โดยที่ ni  ≠ nj 
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เม่ือ LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากรกลุม่ i และ j 

t1 – α/2; n – k แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distributionท่ีระดบั 
  ความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 
  ภายในกลุม่ = n – k  

  MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(w)  
      ni แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
      nj แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j  

   α แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
 

2.2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ใช้ในกรณีท่ีความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
โดยดจูากสถิต ิLevene’s test ซึง่ใช้ทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ตวัแปร 
เม่ือพบว่าคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.5 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัมีสูตร
ดงันี ้Brown – Forsythe (Hartung J., 2001) 

 

𝛽 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 

โดยท่ี  𝑀𝑆(𝑊) ∑ (1 −  
𝑛𝑖

𝑁

𝐾

𝑡=1
)𝑆𝑡

2 

 

เม่ือ  𝛽  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown Forsythe 

  𝑀𝑆(𝐵) แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

  𝑀𝑆(𝑊)) แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับ  
     Brown – Forsythe 

  k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 

   𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

  𝑁  แทน ขนาดของประชากร 

  𝑆𝑡
2   แทน     คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
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กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยสถิติเป็นรายคู่ต่อไปโดยสถิติ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 มีสูตรดงันี ้Dunnett’s T3 (วิเชียร, 
2543) 

 

𝑡 =  
�̅�𝑖 −  �̅�𝑗 

𝑀𝑆(𝑤) (
1
𝑛𝑖

+  
1

𝑛𝑗  
)
 

 

เม่ือ t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t-distribution 

   MS(W) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
       (Mean Square within group) ส าหรับ Dunnett’s T3 

 X1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี i 
     Xj แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j 
    ni  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i 
    nj  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี j 

2.3 สถิติสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์อย่างง่ ายของ เ พีย ร์สัน  (Pearson product moment 
correlation coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน มีสูตรดงันี  ้
(กลัยา, 2545a) 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)]
 

เม่ือ  𝑟 แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนน X 

  ∑ 𝑌  แทน ผลรวมของคะแนน Y  

  ∑ 𝑋2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

  ∑ 𝑌2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

  ∑ 𝑋𝑌 แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y  

  𝑛 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
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โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1<r <1 ดงันี ้ 
1. คา่ r เป็นลบแสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือถ้า X เพิ่ม 

Y จะลด ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม  
2. ค่า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันข้าม คือถ้า X 

เพิ่ม Y จะเพิ่ม ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย  
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก  
4. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามและ

มีความสมัพนัธ์กนัมาก  
5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย  
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีคมสมัพนัธ์กนัน้อย 
 
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2546) 
 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   ความหมาย  
  0.91 – 1.00   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก  
  0.71 – 0.90   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู  
  0.31 – 0.70   มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง  
  0.01 – 0.30   มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า  
  0.00    ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั  

 
 
 
 
 
 



  

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 n   แทน จ านวนผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 X  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
 S.D.  แทน คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
 t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – distribution 
  df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
 F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution  
   SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
  MS  แทน  คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน 
     (Mean of Square) 
 LSD   แทน  Least Significant Difference 
 r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
Prob.  แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
Sig. 2 tailed แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบใช้ในการ 
    สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
  *              แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 **              แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดบัหวัข้อเป็น 2 
ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่ 
1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2.รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเห็น 
3.พฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  ได้แก่ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยแจกแจงเป็นคนความถ่ีคา่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ ดงันี ้
 

ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 141 35.30 
หญิง 259 64.70 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็น

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านเพศ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่
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เป็นเพศหญิง มีจ านวน 259 คน คดิเป็นร้อยละ 64.70 และเพศชาย มีจ านวน 141 คน คดิเป็นร้อย
ละ 35.30 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอายุ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-23 ปี  50 12.50 
24-32 ปี 200 50.00 
33-41 ปี 130 32.50 
42-50 ปี  15   3.80 

ตัง้แต ่51 ปีขึน้ไป   5   1.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็น

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านอายุ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง  24-32 ปี มีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 33-41 ปี มีจ านวน 130 คน ร้อยละ 32.5 อายรุะหว่าง 15-23 ปี มี
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุระหว่าง 42-50 ปี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุัง้แต ่51 ปีขึน้ไป มีจ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 42 – 50 ปี และ ตัง้แต ่51 ปีขึน้ไป มีจ านวนน้อย
กว่า 30 คน จึงรวมกบัอายรุะหว่าง 33 – 41 ปี เป็น อาย ุตัง้แต ่33 ปีขึน้ไป มีจ านวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.50 ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 6 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน (ความถ่ี)และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาย ุโดยจดั
กลุม่ใหม ่
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-23 ปี 50 12.50 
24-32 ปี 200 50.00 
ตัง้แต ่33 ปีขึน้ไป 150 37.50 
รวม 400 100.00 

 
ตาราง 7 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านระดับ
การศกึษา 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 17 4.25 
ปริญญาตรี 237 59.25 
สงูกวา่ปริญญาตรี 146 36.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี มีจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 
รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 146 คน คดิ
เป็นร้อยละ 36.50 และมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 
ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวนน้อยกว่า  
30 คน จึงรวมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรี หรือต ่ากว่า มีจ านวน 254 คน  
คดิเป็นร้อยละ 63.50 แสดงดงัตารางท่ี 8 
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ตาราง 8 แสดงจ านวน (ความถ่ี)และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านการศึกษา 
โดยจดักลุม่ใหม ่

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ 254 63.50 
สงูกวา่ปริญญาตรี 146 36.50 
รวม 400 100.00 

 
ตาราง 9 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 276 69.00 
สมรส/อยู่ด้วยกนั 100 25.00 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 24 6.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็น

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด มีจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ  69.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมี
สถานภาพ หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจ านวน น้อยกว่า 30 
คน จึงรวมกบัสถานภาพโสดอยู่ด้วยกนั เป็นสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีจ านวน 
300 คน คดิเป็นร้อยละ 75 แสดงดงัตารางท่ี 10 
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ตาราง 10 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพ
โดยจดักลุม่ใหม ่

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด/หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 322 80.50 
สมรส/อยู่ด้วยกนั 78 19.50 
รวม 400 100.00 

 
ตาราง 11 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาชีพ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 15 3.75 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 60 15.00 
พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 303 75.75 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 11 2.75 
อ่ืน ๆ 11 2.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้

เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านอาชีพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีจ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 
รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.00 นกัเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และมีอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน 11 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวัและ
อาชีพอ่ืนๆ  มีจ านวนน้อยกวา่ 30 คน จงึรวมอาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั
และอาชีพอ่ืนๆ เข้าด้วยกนั เป็นอาชีพ อ่ืน ๆ เช่น นกัเรียน เจ้าของธุรกิจ และแม่บ้าน มีจ านวน 37 
คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 แสดงดงัตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ  โดย
จดักลุม่ใหม ่
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 60 15.00 
พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 303 75.75 
อ่ืน ๆเชน่ นกัเรียน/เจ้าของธุรกิจ
และแมบ้่าน 

37   9.25 

รวม 400 100.00 

 
ตาราง 13 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
9,000 – 16,999  บาท    6   1.50 
17,000 - 24,999  บาท  82 20.50 
25,000 - 32,999  บาท 104 26.00 
33,000 - 40,999  บาท  92 23.00 
41,000 บาทขึน้ไป 116 29.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้

เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 41,000 บาทขึน้ไป มีจ านวน 116 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 - 32,999  
บาท  มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รายได้ 33,000 – 40,999 บาท มีจ านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 17,000 - 24,999 บาท มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.50 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 9,000 – 16,999  บาทมีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั 
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เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 9,000 - 16,999 บาท มีจ านวนน้อยกว่า 
30 คน จึงรวมรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 9,000 - 16,999 เข้ากบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 17,000 - 24,999 
บาท เป็น ต ่ากวา่ 25,000 บาท มีจ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 23.5 แสดงดงัตารางท่ี 14 

 
ตาราง 14 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนโดยจดักลุม่ใหม ่

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25,000  บาท 88 22.00 
25,000 - 32,999  บาท 104 26.00 
33,000 - 40,999  บาท 92 23.00 
41,000 บาทขึน้ไป 116 29.00 
รวม 400 100.00 

 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็นโดยแจกแจง

คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลข้อมลู รายละเอียด ดงันี ้
 

ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
ด้านกิจกรรม    
1.ทา่นมกัจะใช้เวลาว่างในร้านกาแฟ 3.14 0.710 ปานกลาง 
2.ทา่นมกัจะนดัพบคนรู้จกัในร้านกาแฟ 3.53 0.834 มาก 
3. ท่านติดตามร้านกาแฟ ใน Website,Page 
ตา่งๆ 

3.23 1.004 ปานกลาง 

ด้านกิจกรรมโดยรวม 3.30 0.678 ปานกลาง 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
ด้านความสนใจ    
4. ท่านมีความสนใจทดลองด่ืมกาแฟ ตามร้าน
กาแฟใหม่ๆ  

3.66 0.910 มาก 

5. ท่านมีความสนใจทดลองด่ืมกาแฟเมนู
ใหม่ๆ หรือแปลกจากเมนทูัว่ไป 

3.65 0.982 มาก 

6. ท่านสนใจและใช้บริการร้านกาแฟตามท่ี 
Website Page ตา่งๆ แนะน า 

3.67 0.963 มาก 

7. ท่านมีความสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมกาแฟ  3.64 0.915 มาก 
8. ท่านมีความสนใจในรูปแบบการตกแตง่และ
การให้บริการ ของพนกังานในร้านกาแฟ 

4.22 0.730 มากท่ีสดุ 

ด้านความสนใจโดยรวม 3.77 0.727 มาก 
ด้านความคดิเห็น    
9. เคร่ืองด่ืมกาแฟชว่ยให้ทา่นรู้สึก
กระปรีก้ระเปร่า 

3.93 0.683 เห็นด้วย 

10.เคร่ืองดื่มกาแฟมีคณุคา่ทางโภชนาการ 3.13 0.722 เฉยๆ 
11.เคร่ืองดื่มกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมมี
รสชาตท่ีิดี 

3.56 0.776 เห็นด้วย 

12.เคร่ืองดื่มกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อม
ชว่ยให้ทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มากกวา่ร้าน
กาแฟขนาดใหญ่ 

3.81 0.773 เห็นด้วย 

13. เคร่ืองดื่มกาแฟในร้านกาแฟขนาดยอ่มมี
ความสะอาดและปลอดภยั 

3.58 0.644 เห็นด้วย 

ด้านความคดิเห็นโดยรวม 3.60 0.509 เห็นด้วย 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 3.55 0.517 มาก 
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จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน400 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

ด้านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความการปฏิบตัิ  ในด้านกิจกรรมของผู้บริโภคกับการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม มีความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.30 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

ท่านมักจะนัดพบคนรู้จักในร้านกาแฟ มีระดับการปฏิบัติมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 
รองลงมาคือ ท่านติดตามร้านกาแฟ ใน Website, Page ตา่งๆ และ ท่านมกัจะใช้เวลาว่างในร้าน
กาแฟ มีระดบัการปฏิบตัปิานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 และ 3.14 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจ  ในด้านความสนใจของผู้บริโภคกับการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม  มีความสอดคล้องโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.77 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

ท่านมีความสนใจในรูปแบบการตกแต่งและการให้บริการของพนกังานในร้านกาแฟ มีความ
สนใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ ท่านสนใจและใช้บริการร้ าน
กาแฟตามท่ี Website, Page ต่างๆ แนะน า ท่านมีความสนใจทดลองด่ืมกาแฟ ตามร้านกาแฟ
ใหม่ๆ  ทา่นมีความสนใจทดลองดื่มกาแฟเมนใูหม่ๆ  หรือแปลกจากเมนทูัว่ไป และทา่นมีความสนใจ
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมกาแฟ มีระดบัความสนใจมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 3.66 3.65 และ 3.64 
ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในด้านความคิดเห็นของผู้บริโภคกบัการ
ใช้ร้านกาแฟขนาดย่อม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

เคร่ืองดื่มกาแฟช่วยให้ท่านรู้สึกกะปรีก้ะเปร่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 รองลงมา คือ เคร่ืองด่ืมกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมช่วยให้ท่านประหยดัค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าร้านกาแฟขนาดใหญ่ เคร่ืองด่ืมกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมมีความสะอาดและ
ปลอดภยั เคร่ืองด่ืมกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมมีรสชาติท่ีดี มีระดบัความคิดเห็นเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 3.58 3.56 ตามล าดบั และเคร่ืองด่ืมกาแฟมีคณุค่าทางโภชนาการ มีระดบั
ความคดิเห็นเฉยๆ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13 
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3. พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 16 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านวตัถปุระสงค์การใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ยอ่ม 

 

วตัถปุระสงค์การ ใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพ่ือซือ้เคร่ืองดื่ม 253  63.25 
2.เพ่ือนัง่ท างาน / อา่นหนงัสือ  57  14.25 
3.เพ่ือพกัผอ่น / ใช้อินเตอร์เน็ต  41  10.25 
4.เพ่ือพบปะสงัสรรค์  44  11.00 
5.การเดนิทาง   5   1.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์การใช้บริการ เพ่ือซือ้

เคร่ืองด่ืม มีจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมา คือ เพ่ือนัง่ท างาน / อ่านหนงัสือ มี
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 เพ่ือพบปะสงัสรรค์ มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เ พ่ือ
พกัผ่อน / ใช้อินเตอร์เน็ตมีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และเพ่ือการเดินทาง มีจ านวน  
5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 แสดงคา่ต ่าสดุ  คา่สงูสดุ คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความถ่ีในการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม 

 

ข้อมลู Min. Max. 𝐗 S.D. 
ความถ่ีในการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม (ครัง้/สปัดาห์)  

1 14 3.31 2.253 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม มีจ านวนความถ่ี

ในการใช้บริการต ่าสดุ คือ 1 ครัง้/สปัดาห์ และสงูสดุ คือ 14 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีความถ่ีเฉล่ียในการ
ใช้บริการ 3.31 ครัง้/สปัดาห์ และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.253 
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ตาราง 18 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองดื่มในร้านกาแฟขนาดยอ่ม 
 

ข้อมลู Min. Max. 𝐗 S.D. 
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมในร้าน
กาแฟขนาดยอ่ม(แก้ว/สปัดาห์)  

1 28 4.22 3.768 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม มีจ านวนความถ่ี

ในการซือ้เคร่ืองด่ืมต ่าสดุ คือ 1 แก้ว/สปัดาห์ และสงูสดุ คือ 28 แก้ว/สปัดาห์ โดยมีความถ่ีเฉล่ียใน
การซือ้เคร่ืองดื่ม 4.22 แก้ว/สปัดาห์ และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.768 
 
ตาราง 19 แสดงค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายเฉล่ียใน 
การใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มตอ่ครัง้ 
 

ข้อมลู Min. Max. 𝐗 S.D. 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่ม (บาท/ครัง้) 

25 150 73.08 28.720 

 
จากตารางท่ี 19 พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม มีจ านวน

ค่าใช้จ่ายต ่าสุด คือ 25 บาท/ครัง้ และสูงสุด คือ 150 บาท/ครัง้ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้
บริการ 73.08 บาท/ครัง้ และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 28.720 
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ตาราง 20 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดยอ่ม 
 

ช่วงเวลาท่ีใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.ชว่งเช้า (06.00 – 10.59) 141 35.25 
2 ชว่งเท่ียง (11.00 – 12.59)  78 19.50 
3.ชว่งบา่ย (13.00 – 17.59) 163 40.75 
4. ชว่งเย็นถึงกลางคืน  
(หลงั 18.00 น.) 

 18   4.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้บริการในช่วงบา่ย 

(13.00 – 17.59)  มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเช้า มีจ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ช่วงเท่ียง (11.00 – 12.59) มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
ชว่งเย็นถึงกลางคืน(หลงั 18.00 น.) มีจ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
 
ตาราง 21 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทเคร่ืองดื่ม 
 

ประเภทของเคร่ืองดื่ม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.Espresso 91 22.75 
2.Americano 60 15.00 
3.Cappuccino 73 18.25 
4.Latte 62 15.50 
5.Macchiato 28   7.00 
6.อ่ืน ๆ เชน่ Chocolate ชาเขียว
เป็นต้น 

86 21.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 21 พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้เคร่ืองด่ืมประเภท Espresso มี
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 รองลงมาได้แก่ อ่ืน ๆ เช่น Chocolate / ชาเขียว จ านวน  
86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 Cappuccino จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 Latte มีจ านวน 
62 คน คดิเป็นร้อยละ 15.50 Americano มีจ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00  และ Macchiato 
มีจ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7  ตามล าดบั 
 
ตาราง 22 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่ม  
 

สถานที่ใช้บริการร้านกาแฟ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศนูย์การค้า 139 34.75 
อาคารส านกังาน / สถานศกึษา 252 63.00 
โทรสัง่แบบ Delivery     6   1.50 
อ่ืน ๆ เช่น จดุพกัรถ     3  0.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 22 พบวา่ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านกาแฟในอาคารส านกังาน 

/ สถานศึกษา มีจ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาได้แก่ ศนูย์การค้า จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.75 โทรสัง่แบบ Delivery จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  และ อ่ืน ๆ เช่น จดุ
พกัรถ มีจ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.75  ตามล าดบั 
 
ตาราง 23 แสดงจ านวนและค่าร้อยละผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน  
การใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตนเอง 226 56.50 
ครอบครัว   34   8.50 
เพ่ือน 109 27.25 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานขายหน้าร้าน 13 3.25 
คนรัก/แฟน 18 4.50 
อ่ืนๆ   0 0.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ส่วนใหญ่ คือ 

ตนเอง มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาได้แก่ เพ่ือน มีจ านวน 109 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.25ครอบครัว มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 คนรัก / แฟน มีจ านวน 18 
ตน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และพนักงานขายหน้าร้าน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดยอ่ม  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมตฐิานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้ ใช้ค่าสถิติ ( Independent sample t-test) โดยใช้ระดับความ
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เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 25 

 
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะเพศโดยใช้ Levene’s test 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 1.576 0.210 
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 26.821** 0.000 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 1.809 0.179 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 25 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดย่อม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ และคา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้เคร่ืองด่ืม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.210 และ 0.179 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่
แตกต่างกันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
สว่นด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงใช้
การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal variances not assumed) 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดย่อม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีใน  
การซือ้เคร่ืองดื่ม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม โดยใช้ t – test 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

𝐗 S.D. t df Sig. 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 3.55 2.753 1.612 398 0.108 
 3.17 1.920    
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 5.16 5.611 2.970** 160.264 0.003 
 3.71 2.032    
คา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 63.30 29.404 -5.184 398 0.000 
 78.40 26.641    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 25 พบวา่ การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน

กาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ พบวา่ มีคา่ Sig. 
เทา่กบั 0.108 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง(H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

ส าหรับความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืม พบวา่ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.03 และ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และ
คา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยผู้บริโภคเพศ
ชายมีพฤตกิรรมการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม แตค่า่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืมเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย 
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สมมตฐิานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0 : ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ี
ในการซือ้เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม  ใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคูจ่ะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่โดยใช้ Levene’s test  ซึง่ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้
H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะอายโุดยใช้ Levene’s test 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 12.220** 0.000 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 3.534* 0.030 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 4.750** 0.009 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 26 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการร้านกาแฟขนาด

ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการใช้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่
ความแปรปรวนแตกต่างกันจึงทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test  แสดงดัง
ตาราง 28 

 
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการร้านกาแฟ
ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองดื่ม และด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม เม่ือจ าแนกตามอายโุดยใช้การทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test 

 

Robust Tests of Equality of Means 
 

Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 6.038** 2 190.455 0.003 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 2.428 2 174.431 0.091 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 0.405 2 187.353 0.668 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 27 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างแสดงผลการวิเคราะห์การ

เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ เม่ือจ าแนกตามอายโุดยใช้การทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม  
คา่ Sig. เทา่กบั 0.091 และ 0.668 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) และยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อม ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมไมแ่ตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่ม ด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่แสดงดงัตาราง 29 
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการเม่ือ
จ าแนกตามอายดุ้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

อายุ 𝐗 15-23 ปี 24-32 ปี 33 ปีขึน้ไป 
15-23 ปี 3.04 - -0.640 

(0.225) 
0.140 
(0.967) 

24-32 ปี 3.68 - - -0.780** 
(0.002) 

33 ปีขึน้ไป 2.90 - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 28 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการเม่ือ
จ าแนกตามอายดุ้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ24 
- 32 ปีกบัผู้บริโภคท่ีมี อาย ุ33 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01โดยผู้บริโภคท่ีมี อาย ุ24 – 32 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมี อาย ุ33 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.780 ส าหรับคู่อ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0 : ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากับการใช้บริการร้าน

กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีใน
การซือ้เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้ ใช้ค่าสถิติ (Independent sample t-test) โดยใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ 
Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 30 

 
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 7.990** 0.005 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 13.921** 0.000 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 0.703 0.402 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 29 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดยอ่ม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ และความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.005 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกันจึง
ใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances not assumed) ส่วนด้าน
คา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.402 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงใช้การ
ทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั (Equal variances assumed) แสดงดงัตาราง 30 

 
ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้าน
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม โดยใช้ t – test 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

𝐗 S.D. t df Sig. 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 3.13 2.492 -2.245* 384.262 0.025 
 3.61 1.728    
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 4.35 4.517 1.123 366.829 0.262 
 3.99 1.840    
คา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 71.10 29.158 -1.817 398 0.070 
 76.51 27.708    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 30 พบว่า การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากับพฤติกรรมการ

ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรายด้านอ่ืนไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0 : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด

ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด

ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้ ใช้ค่าสถิติ ( Independent sample t-test) โดยใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 31 

 
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะสถานภาพโดยใช้ Levene’s test 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 0.750 0.784 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 0.642 0.423 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 0.780 0.780 

 
จากตารางท่ี 31 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดย่อม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองดื่ม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.784 0.423 และ 0.780 ตามล าดบั 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา่ มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจงึใช้การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั (Equal 
variances assumed) แสดงดงัตาราง 33 

 

ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ี
ในการซือ้เคร่ืองดื่ม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้ โดยใช้ t – test 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

𝐗 S.D. t df Sig. 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 3.28 2.218 -0.371 398 0.711 
 3.38 2.365    
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 4.14 3.619 -0.789 398 0.431 
 4.48 4.194    
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 73.32 28.574 2.91 398 0.771 
 72.35 29.288    

 

จากตารางท่ี 32 พบว่า การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้าน
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.711 0.431 
และ 0.771 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐานรอง(H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้
H0 : ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 



  94 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ี
ในการซือ้เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม  ใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคูจ่ะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่โดยใช้ Levene’s test  ซึง่ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้
H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะอาชีพโดยใช้ Levene’s test 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดย่อม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 10.683** 0.000 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 5.063** 0.007 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 21.216** 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 33 พบวา่ การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และคา่ใช้จ่าย
ในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.007 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนแตกต่าง
กนัจงึทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test  แสดงดงัตาราง 35 

 
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการร้านกาแฟ
ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม เม่ือจ าแนกตามอาชีพโดยใช้การทดสอบ
สมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test 
 

Robust Tests of Equality of Means 
 

Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 1.864 2 50.106 0.166 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 5.320** 2 93.239 0.006 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 26.282** 2 125.961 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 34 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างแสดงผลการวิเคราะห์  

การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ เม่ือจ าแนกตามอายุโดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.166 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความ
ว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.006 และ0.000 
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ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่แสดงดงัตาราง 35 
และ 36 ตามล าดบั 

 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามอาชีพด้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ 𝐗 ข้าราขการ/ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

พนกังานเอกชน/ 
ห้างร้าน 

อ่ื น ๆ เ ช่ น  ธุ ร กิ จ
ส่วนตัว/แม่บ้าน/
นกัศกึษา เป็นต้น 

ข้าราขการ/ 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.52 - -0.773* 
(0.031) 

-1.665** 
(0.007) 

พนกังานเอกชน/ 
ห้างร้าน 

4.29 - - -0.893 
(0.246) 

อ่ืนๆ เชน่ ธุรกิจ
สว่นตวั/แมบ้่าน/
นกัศกึษา เป็นต้น 

5.18 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 35 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามอาชีพด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ Dunnett’s T3 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม ผู้บริโภคท่ี
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มีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.031 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ เชน่ ธุรกิจสว่นตวั / แมบ้่าน / นกัศกึษา เป็นต้น มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.007 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซื อ้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานมีพฤตกิรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ
น้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.773 และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ อ่ืน 
ๆ เชน่ ธุรกิจสว่นตวั / แมบ้่าน / นกัศกึษา เป็นต้น โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.665 ส าหรับคู่
อ่ืนๆ ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามอาชีพด้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ 𝐗 ข้าราขการ/ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานเอกชน/ 
ห้างร้าน 

อ่ืนๆเช่น ธุรกิจ
ส่วนตัว/แม่บ้าน/
นักศึกษา เป็น

ต้น 
ข้าราขการ/ 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

66.58 - -9.439* 
(0.017) 

18.402** 
(0.009) 

พนกังานเอกชน/ 
ห้างร้าน 

76.02 - - 27.840** 
(0.000) 

อ่ืนๆเชน่ ธุรกิจ
สว่นตวั/แมบ้่าน/
นกัศกึษา เป็นต้น 

48.18 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 36 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามอาชีพด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ Dunnett’s T3 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืม ผู้บริโภค
ท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน 
มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.017 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ เชน่ ธุรกิจสว่นตวั / แมบ้่าน / นกัศกึษา เป็นต้น มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.009 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน กบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน 
ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว / แม่บ้าน / นักศึกษา เป็นต้น มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืมน้อยกว่า
ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.439 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ อ่ืน ๆ เช่น 
ธุรกิจสว่นตวั / แมบ้่าน / นกัศกึษา เป็นต้น โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 18.402 และผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
อ่ืน ๆ เชน่ ธุรกิจสว่นตวั / แมบ้่าน / นกัศกึษา เป็นต้น โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 27.840 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด

ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิต ิได้ดงันี ้

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ี
ในการซือ้เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม  ใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 
ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
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(Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่โดยใช้ Levene’s test  ซึง่ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้
H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
และด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม ของแตล่ะรายได้โดยใช้ Levene’s test 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟขนาดยอ่ม 

Levene’s Test for Equality of Variances. 

 F Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 3.550* 0.015 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 7.311** 0.000 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 9.058** 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 37 พบวา่ การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการใช้บริการ ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม และคา่ใช้จ่าย
ในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.015 0.000 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และ0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวน
แตกตา่งกนัจงึทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test  แสดงดงัตาราง 39 
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการร้านกาแฟ
ขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม เม่ือจ าแนกตามรายได้โดยใช้การทดสอบ
สมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 2.662* 3 345.307 0.050 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 3.864** 3 241.421 0.010 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม 2.034 3 336.172 0.109 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 38 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างแสดงผลการวิเคราะห์  

การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดยอ่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ เม่ือจ าแนกตามรายได้โดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนพฤติกรรม 
การใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ และความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.050 และ 0.010ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ด้านความถ่ีในการใช้บริการ และ
ความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่แสดง
ดงัตาราง 39 และ 40 ตามล าดบั 
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการเม่ือ
จ าแนกตามรายได้ด้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 

 
 

รายได้ 𝐗 ต ่ากว่า
25,000 
บาท 

25,000 – 
32,999 บาท 

33,000 – 
40,999 บาท 

41,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากว่า25,000 บาท 3.20 - -0.750* 
(0.013) 

-0.804* 
(0.025) 

-0.612 
(0.275) 

25,000 – 32,999 บาท 4.20 - - -0.054 
(1.000) 

0.138 
(0.999) 

33,000 – 40,999 บาท         4.96 -   0.192 
(0.995) 

41,000 บาทขึน้ไป 4.43 - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 39 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการเม่ือ
จ าแนกตามรายได้ด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ Dunnett’s T3 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ต ่ากวา่ 25,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 25,000 – 32,999 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.013 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 25,000บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 33,000 – 
40,999 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.025 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

โดยผู้บริโภครายได้ต ่ากว่า 25,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 
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25,000 – 32,999 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.750 และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 
25,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 33,000 – 40,999 บาท โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.804 สว่นรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่งทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามรายได้ด้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

รายได้ 𝐗 ต ่ากว่า
25,000 
บาท 

25,000 – 
32,999 บาท 

33,000 – 
40,999 บาท 

41,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่25,000 บาท 2.75 - -0.997** 
(0.001) 

-1.752** 
(0.000) 

-1.226 
(0.180) 

25,000 – 32,999 บาท 3.50 - - -0.755 
(0.318) 

-0.229 
(0.999) 

33,000 – 40,999 บาท         3.55 - - - 0.525 
(0.960) 

41,000 บาทขึน้ไป 3.36 - - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 40 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมเม่ือ
จ าแนกตามรายได้ด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ Dunnett’s T3 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม ผู้บริโภคท่ี
มีรายได้ต ่ากว่า 25,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 25,000 – 32,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 25,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 33,000 
– 40,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้
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แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผู้บริโภค
รายได้ต ่ากว่า 25,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 25,000 – 32,999 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.997  และผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 25,000 บาท มี
พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีใน
การใช้บริการน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 33,000 – 40,999 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 
1.752 สว่นรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่งทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติได้ดงันี ้
สมมตฐิานข้อท่ี 2.1  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05  
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 41 
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการ 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต Pearson 
Correlation  

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านกิจกรรม 0.150** 0.003 ต ่า เดียวกนั 
ด้านความสนใจ 0.329** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความคดิเห็น 0.276** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวม 

0.3311** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 41 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.311 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และด้านความคิดเห็นมีคา่ sig เทา่กบั 0.003 และ 0.000 มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 
0.150 และ 0.276 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม และด้าน
ความคิดเห็นดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ส าหรับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความสนใจ มีคา่คา่ sig เทา่กบั 0.000 มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.329 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์ไปใน
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ทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านความสนใจดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

 
สมมตฐิานข้อท่ี 2.2  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 42 

 
ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีใน
การซือ้เคร่ืองดื่ม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านกิจกรรม 0.089 0.075 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความสนใจ 0.189** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ด้านความคดิเห็น 0.064 0.205 ไมมี่ความสมัพนัธ์ เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.149** 0.003 ต ่า เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 42 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.149 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีค่า sig เท่ากับ 0.000 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.189 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ระดบัต ่า กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านความสนใจดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า สว่นรายด้านอ่ืนไมพ่บความสมัพนัธ์ 

 
สมมตฐิานข้อท่ี 2.3  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืม 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองด่ืม 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผล
การทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 44 
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ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายใน
การซือ้เคร่ืองดื่ม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านกิจกรรม 0.249** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ด้านความสนใจ 0.060 0.474 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความคดิเห็น 0.137** 0.006 ต ่า เดียวกนั 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.082** 0.009 ต ่า เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.082 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และด้านความคิดเห็นมีคา่ sig เท่ากบั 0.000 และ 0.006 ตามล าดบั 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
(r) เท่ากับ 0.249 และ 0.137 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่า กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม 
และด้านความคิดเห็นดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  

ส่วนด้านความสนใจไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 44 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี
พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test  สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมี
พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ F-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ t-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 44 (ตอ่) 

 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม t-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ F-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่ง
กนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ F-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม F-test ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 44 (ตอ่) 

 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ยอ่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ Pearson Correlation สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม Pearson Correlation สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่ม Pearson Correlation สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

 

 



  

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยนีค้ณะผู้ วิจัยได้สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการ
ด าเนินการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ความมุง่หมายของการวิจยั  
ในการวิจยัครัง้นีค้ณะผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และด้านความคิดเห็นท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟ
ขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้ และอาชีพ แตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ
การร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กบัการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ คือ ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนว่ามีจ านวนเท่าใด ผู้ วิจัยถึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non Population) เพ่ือ
ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไว้ 
ผู้ วิจัยจึงได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างเท่ากับ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าวิจยัทัง้หมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 

ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอย่างกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จากสถานท่ีท่ี
เป็นแหลง่ชมุชน ห้างสรรพสินค้า และยา่นธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แหง่ท่ีมีการเก็บ
ภาษีสงูสดุ (วิเชียร, 2522) 

1. ยา่นสีลม  : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
2. ยา่นเพลินจิต : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
3. ยา่นสขุมุวิท  : อาคาร Interchange 
4. ยา่นสาทร : อาคารสาทรสแควร์ 
5. ยา่นราชประสงค์ : อาคาร ด ิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน

ตวัอยา่งท่ีจะท าการส ารวจทัง้ 5 พืน้ท่ี แหง่ละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ

รวบรวม ข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ จดัเก็บข้อมลู ณ พืน้ท่ีทัง้ 5 แห่ง ตามท่ีก าหนด
ในขัน้ตอนท่ี 2 สาขาละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจ านวนท่ีต้องการ 

 
 
 
 



  114 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย

จดัล าดบัเนือ้หาแบบสอบถามให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่นดงันี  ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เก่ียวกับลักษณะ

โดยทัว่ไปของผู้บริโภค ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple Choice) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภท
นามก าหนด (Nominal Scale)ได้แก่ สถานภาพ และอาชีพ ข้อมูลประเภทจัดล าดับ (Ordinal 
Scale)ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
วดั (Likert Scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั โดยใช้ระดบัการวัด
ข้อมูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) มีจ านวน 13 ข้อ มีการก าหนดระดบัการใช้คะแนน 5 
ระดบั 

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม (Stand-
Alone) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับ วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ช่วงเวลาและความถ่ีในการบริโภค 
มูลค่าในการบริโภค สถานท่ีหรือช่องทางท่ีซือ้ ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีซือ้ บุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
จ านวน 5 ข้อ และปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ 

 
การจัดกระท าข้อมูล 
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) คณะผู้วิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยมาลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้

ลว่งหน้า 
3. การประมวลผลข้อมูลท่ีลงรหัสแล้ว ได้น ามาบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการ

ประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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การวิเคราะห์สมมตฐิาน 
1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนจะมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาด
ยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิตท่ีิใช้ทดสอบ คือ สถิตทีิเทส (t  - test) และ สถิต ิอโนวา (One 
Way Anova) 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation) 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

ผลจากการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้
บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลดงันี ้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมตฐิาน 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการโดยจ าแนกตาม 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่าจากการวิเคราะห์
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.70 โดยมีอาย ุ24 – 32 ปีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากว่า จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีสถานภาพ โสด / หม้าย / 
หย่าร้าง / แยกกนัอยู่จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน / ห้าง
ร้าน จ านวน 303 คนคิดเป็นร้อยละ 75.75 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 41,000 บาท จ านวน 116 
คนคดิเป็นร้อยละ 29 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นในด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อม พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมลูความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดงันี ้ 

ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความเห็นว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม
โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.30 โดยสว่นมากมีการใช้บริการเน่ืองจากนดัพบ
คนรู้จกั อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53  มีการติดตามร้านกาแฟใน website และใช้เวลา
วา่งในร้านกาแฟ อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 และ 3.14 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความเห็นว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ
สนใจโดยรวม อยู่ในระดบัความสนใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 โดยส่วนใหญ่มีความสนใจ
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เก่ียวกบัรูปแบบในการตกแตง่และการให้บริการของพนกังานในร้านกาแฟ อยู่ในระดบัความสนใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือสนใจและใช้บริการร้านกาแฟตามท่ี Website 
แนะน า สนใจทดลองด่ืมกาแฟ ตามร้านกาแฟใหม่ๆ สนใจทดลองด่ืมกาแฟเมนูใหม่ๆ หรือแปลก
จากเมนทูัว่ไป และสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองดื่มกาแฟ อยู่ในระดบัความสนใจมากโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.67 3.66 3.63 และ 3.64 ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น พบวา่ ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
เคร่ืองด่ืมกาแฟช่วยให้ท่านรู้สึกกะปรีก้ะเปร่า เคร่ืองด่ืมกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมช่วยให้ท่าน
ประหยดัคา่ใช้จ่ายได้มากกวา่ร้านกาแฟขนาดใหญ่ เคร่ืองดื่มกาแฟในร้านกาแฟขนาดย่อมมีความ
สะอาดและปลอดภยั เคร่ืองดื่มกาแฟในร้านกาแฟขนาดยอ่มมีรสชาตท่ีิดี  อยูใ่นระดบัเห็นด้วย โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 3.81 3.58 และ 3.56 ตามล าดับ ส่วนเคร่ืองด่ืมกาแฟมีคุณค่าทาง
โภชนาการ  มีระดบัความคดิเห็นเฉย ๆ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม จากการวิเคราะห์ข้อมลู
ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 

3.1 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การใช้บริการ เพ่ือซือ้เคร่ืองด่ืม มีจ านวน 253 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมา คือ เพ่ือนัง่ท างาน / อ่านหนงัสือ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.25 เพ่ือพบปะสงัสรรค์ มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เพ่ือพกัผ่อน / ใช้อินเทอร์เน็ต มี
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และเพ่ือการเดินทาง มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
ตามล าดบั 

3.2 ผู้บริโภคมีจ านวนความถ่ีในการใช้บริการต ่าสดุ คือ 1 ครัง้/สปัดาห์ และสงูสดุ คือ 
14 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีความถ่ีเฉล่ียในการใช้บริการ 3.31 ครัง้/สปัดาห์ 

3.3 ผู้บริโภคมีจ านวนความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมต ่าสดุ คือ 1 แก้ว/สปัดาห์ และสงูสดุ 
คือ 28 แก้ว/สปัดาห์ โดยมีความถ่ีเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองดื่ม 4.22 แก้ว/สปัดาห์ 

3.4 ผู้บริโภคมีจ านวนคา่ใช้จา่ยต ่าสดุ คือ 25 บาท/ครัง้ และสงูสดุ คือ 150 บาท/ครัง้ 
โดยมีคา่ใช้จา่ยเฉล่ียในการใช้บริการ 73.08 บาท/ครัง้ 

3.5 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงบา่ย (13.00 – 17.59)  มีจ านวน 163 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.75 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเช้า มีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ช่วงเท่ียง 
(11.00 – 12.59) มีจ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 19.50 และชว่งเย็นถึงกลางคืน(หลงั 18.00 น.) มี
จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
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3.6 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้เคร่ืองด่ืมประเภท Espresso มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.75 รองลงมาได้แก่ อ่ืน ๆ เช่น Chocolate / ชาเขียว จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 
Cappuccino จ านวน73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 Latte มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
Americano มีจ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00  และ Macchiato มีจ านวน 28 คน คดิเป็นร้อย
ละ 7  ตามล าดบั 

3.7 ผู้ บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟในอาคารส านักงาน / สถานศึกษา มี
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาได้แก่ ศนูย์การค้า จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
34.75 โทรสัง่แบบ Delivery จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.50  และ อ่ืน ๆ เชน่ จดุพกัรถ มีจ านวน 
3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.75  ตามล าดบั 

3.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ส่วนใหญ่ คือ ตนเอง มี
จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาได้แก่ เพ่ือน มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.25 ครอบครัว มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 คนรัก / แฟน มีจ านวน 18 ตน คิดเป็นร้อย
ละ 4.50 และพนกังานขายหน้าร้าน มีจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
โดยสมมตฐิานจ านวน 2 ข้อ ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั จากการศกึษา
พบวา่ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่มไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ

การของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด

ย่อมของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่มไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ

คิดเห็นมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั จากการศกึษาพบวา่  

รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาด
ย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีไ้ด้ศึกษาค้นคว้า เร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟ

ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ท่ีส าคญัมาอภิปรายผลได้ดงันี ้
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของของ

ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการวิจัย พบว่า ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมมากกว่า เน่ืองจากเพศ
ชายส่วนมากจะมีน า้หนกัเฉล่ียมากกว่าเพศหญิง ซึ่งความต้องการด่ืมน า้ในแต่ละวนัจึงต้องการ
มากกว่าเพศหญิง จึงเป็นสาเหตุให้เพศชายมีความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมบ่อยกว่าเพศหญิง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ (กานดา เสือจ าศีล, 2555) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้ บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้ บริโภคในจังหวัด
ปทมุธานี ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.01  โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืมมากกว่า 
เน่ืองจากเพศหญิงส่วนมากมีความชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีความพิเศษ มีการเพิ่ม Topping ใน
เคร่ืองด่ืม จึงเป็นสาเหตใุห้ราคาเคร่ืองด่ืมสงูกว่าทัว่ไป  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  (กานดา เสือ
จ าศีล, 2555) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จงัหวดัปทมุธานี พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้บริการของผู้ บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้
บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากในปัจจบุนัทัง้เพศชายและ
เพศหญิง ต่างต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน จึงท าให้ผู้บริโภคทุกเพศ
สามารถเลือกซือ้สิน้ค้า หรือใช้บริการได้ตวัตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ(สวุพิชญ์ ตัง้นิมิตร
ชยักลุ & พนิต กลุศริิ, 2552)ได้ศกึษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร
พร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั  
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2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกตา่งกัน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้บริโภคอาย ุ24 – 32 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการใช้บริการมากท่ีสดุ 
เน่ืองจากช่วงอายุดงักล่าวเพิ่งเร่ิมต้นการท างาน มีรายได้ในระดบัปานกลาง ดงันัน้การเลือกด่ืม
เคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟขนาดย่อมจึงเป็นทางเลือกอันดบัต้นๆ ในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร & ณกัษ์ กลุิสร์, 2557) ได้ศกึษาเร่ืองพฤตดิรรมการบริโภคชา
ผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมี
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีใน
การซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผู้บริโภคทกุกลุ่ม
อายตุา่งมีความต้องการในการบริโภคเคร่ืองด่ืมไม่แตกตา่งกนั ซึ่งการบริโภคเป็น 1 ปัจจัยพืน้ฐาน
ของการด ารงชีพของมนษุย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (กานดา เสือจ าศีล, 2555)ได้ศกึษาเร่ือง 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี พบว่าผู้บริโภค
ท่ีมีอายุไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟ
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากราคาเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟขนาดย่อม มีราคาท่ีไม่สูง 
ผู้บริโภคทกุกลุ่มอายจุึงสามารถใช้จ่ายเพ่ือซือ้เคร่ืองดื่มได้ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ (กานดา เสือจ าศีล, 2555)ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน 
ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายไุม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี 

3. ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05
โดยผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้บริการมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษา มีอาชีพและฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง มีกระบวนการคิดท่ีเป็นเหตเุป็นผล มีการค้นหาข้อมูลก่อนการตดัสินใจใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ(ศิริวรรณ, 2538) กล่าวว่า ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรม
การซือ้ท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีแนวโน้มจะบริโภคมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่ากว่า 
และพบวา่ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากประเภทเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟขนาดย่อมไม่มีความ
ซบัซ้อนยุ่งยากในการซือ้ เป็นเมนทูัว่ไป สามารถซือ้ได้ง่าย ดงันัน้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันจึง
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ(เสาวนีย์ อาษากิจ & สพุาดา สิริกตุตา, 2550)ได้ศกึษาเร่ืองเปรียบเทียบ
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด และกาแฟส าเ ร็จรูปของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
คัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกันผู้บริ
โภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืมไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากราคาเคร่ืองดื่มในร้านกาแฟขนาดยอ่มมีราคาท่ีไมส่งู ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงสินค้า และบริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ (เสาวนีย์ อาษากิจ & สพุาดา สิริกตุตา, 
2550) ได้ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด และกาแฟ
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

4. ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้าน
กาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองด่ืม และด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองดื่มไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
เน่ืองจาก ปัจจบุนัเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชา ได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึน้ ประกอบกบัผู้บริโภค
ใช้บริการร้านกาแฟมากขึน้ ดงันัน้สถานภาพจึงไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ(เสาวนีย์ อาษากิจ & สุพาดา สิริกุตตา, 2550)ได้
ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟคั่วบด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั  

5. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
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0.05 โดยอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตวั / แม่บ้าน / นกัศึกษา เป็นต้น มีพฤติกรรมการใ ช้บริการ 
ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมมากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มอาชีพดงักล่าวมีความอิสระในการ
ปฏิบตังิาน ไมมี่เวลาในการปฏิบตังิานมาควบคมุ ท าให้สามารถใช้บริการ หรือซือ้เคร่ืองด่ืมในเวลา
ใดก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ(ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร & ณกัษ์ กลุิสร์, 2557)ได้ศกึษาเร่ือง
พฤติดรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) กล่าวว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ อาชีพของแตล่ะบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืม
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน / 
ห้างร้าน มีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืมสงูสดุ เน่ืองจากกลุ่มอาชีพดงักล่าวมีรายได้คอ่นข้าง
สูง และมีรายได้ประจ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร & ณักษ์ กุลิสร์, 
2557)ได้ศกึษาเร่ืองพฤติดรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ บ ริ โภคท่ี มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)กล่าวว่า 
อาชีพท่ีแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ อาชีพของแตล่ะบคุคลจะน าไปสู่
ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เน่ืองจากร้านกาแฟขนาดย่อมมีการบริการท่ีดี สามารถนั่งได้เป็นเวลานาน บางร้านมี
อินเตอร์เน็ทให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ประกอบกับเคร่ืองด่ืมมีราคาไม่สูง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ(เสาวนีย์ อาษากิจ & สพุาดา สิริกตุตา, 2550)ได้ศกึษาเร่ืองเปรียบเทียบทศันคติและ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั 

6. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้าน
กาแฟขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระหว่าง 33,000 – 40,999 บาท มีความถ่ีในการใช้
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บริการมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง มีความสามารถในการซือ้สินค้าหรือใช้บริการได้
มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ในน้อยถึงปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ(ธิดาวรรณ จงเกรียง
ไกร & ณักษ์ กุลิสร์, 2557)ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้
โอชายะแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ระหว่าง 33,000 – 40,999 บาท มีความถ่ี
ในการใช้บริการมากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้บริโภคกลุม่ดงักลา่วมีก าลงัในการซือ้สงู เน่ืองจากมีรายได้สงู 
จงึสามารถซือ้เคร่ืองดื่มในร้านกาแฟขนาดย่อมได้บอ่ยครัง้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ(ธิดาวรรณ 
จงเกรียงไกร & ณักษ์ กุลิสร์, 2557)ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคชาผลไม้โอชายะแตกตา่งกนั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้
บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้
เคร่ืองด่ืมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟขนาด
ยอ่มมีราคาไมส่งู และมีความหลากหลายของเมนท่ีูไมม่ากนกั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ(กานดา 
เสือจ าศีล, 2555)ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอนของผู้บริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานี พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  
1. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั

ต ่ากบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้
บริการและด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจาก
ปัจจบุนัคนไทยมีความนิยมด่ืมกาแฟกนัเพิ่มมากขึน้ นิยมใช้บริการร้านกาแฟและนดัพบคนรู้จกัใน
ร้านกาแฟเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัร้านกาแฟขนาดยอ่มก็เพิ่มจ านวนมากขึน้ เคร่ืองดื่มมีราคาไม่สงู 
มีคณุภาพท่ีดี ตลอดจนมีการติดตาม Webpage ร้านอาหารกันมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ(อดลุย์ & ดลยา, 2550)กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของบคุคลนัน้ ๆ ขึน้อยู่กบัรูปแบบของ
การด ารงชีวิตท่ีบคุคลนัน้เข้าไปเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมของบคุคลนัน้ ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยั
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ของ(สุวพิชญ์ ตัง้นิมิตรชัยกุล & พนิต กุลศิริ, 2552)ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบัปานกลางและต ่ากบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ และด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ตามล าดบัเน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจุบนัมีความสนใจเคร่ืองด่ืมกาแฟ ติดตามร้านกาแฟเปิด
ใหม่ และอยากท่ีจะทดลองเคร่ืองด่ืมกาแฟใหม่ ๆ ตลอดจนเลือกใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม 
โดยเฉพาะร้านกาแฟขนาดย่อมท่ีมีการตกแตง่สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (สวุพิชญ์ ตัง้
นิมิตรชยักลุ & พนิต กลุศิริ, 2552)ได้ศกึษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพร้อมบริโภคของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีใน
การใช้บริการ และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองด่ืม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีความเห็นว่าเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟขนาดย่อมมีคณุภาพ รสชาติ และมีความ
ปลอดภยัในการบริโภคเทียบเท่ากบัร้านกาแฟขนาดใหญ่ ประกอบกบัราคาเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟ
ขนาดย่อมมีราคาไม่สูง จึงท าให้ผู้ บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (สวุพิชญ์ ตัง้นิมิตรชยักลุ & พนิต กลุศิริ, 2552)ได้ศกึษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบ
การด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
จากการศกึษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.1 ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ผู้ ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคญักลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อายุ 24 – 32 ปี มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 33,000 – 40,999 บาท ทัง้นีผู้้ประกอบการควรรักษา / 
พฒันา คณุภาพ รสชาติของเคร่ืองด่ืม และการให้บริการให้มีความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนสร้าง
ความแตกตา่ง เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองกบัรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจบุนั อีกทัง้ยงัเป็น
การดงึดดูให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการอีก 

1.2 ด้านความถ่ีในการซือ้เคร่ืองด่ืม ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักลุ่มเปา้หมาย ประกอบด้วย เพศชาย มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / 
แม่บ้าน / นกัศกึษา เป็นต้น และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 33,000 – 40,999 บาท โดยผู้ประกอบการ
ควรจดัการสง่เสริมการตลาด เชน่ การด่ืมครบ 10 แก้ว รับเคร่ืองดื่มฟรี 1 แก้ว เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
จูงใจให้ผู้ บริโภคซือ้เคร่ืองด่ืม เพิ่มความถ่ีในการซือ้ของผู้ บริโภค ตลอดจนต้องมีการส่ือสาร 
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตา่ง ๆ ในชอ่งทางท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการเพิ่มการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค 

1.3 ด้านคา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืม ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญกลุ่มผู้ บริโภคเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน / ห้างร้าน โดยผู้ ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ด้วยการพฒันาเคร่ืองด่ืมให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ เพ่ือท่ีจะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ของด่ืมต่อครัง้ ทัง้นี  ้ต้องท าการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เข้าถึง
กลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

2. ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
2.1 ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 

และบริการให้มีคณุภาพท่ีดี ตรงตอ่ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ และด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซือ้เคร่ืองด่ืมของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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2.2 ด้านความสนใจ ผู้ ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปวางแผน
การตลาด เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงการท าโฆษณาในส่ือตามช่องทางตา่ง ๆ เชน่ 
Webpage อาหารหรือใน Social Media เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่
ผู้ บริโภค ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ และด้านความถ่ีใน
การซือ้เคร่ืองดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนเก่ียวกับ
การส่ือสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ โดยอาจจะอาศยัการประชาสมัพันธ์ เพ่ือสร้าง
ความถ่ีในการใช้บริการ และเพิ่มคา่ใช้จา่ยในการซือ้ได้ ซึง่จากผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ด้านความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ และด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้เคร่ืองดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

ส าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป ทางผู้วิจยัมีความเห็นวา่ควรท าการศกึษาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1. ควรท าการศกึษาโดยเพิ่มตวัแปรด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาด

ย่อม และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) หรือองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้
สนบัสนนุและเป็นแนวทางเพิ่มเตมิในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

2. ควรท าการศึกษาโดยเน้นท่ีร้านกาแฟประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ร้านกาแฟเครือ
ตา่งประเทศ เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์เพิ่มเตมิเก่ียวกบัสว่นแบง่ทางการตลาดของร้านกาแฟ 

3. ควรศกึษาถึงการรับรู้ละความเข้าใจตอ่ร้านกาแฟแตล่ะประเภทของผู้บริโภค 
4. ควรท าการศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม โดยขยายขอบเขต

พืน้ท่ีในการวิจยัไปยงัภมูิภาคอ่ืน 
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