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      การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชว้ิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน เก็บขอ้มลูดว้ยการใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ 
คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ  t-test, One-Way ANOVA, และ Multiple 
Regression ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too 
Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนและคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้
ไม่แตกตา่งกนั (2) ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน แตกตา่งกนัมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (3) ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส แตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุ่นใหม่ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ 
และดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast 
Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนโดยสามารถอธิบายได้ 36.4% (5) รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ และดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบั
คนรุน่ใหมมี่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น คา่ใชจ้่ายในการมา
ใชบ้รกิารตอ่ครัง้โดยสามารถอธิบายได ้18.8% 
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      This research is to study the lifestyle factors affecting service usage 

behavior at Too Fast Too Sleep. The statistical methods used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistical methods used to 
test these assumptions included a t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression. The 
results of study were as follows: (1) different gender did not demonstrate different 
behavior in terms of using the services in the category of frequency and expense; (2) 
differed in age, education level, occupation, and income per month had different 
behavior in terms of service usage in the category of expense with a statistical 
significance of 0.05; (3) different marital status had different behavior in terms of service 
usage in the category of frequency had a statistical significance of 0.05; (4) lifestyle 
factors in the category of interest in the daily lives of the new generation, opinions on 
adopting the life styles of the new generation and outdoor activities for the new 
generation influenced on service usage behavior in the category of frequency, with a 
statistical significance of 0.05 and an Adjusted R2 equal to 36.4%; and (5) lifestyle 
factors in the category of opinion on adopting the lifestyle of the new generation and 
outdoor activities for the new generation influenced service usage in the category of 
expense, with a statistical significance of 0.05 and an Adjusted R2 equal to 18.8%. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่เห็นว่า การท างานหรืออ่านหนังสืออยู่ท่ีบา้นในบางครัง้ก็ท าใหเ้กิด

ความเบื่อหน่ายเพราะบรรยากาศท่ีจ าเจไม่เคยเปล่ียน  เม่ือจะท างานตอ่ท่ีส านกังานหลงัเวลาเลิก
งาน ส านักงานก็จะปิดหรือถ้าตอ้งการจะไปอ่านหนังสือท่ีหอ้งสมุด ก็จะอยู่จนดึกมากไดเ้พราะ
หอ้งสมดุมีเวลาเปิด-ปิดเช่นกนั ในบางครัง้ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไปท างานเป็นกลุ่มในช่วง
วนัหยุด ท าใหต้อ้งหาสถานท่ีท างานหรือท่ีอ่านหนงัสือใหม่ ซึ่งบางครัง้การหาสถานท่ีใหม่ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายและสถานท่ีดงักลา่วอาจจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ท าใหก้ารท างานหรือการ
อ่านหนังสือท าไดไ้ม่สะดวก นอกจากนีก้ารเขา้ไปนั่งท างานในรา้นอาหารต่างๆ พนักงานก็จะไม่
อนญุาตใหน้ั่งท างานได ้เพราะเป็นการรบกวนลูกคา้คนอ่ืนๆ รวมถึงในปัจจุบนัการท างานแบบฟรี
แลนซก์ าลงัไดร้บัความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พวกเขาเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งหาสถานท่ีต่างๆในการ
ท างานหรือนดัเจอกับลูกคา้ ท าใหมี้นกัธุรกิจท่ีเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี ้จึงไดท้  าการเปิดรา้นแบบ 
Co-Working Space(สถานท่ีท างานสาธารณะ) เพ่ือช่วยแกปั้ญหาส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการหาท่ีสถานท่ี
ท างานหรืออ่านหนงัสือไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหนึ่งในรา้นดงักล่าวก็มีรา้นท่ีช่ือว่า Too Fast Too 
Sleep อยู่ดว้ย โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆท่ีจ าเป็นในการอ่านหนงัสือหรือท างาน เช่น มีท่ี
ชารต์แบตเตอรี่ส  าหรบัโน๊ตบุค้ มีหอ้งประชมุส่วนตวัไวส้  าหรบันั่งประชมุนอกสถานท่ี และมีอาหาร 
เครื่องด่ืมไวส้  าหรบัผูบ้ริโภค เพ่ือใหผู้้บริโภคสามารถใชบ้ริการไดอ้ย่างยาวนานยิ่งขึน้ แต่ธุรกิจ
เหล่านีก็้มีปัญหาคือ ผูท่ี้ท  าธุรกิจประเภทนี ้มกัจะไม่รูว้่าลูกกลุ่มไหนเป็นลูกคา้หลกัท่ีจะเขา้มาใช้
บริการของรา้นเป็นประจ า นอกจากนีย้งัประสบปัญหาขาดทนุเพราะว่าทางรา้นไม่ไดบ้งัคบัใหซื้อ้
เครื่องดื่มหรืออาหารของทางรา้น ท าใหมี้ผูบ้รโิภคบางคนน าอาหารจากท่ีอ่ืนเขา้มาทาน นอกจากนี้
เครื่องดื่มหรืออาหารบางประเภทก็ถือวา่มีราคาท่ีคอ่นขา้งแพงดว้ย  

 จากขอ้มลูของเว็บ (โฮม, 2560) https://www.home.co.th/hometips/detail/82294 ท า
ใหท้ราบวา่ธุรกิจนีเ้หมาะกบัคนยคุ Gen Y และ Z ซึ่งอยู่ช่วงวยัท างานหรือก าลงัเรียนหนงัสือ คน 2 
กลุ่มนีช้อบใชชี้วิตแบบ Smart Worker โดยจะใหค้วามส าคญักบัการจดัสรรเวลา เพ่ือใหชี้วิตเกิด
ความสมดลุกนั ดว้ยการท างานและสงัสรรคก์บักลุม่เพ่ือนไปพรอ้มๆกนั ท าใหธุ้รกิจนีมี้ความเป็นไป
ไดส้งูท่ีจะเตบิโตมากขึน้อนาคต  

จากท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย
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จะเนน้การศกึษาในเรื่องความแตกตา่งของลกัษณะประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล สืบเน่ืองจากขอ้มลู
ของเว็บ (เทคซอส ทีม, 2562) https://techsauce.co/tech-and-biz/co-working-space-2019-
hubba# พบว่าในปัจจบุนัธุรกิจ Co-Working Space มีคูแ่ข่งเพิ่มมากขึน้ทัง้แบรนดใ์นไทยเองและ
แบรนดร์ะดบัโลกต่างก็เร่งขยายพืน้ท่ีรวมไปถึงเพิ่มจ านวนสาขาอย่างต่อเน่ือง จึงตอ้งศึกษาว่า
ลกูคา้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไหน เพ่ือดงึดดูใหล้กูคา้เปา้หมายเขา้มาใชบ้ริการอย่างตอ่เน่ือง 
และหาลกูคา้ใหม่ๆเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไทย ท าใหมี้ผูค้นมากกวา่จงัหวดัอ่ืนๆของประเทศไทย รา้น Too Fast Too Sleep จึงเป็นอีกหนึ่งใน
ธุรกิจ Co-Working Space ท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาครัง้นี ้เพ่ือใหท้างรา้นสามารถน า
งานวิจยันีไ้ปปรบัปรุงเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และหากลุ่มผูบ้ริโภค
เปา้หมายท่ีแทจ้รงิได ้เพ่ือน าไปเป็นกลยทุธใ์นการสรา้งสว่นสง่เสรมิการขายตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

งานวิจยันีมี้ความมุง่หมายดงันี ้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปดว้ย กิจกรรม ความ

สนใจ ความคดิเห็น ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือหากลุม่ผูบ้รโิภคเปา้หมายท่ีจะเขา้มาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep 
2. เพ่ือใหท้างรา้น Too Fast Too Sleep สามารถน าไปเป็นกลยุทธใ์นการสรา้งส่วน

สง่เสรมิการขายเพ่ือดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการมากขึน้ 
3. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูแก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาในเรื่องของการท าธุรกิจ Co-Working Space 

และสามารถน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชอ้า้งอิงในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ตอ่ไปได ้
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย 
 ผูบ้รโิภคซึ่งมาใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

ใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ตอ้ง
ท าการหากลุ่มตวัอย่างจากการค านวณโดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554, น. 13) โดยใหค้า่
ความคลาดเคล่ือนไม่เกินรอ้ยละ 5 โดยมีความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ซึ่งไดข้นาดตวัอย่างมาจ านวน 
385 ตวัอย่างเพ่ือความแม่นย าจึงเพิ่มจ านวนอีก 15 ตวัอย่าง รวมทัง้หมดเป็น 400 ตวัอย่าง ใชว้ิธี
เก็บขอ้มลูดว้ยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะรา้น Too Fast Too Sleep 6 สาขาในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑลประกอบดว้ย สาขา สามย่าน, เกษตร, ศาลายา, สยาม, ศศินทร ์และ มศว และใช้
วิธีการเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota) เพ่ือใหต้วัอย่างจ านวนเท่าๆกนั สาขาละ 66-67 
ตัวอย่าง รวมทั้งหมดเป็น 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ไปเก็บขอ้มลูท่ีรา้น Too Fast Too Sleep ตามท่ี
ระบใุนขัน้ตอนท่ี 1 จนครบไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 

1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 
1.1.1 เพศ  

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 11-20 ปี 
1.1.2.2 21-30 ปี 
1.1.2.3 31-40 ปี 
1.1.2.4 41 ปีขึน้ไป 

 



  4 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 
1.1.3.3 หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
1.1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/พนกังานสญัญาจา้งของรฐั 
1.1.5.3 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 
1.1.5.4 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
1.1.5.5 พอ่บา้น/แมบ่า้น 
1.1.5.6 อ่ืนๆ 

1.1.6 รายไดต้อ่เดือน 
1.1.6.1 ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
1.1.6.2 10,001-20,000 บาท 
1.1.6.3 20,001-30,000 บาท 
1.1.6.4 30,001-40,000 บาท 
1.1.6.5 40,001 บาท ขึน้ไป 

1.2. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.2.1 กิจกรรม (Activities) 
1.2.2 ความสนใจ (Interests) 
1.2.3 ความคดิเห็น (Opinions) 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผูบ้รโิภค หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep 
2. Co-Working Space หมายถึง สถานท่ีท างานสาธารณะท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การท างาน เชน่ มีโต๊ะใหน้ั่งท างานไดเ้ป็นกลุม่ มีหอ้งประชมุสว่นตวั เป็นตน้ 
3. รา้น Too Fast Too Sleep หมายถึง รา้นกาแฟท่ีใหบ้ริการในรูปแบบ Co-Working 

Space 
4. คนรุน่ใหม ่หมายถึง คนทกุเพศทกุวยัท่ีมี ความคดิ ความเช่ือและพฤติกรรมตา่งไปจาก

คนรุ่นก่อนหน้า มักจะชอบออกไปท ากิจกรรมข้างนอกท่ีพัก รักความเป็นอิสระ สะดวกสบาย 
ท างานท่ีไหนก็ได ้สนใจการออกแบบท่ีสวยงาม เป็นตน้ 

5. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการใชชี้วิตของผูค้นแต่ละคน ซึ่งขึน้อยู่กับ
สภาพแวดลอ้มและการอบรมตา่งๆ ซึ่งสามารถแยกออกมาไดด้งัตอ่นี ้

5.1 กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมนอกท่ีพกัท่ีผูบ้ริโภคมกัออกไปท า ไดแ้ก่ การออกไป
สงัสรรคเ์พ่ือนฝงู, การอา่นหนงัสือนอกท่ีพกั, การท างานนอกท่ีพกัช่วงวนัหยดุ และการประชมุนอก
ท่ีท างานหรือสถานศกึษา  

5.2 ความสนใจ หมายถึง สิ่งทีผู้บริโภคให้ความส าคัญ ไดแ้ก่ สนใจรูปแบบการ
ใหบ้ริการแบบ Co-Working Space, สนใจเรื่องศิลปะและการออกแบบม สนใจเรื่องความ
สะดวกสบาย และสนใจในความเป็นอิสระในการท างาน 

5.3 ความคิดเห็น หมายถึง ทศันคติและความรูส้ึกท่ีมีต่อการใชชี้วิตของคนรุ่นใหม ่
ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือขา้งนอกท่ีพกัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเนือ้หาไดง้่ายกว่า , การท างานเป็น
กลุ่มช่วยใหง้านเสร็จเร็วกว่าการแยกกนัท างานคนเดียว, การท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนสรา้งความ
ใกลช้ิดมากกวา่การท ากิจกรรมกลุม่ผา่นทางอินเตอรเ์น็ต และการท างานสามารถท าท่ีไหนก็ได ้

6. พฤติกรรมการใชบ้ริการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมา เม่ือเขา้มาใช้
บรกิารของรา้น Too Fast Too Sleep ไดแ้ก่ มาใชบ้ริการเม่ือไหร ่มาใชบ้ริการเพราะเหตใุด ความถ่ี
ในการใชบ้รกิาร คา่ใชจ้า่ยในแตล่ะครัง้ท่ีมาใชบ้รกิาร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเรื่อง ปัจจยัดา้นรูปแบบด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ

ใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep สามารถก าหนดแนวคดิไดด้งันี ้
 
               ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมมตฐิานการวิจัย  
1. ผูบ้ริโภคซึ่งมีลักษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 

ด้านประชากรศาสตร ์

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดบัการศกึษา 

 อาชีพ 

 รายไดต้อ่เดือน 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 กิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ 

 ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ 

 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของ

คนรุน่ใหม่ 

 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 

Too Fast Too Sleep 



                                                                                                                                                     
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลก่อนท่ีจะท าการวิจยัครัง้นี ้โดยใชพื้น้ฐานจาก ทฤษฎี แนวคิดและ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หางานวิจัยนี ้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภค
ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล” ตามหวัขอ้ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวคดิและทฤษฎีดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
4. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของรา้น Too Fast Too Sleep 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์

สนุทรี พชัรพนัธ,์ 2541, อา้งถึงใน ธัญญช์ยา อ่อนคง (2553, น. 13-14) ใหค้  าอธิบาย
เก่ียวกับประชากรศาสตรว์่า ผูค้นแต่ละคนนัน้จะมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีแตกต่างกันออกไป ทัง้
ภายนอกท่ีบคุคลคนอ่ืนมองเห็นไดง้่ายและภายในท่ีมองเห็นไดย้าก ซึ่งมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

1. เพศ (Gender) เพศท่ีต่างกัน มีสาเหตุมาจากในเรื่องต่างๆ เช่น ดา้นร่างกาย 
อารมณ ์ฮอรโ์มน การอบรมสั่งสอน สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ท่ีตา่งกัน เป็นตน้ สิ่งเหล่านีท้  าให ้
มมุมอง ทศันคต ิการปฏิบตัติวัของแตล่ะเพศมีความแตกตา่งกนัออกไป 

2. อาย ุ(Age) อายสุามารถใชเ้ป็นสิ่งท่ีบง่บอก ดา้นความรูห้รือประสบการณ ์เป็นตน้ 
โดยเม่ืออายุเพิ่มขึน้ บุคคลดงักล่าวก็จะไดร้บัการเรียนรูห้รือประสบการณต์ามช่วงอายุมากขึน้ 
นอกจากนีอ้ายยุงัสามารถบง่บอกดา้นสขุภาพและความอดทนของคนแตล่ะคนไดด้ว้ย 

3. ระดบัการศกึษา (Education) ระดบัการศกึษาสามารถใชบ้ง่บอก ถึงความรู ้ความ
เขา้ใจ ความรอบคอบและตรรกะของแตล่ะคนได ้เชน่ ผูท่ี้จบการศกึษาระดบัปริญญาโท จะมีความ
เขา้ใจและความรูใ้นเรื่องตา่งๆมากกวา่ผูท่ี้จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา เป็นตน้ 

4. อาชีพ (Occupation) ระดบัท่ีมีอาชีพต่างกันท าเกิดความแตกต่างกันในดา้น
ประชากรศาสตร ์เพราะว่าแต่ละอาชีพจะสอนใหบุ้คคลในอาชีพนัน้ๆ มีความคิด ทัศนคติ และ
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มุมมองท่ีแตกต่างกัน เช่น อาชีพท่ีใช้แรงงานมักจะค านึงค่าจ้างและผลตอบแทน ในขณะท่ี
พนกังานบรษิัทจะค านงึถึงเรื่องการเล่ือนต าแหนง่ใหส้งูขึน้ เป็นตน้ 

5. รายได ้(Income) ผูท่ี้มีรายไดเ้ยอะมกัจะเลือกของท่ีมีคณุภาพดี ใหเ้หมาะสมกับ
รายไดท่ี้ตวัเองมี ในขณะท่ีผูมี้รายไดน้อ้ย มกัจะเลือกของท่ีมีราคาถกูแตไ่ดป้รมิาณมาก เป็นตน้  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) ให้แนวคิดว่า “ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุจ  านวนสมาชิกในครอบครวั ลกัษณะครอบครวั การศกึษา 
อาชีพ รายได ้ซึ่งเกณฑท์างดา้นประชากรศาสตรเ์หล่านีเ้ป็นเกณฑท่ี์นกัการตลาดนิยมใชใ้นการ
แบง่สว่นการตลาด โดยประกอบไปดว้ยตวัแปรท่ีส าคญัดงันี ้

1. อายุ (Age) ผูมี้อายุต่างกันจะใชผ้ลิตภัณฑไ์ม่เหมือนกัน นกัวิจัยตลาดจึงใช้
ประโยชนค์วามแตกต่างของอายุ เป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างของส่วนตลาดเพ่ือ
ชว่ยในการคน้หาความตอ้งการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

2. เพศ (Gender) นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษา ตวัแปรดงักล่าวดว้ยความรอบครอบ 
เน่ืองจากปัจจุบนัตวัแปร เพศ มีการปรบัเปล่ียนในเรื่องพฤติกรรมการบริโภค เช่น เพศหญิงใน
ปัจจบุนัจะตอ้งออกไปท างานขา้งนอกบา้น และมีบทบาททางสงัคมใกลเ้คียงกบัเพศชายมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) เป็นสิ่งส าคญัในการวิจยัทางการตลาดตัง้แต่
อดีตถึงปัจจบุนั ซึ่งมีความส าคญัตอ่ผูบ้รโิภค ผูว้ิจยัมกัจะใหค้วามสนใจในจ านวนคน และลกัษณะ
ของผูท่ี้ใชส้ินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครวัเรือน 

4. การศกึษา อาชีพ และรายได ้(Education, Job & Revenue) เป็นหนึ่งในตวัแปร 
ช่วยก าหนดสัดส่วนทางการตลาด โดยปกตินักวิจัยตลาด มักให้ความสนใจผู้บริโภคซึ่ง
ความสามารถในการซือ้ แตอ่ย่างไรก็ตามสมาชิกในครอบครวัท่ีมีรายไดต้  ่าจะมีส่วนแบง่ตลาดท่ีมี
ขนาดใหญ่ ประเด็นส าคญัในการแบง่สดัส่วนการตลาดโดยใชร้ายไดเ้พียงอย่างเดียวก็คือ รายได้
เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจา่ยสินคา้ของผูบ้รโิภคไดห้รือไม่”  

ปณิศา ลัญชานนท ์(2548) ไดก้ล่าวแนวคิดไวว้่า “คนท่ีอายุแตกต่างกันจะมีการใช้
บรกิารและสินคา้ซึ่งแตกตา่งกัน การแบง่กลุ่มผูบ้ริโภคจะแบง่โดยใชช้่วงอายคืุอ ต ่ากวา่ 6 ปี, 6-11 
ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี, และ 65 ปี ขึน้ไป เช่น คนในช่วงวยัรุ่นจะชอบของ
แปลกใหม่และมักซื ้อสินค้าท่ีตนช่ืนชอบ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะเลือกซื ้อสินค้าเก่ียวกับความ
ปลอดภยัหรือสินคา้เพ่ือสขุภาพ เป็นตน้ 

วงจรครอบครวั มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกัน โดยมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความสนใจและฐานะทางการเงินของแตล่ะคน ซึ่งมี 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. เป็นโสด อยู่ในช่วงวยัรุน่ จะมีภาระทางการเงินนอ้ย มกัสนใจสินคา้อปุโภคบริโภค
สว่นตวั และสินคา้แฟชั่น เชน่ เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง เครื่องประดบั เป็นตน้ 

2. คูส่มรสใหม่ จะมีปริมาณการซือ้ รวมถึงระยะเวลาซือ้สินคา้สงูท่ีสดุ มกัจะซือ้สินคา้
ถาวร เชน่ รถยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอรท่ี์จ  าเป็น 

3. มีบตุรขัน้ท่ี 1 ซึ่งมีอายตุ  ่ากว่า 6 ขวบ คนกลุ่มนีม้กั จะเลือกซือ้สินคา้ ท่ีใชใ้นบา้นได้
นาน เชน่ เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องซกัผา้ เครื่องดดูฝุ่ น และของใชส้  าหรบัเด็ก นอกจากนีย้งัช่ืนชอบสินคา้
ใหมเ่ป็นพิเศษ   

4. มีบุตรขัน้ท่ี 2 ซึ่งมีอายุตัง้แต่ 6 ขวบขึน้ไป จะมีฐานะดีขึน้ ผูป้กครองจะตอ้งท างาน
ดว้ยเพราะบตุรเริ่มเรียนหนงัสือแลว้ มกัใชจ้า่ยไปกบั อาหาร เสือ้ผา้ เครื่องเขียน แบบเรียน เป็นตน้ 

5. มีบุตรขั้นท่ี 3 บิดา มารดาจะมีอายุมากขึน้ รวมถึงบุตรก็โตแล้ว แต่ยังไม่สมรส 
ครอบครัวจะมีฐานะดีขึน้ มักซือ้สินคา้ใหม่ๆมาแทนของเก่า สินคา้ท่ีบริโภคอาจจะเป็นรถยนต ์
บรกิารทางทนัตแพทย ์และการทอ่งเท่ียวท่ีหรูหรา บา้นขนาดใหญ่ขึน้ 

6. มีบตุรแยกครอบครวัขั้นท่ี 1 บิดา มารดามีอายุมาก บุตรจะแยกครอบครวัและเสา
หลกัครอบครวัก็ยงัท างานอยู่ ครอบครวัจะมีฐานะดี มีเงินออม ชอบเดินทางท่องเท่ียว ใชท้รพัยส์ิน
ไปกบัการท าบญุชว่ยเหลือสงัคม  

7. มีบตุรแยกครอบครวัขัน้ท่ี 2 บิดา มารดามีอายมุาก บตุรแยกครอบครวัและเสาหลกั
ครอบครวัเกษียณอาย ุมีรายไดน้อ้ยลง พกัอยใูนท่ีพกัอาศยั มกัซือ้ยารกัษาโรค และสินคา้ส าหรบัผู้
สงูวยั 

8. อยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหนึ่ง หย่ารา้งหรือเสียชีวิต และยงัประกอบอาชีพอยู่ ยงัมี
เงินไดอ้ยูม่ากพอควร พอใจการทอ่งเท่ียว  

9. อยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหนึ่ง หย่ารา้งหรือเสียชีวิต และไม่ไดป้ระกอบอาชีพแลว้ มี
รายไดล้ดลง มีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลมากขึน้ ตอ้งใหค้วามเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ 

อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่การบริโภคสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น 
เกษตรกร จะเลือซือ้สินคา้ท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นสว่นใหญ่ ขณะท่ีพนกังานบริษัทตา่งๆ ส่วนใหญ่
จะเลือกซือ้สินคา้เพ่ือเสริมสรา้งภาพลกัษณ ์ผูท่ี้ท  าอาชีพขา้ราชการจะเลือกซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็น เป็น
ตน้ นักการตลาดจะต้องเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความตอ้งการของกลุ่มเหล่านี ้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
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รายได ้ในแตล่ะคนจะมีผลตอ่การใชบ้รกิารและสินคา้ท่ีแตล่ะคนบริโภค โดยขึน้อยู่กบั การ
เก็บออมเงิน รายได ้และมมุมองการใชจ้า่ย คนท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีสงู ชอบท่ีจะซือ้สินคา้คณุภาพ
ดี เน่ืองจากประกอบอาชีพท่ีรายไดส้งูกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศกึษาต ่า”   

 
แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต 

Engel, Blackwell, และ Miniard (1993) ไดใ้หอ้ธิบายไวว้่า “รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็น 
รูปแบบท่ีผูค้นจะด าเนินชีวิตรวมทัง้การใชเ้งินและเวลา โดยไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของแตล่ะคน นอกจากนีย้งัไดใ้หอี้กความหมาย
วา่เป็นแบบท่ีบคุคลด ารงชีพและใชจ้า่ยเวลาและเงิน  

เม่ือพิจารณาแล้วสิ่งท่ี Engle และคณะกล่าวนัน้ไดร้วมหลายๆปัจจัยไว้ทั้งหมด ซึ่ง
สามารถจ าแนกไดด้งัรูป 

 

 
ภาพประกอบ  1  แสดงแบบของการใชชี้วิตกบัอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 
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แบบของการใชชี้วิตนอกจากจะเป็นแบบการด ารงชีวิต (Patterns of Living) แลว้ยงัเป็น
แบบของความสนใจ (Pattern of Interests) อีกดว้ย เช่น คนท่ีบริโภคไม่เหมือนกนั แมจ้ะมีรายได้
เท่ากัน เพราะแบบของการใช้ชีวิตของแต่ละคนต่างกัน ปัจจุบันสามารถแสดงแบบของการ
ด ารงชีวิตไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ อย่างค ากล่าววา่สมยันี ้“แตง่กับงาน” “ครอบครวัฝากทอ้งไวน้อกบา้น” 
เป็นตน้ ค าพดูเหลา่นีแ้สดงถึงแบบของการใชชี้วิต ทัง้แบบรูต้วัและแบบไม่รูต้วั ผูค้นส่วนใหญ่มกัใช้
ชีวิตในแบบของตน และปรบัเปล่ียนบา้งทีละนอ้ย การรกัษาหรือการเปล่ียนแบบของการด าเนิน
ชีวิตของแตล่ะคนหรือครอบครวั เกิดจากมีการบรโิภคและตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้  

 

 
 

ภาพประกอบ  2  แสดงอิทธิพลของแบบการใชชี้วิตตอ่การตดัสินใจซือ้ 
 
จากขอ้มลูขา้งตน้อธิบายไดว้า่ แบบของการใชชี้วิตของผูบ้ริโภค แสดงถึงแบบการใชจ้่าย

และอารมณท่ี์ประกอบกนั ซึ่งผูบ้รโิภคใชใ้นการด ารงชีพ อะไรท่ีผูบ้ริโภคคิดว่าส าคญั มีการใชเ้วลา
และใชจ้่ายอย่างไร การระบ ุ“ตรา” ท่ีใชแ้สดงรูปแบบของการใชชี้วิต ทัง้หมดนีท้  าใหน้กัการตลาด
สามารถจะส่ือสารกับกลุ่มผูบ้ริโภคตา่งๆ ไดส้ะดวกขึน้ดงันัน้ นกัวิจยัส่วนใหญ่ใชค้  าว่า “แบบของ
การใช้ชีวิต “Lifestyle” กับ  “Psychographics” แทนกัน แต่บางส่วนก็ได้อธิบาย 
”Psychographics” ไวว้่า “เป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะหแ์บบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและเพ่ือ
จ าแนกประเภทของผูบ้รโิภค” อยา่งไรก็ดี ในทางวิชาการแลว้การวิเคราะหแ์บบของการด าเนินชีวิต 
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จะใหค้วามส าคญักบัคา่นิยมและการตอบสนองท่ีมีตอ่สิ่งแวดลอ้มทางวฒันธรรมและสงัคม ส่วน 
“Psychographics analysis” นัน้มุ่งเนน้ท่ีการใชค้วามคิดเห็น (Opinion) และหลกัทางจิตวิทยา 
ประกอบกบัทศันคติ (Attitudes) กล่าวคือ แบบของการใชชี้วิตนัน้ โดยปกติใชเ้พ่ืออธิบายวิถีทางท่ี
ผูบ้รโิภคด ารงชีพ สว่น “Psychographics” หมายถึงความคิดเห็นท่ีผูบ้ริโภคมีอยู่ สรุปไดว้่า ทัง้สอง
ค า หมายถึงวิถีทางท่ีผูบ้รโิภคแสดงออกโดยอยูใ่นขอบเขตของปัจจยัตา่งๆ เชน่ เวลาและเงิน” 

Solomon (1994) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า มนุษยเ์ป็นสัตว์
สงัคม ชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกนั ใชเ้วลาท ากิจกรรมท่ีคลา้ยกนั และซือ้ของท่ีคลา้ยกนั 

Assael (1995) ไดใ้หค้  านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า “รูปการด าเนินชีวิตจะดไูด้
จากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมอย่างไรใหค้วามส าคญักับสิ่งใดและความคิดของตนเองกับสิ่ง
รอบตวั” 

Kotler และ Armstrong (1993) กล่าวว่า “รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือ 
รูปแบบการด าเนินชิวิตในโลกท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
บคุคลนัน้ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตวับคุคลนัน้ท่ีมีปฎิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม
ของเขาทัง้หมด” 

อดลุย ์จาตรุงคกุล และ ดลยา จาตรุงคกุล (2550) ไดอ้ธิบายแนวคิดไวว้่า “นกัวิชาการ
ทางดา้นพฤติกรรมผู้บริโภคมักใช้ค  าว่า แบบของการใช้ชีวิต---Lifestyle กับค าว่า Psycho-
graphics แทนกนั แตน่กัวิชาการบางท่านใหค้วามหมายของ Psychographics วา่เป็นเทคนิคท่ีใช้
ในการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบแบบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและเพ่ือจ าแนกประเภทของ
ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ดี ในทางวิชาการแล้วการวิเคราะหแ์บบของการใชชี้วิต (Lifestyle analysis) มี
การเน้นความส าคัญท่ีค่านิยมและปฏิกิริยาท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม ส่วน 
Psycho-graphics analysis นัน้มุ่งเนน้ท่ีการใชห้ลกัทางจิตวิทยากบัความคิดเห็น (Opinion) และ
ทศันคติ (Attitudes) กล่าวคือ แบบของการใช้ชีวิตนัน้ โดยปกติใชเ้พ่ืออธิบายวิถีทางท่ีผู้บริโภค
ด ารงชีพในขณะท่ี  Psychographics อธิบายความคิดเห็นท่ีผู้บริโภคมีอยู่ กล่าวโดยสรุป ทัง้สอง
ค าหมายถึงวิถีทางท่ีผู้บริโภคแสดงออกถึงวัฒนธรรม ค่านิยม  การเป็นประชากรศาสตรแ์ละ
บคุลิกภาพโดยอยูใ่นขอบเขตของการจดัสรรทรพัยากรตา่งๆ เชน่ เวลาและเงิน” 

Psychographics เป็นเทคนิคท่ีนกัวิจยัผูบ้ริโภคใชว้ดัแบบของการด าเนินชีวิต ใชค้  าว่า 
AIO ซึ่งหมายถึง “การท ากิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions)” นกัวิจัยบางคนอธิบายว่า “A หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes)” แต่ถ้าตามความ
เหมาะสม ค าวา่ “กิจกรรม” นัน้มีเหมาะสมกวา่ โดย AIO แตล่ะตวัมีความหมายดงันี ้
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A คือ “กิจกรรม” ซึ่งหมายถึงการแสดงออก เช่น ดโูทรทศัน ์ซือ้ของในหา้ง เล่นฟุตบอล 
เป็นตน้ แมว้า่การแสดงออกนีใ้ครๆ สงัเกตเห็นไดอ้ยูแ่ตก็่ไมส่ามารถรูเ้หตผุลไดท้ัง้หมด 

I คือ “ความสนใจ” สนใจในเรื่องตา่งๆ เหตกุารณต์า่งๆ  
O คือ “ความคิดเห็น” เป็นค าพดูหรือการเขียน “ตอบ” ท่ีบคุคลตอบสนองตอ่สิ่งกระตุน้ 

ใชเ้พ่ืออธิบายการแปลความหมาย การพยากรณแ์ละการประเมินค่า เช่น ความเช่ือตอ่เหตกุารณท่ี์
จะเกิดขึน้  

ตาราง  1  การจดัพวก AIO เพ่ือการศกึษารูปแบบของการด าเนินชีวิต 

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเหน็ (Opinions) 
ท างาน 
กีฬา 
ช็อปป้ิง 
ชมรม 
ดหูนงั 

กิจกรรมทางสงัคม 
งานอดเิรก 

แฟชั่น 
ศลิปะ 
ส่ือตา่งๆ 
อาหาร 
ธรรมขาติ 
ความนิยม 
อาชีพ 

การเมือง 
ธุรกิจ 
อนาคต 
สินคา้ 

วฒันธรรม 
คณุภาพการบรกิาร 

เศรษฐกิจ 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Schiffman และ Kanuk (2000, p. 8) กล่าวว่า “ผูบ้ริโภคเป็นผูซื้อ้สินคา้และบริการเพ่ือ
การใชใ้นครอบครวัหรือเป็นของก านลัส าหรบัเพ่ือน เป็นการซือ้ของบคุคลเพ่ือการบริโภคขัน้สดุท้าย
ซึ่งอาจเรียกไดว้า่เป็นผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย (End Users or Ultimate Consumer)” 

ศิวารตัน ์ณ ปทุม และคณะ (2550) กล่าวว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาและการใชผ้ลิตภัณฑท์ัง้นีห้มายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซึ่งเกิดขึน้ก่อนและมีสว่นในการก าหนดใหมี้การกระท า ประเด็นส าคญัของค า
จ ากดัความก็คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อน (Precede) หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผูบ้รโิภคซือ้สินคา้นัน้ จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยา
ท่ีมีสว่นสรา้งสมและขดัเกลาทศันคตริวมทัง้ค  านิยม” 
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อรชร มณีสงฆ ์(2557) กลา่ววา่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
1. “ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ความตอ้งการไดร้บั

การกระตุน้หรือการรบัรูถ้ึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้
และพฤตกิรรมหลงัการซือ้” 

2. การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ครบทัง้ 5 ขัน้ตอน
เสมอไป ทั้งนีข้ึน้อยู่กับรูปแบบของสถานการณ์ในการซือ้ไดแ้ก่ สถานการณ์ท่ีมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองแบบประจ า สถานการณท่ี์ตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาในวงจ ากดัหรือสถานการณก์ารซือ้ท่ีมี
การแกปั้ญหาอยา่งมาก 

3. ก่อนท่ีผูซื้อ้หรือผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑใ์หม่ชนิดใดชนิดหนึ่งนัน้ผูบ้ริโภค
จะมีกระบวนการตดัสินใจ โดยมีกระบวนการตดัสินใจแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรูจ้กั ความ
สนใจ การชั่งใจ การทดลองและการยอมรบัเอาผลิตภณัฑใ์หมม่าใช ้

อศันอ์ไุร เตชะสวสัดิ ์(2553) กลา่วไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) ตาม
การจ ากดัความของสมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมริกา หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปล่ียนตา่งๆ
ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของมนุษยซ์ึ่งด  าเนินไปภายใตผ้ลสะทอ้นท่ีเกิดจากภาวะแวดล้อม พฤติกรรม
ความรูส้กึนกึคดิ และความรูค้วามเขา้ใจของมนษุย ์ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ หรือ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึง เรื่องท่ีเก่ียวกบัหน่วยการซือ้ (The buying units) และกระบวนการแลกเปล่ียน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการไดม้า การบริโภคและการก าจัดทิง้ซึ่งผลิตภัณฑบ์ริการ ประสบการณ์ และ
ความคิดต่างๆ ทัง้นีค้  าว่า หน่วยการซือ้ จะครอบคลุมทัง้ผูบ้ริโภคโดยทั่วๆ ไป ทัง้ท่ีเป็นรายบคุคล 
เป็นกลุ่มหรือเป็นองคก์รก็ไดห้รือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง เรื่องท่ีเก่ียวกบับคุคลแต่ละคนกลุ่ม
คนหรือองคก์ร และกระบวนการท่ีใชใ้นการเลือกเฟ้น การสรา้งความมั่นใจ การใชแ้ละการก าจดั
ผลิตภณัฑบ์ริการ ประสบการณห์รือแนวความคิด เพ่ือสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ตนตลอดจนผลกระทบของกระบวนการดงักลา่วท่ีมีตอ่ผูบ้รโิภคและสงัคม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นขัน้ตอนท่ีบุคคลจะท า
การตดัสินใจวา่จะเลือกใชบ้รกิารและซือ้สินคา้ ซือ้ท่ีไหน เม่ือไร ซือ้อยา่งไรโดยมีปัจจยัดงันี ้

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัความแปรเปล่ียน เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลจากความ
ไมม่ั่นคง ประกอบดว้ย สภาวะแวดลอ้มภายนอกและจิตใตส้  านกึเขา้ใจของผูบ้ริโภคเอง ดงันัน้ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นปัจจัยให้นักวิจัยตลาดต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภค 
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกับการกระท าของผูบ้ริโภคเองประกอบกับ สภาวะ
แวดลอ้มภายนอก หมายความว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ไดเ้กิดจากตวัผูบ้ริโภคอย่างเดียว แต่มา
จากสิ่งแวดลอ้มภายนอกตวัผูบ้ริโภคดว้ยดงันัน้นกัการตลาดพึงเขา้ใจว่ากิจกรรมการตลาดทัง้มวล 
สามารถสง่ผลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในทางใดทางหนึ่งไดเ้ชน่กนั 

3. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกสิ่งของ กลา่วคือ มีแลกสิ่งของท่ีมีคา่ระหว่าง
มนษุยด์ว้ยกนั ซึ่งอาจจะแลกโดยการซือ้ดว้ยเงินและสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งบริการและสินคา้ ท า
ใหเ้กิดความพอใจระหวา่งผูแ้ลกเปล่ียนทัง้สองฝ่ายในท่ีสดุ 

4. พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการไดม้า (Acquiring) การบริโภค 
(Consuming) และการก าจัดทิง้ (Disposing) ซึ่งสินคา้และผลิตภัณฑ ์มีความเก่ียวขอ้งกับ
ผูบ้ริโภค 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช่วงการคน้หาและท าการซือ้เพ่ือใหไ้ดม้า ช่วงของการบริโภค 
และช่วงก าจัดทิง้ ซึ่งนักการตลาดท่ีมีความละเอียดรอบคอบต้องด าเนินกลยุทธ์การตลาดท่ี
สามารถสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคไดท้ัง้ 3 ชว่งเวลา” 

จากแนวความคิดตา่งๆ ของนกัวิชาการท่ีใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว
ท า ใหเ้ห็นไดว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนษุย ์(Human behavior) คือ 
“กระบวนการต่างๆ ของตวับุคคลท่ีจะปฏิบตัิต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก” หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง
“พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับความนึกคิด (Though) ความรูส้ึก (Feeling) หรือการ
แสดงออกของมนษุย ์(Action) ในการด ารงชีวิตประจ าวนันัน้ แตล่ะบุคคลย่อมจะมีกระบวนการ
แห่งพฤติกรรมของตนเสมอ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกนัน้ไม่จ าเป็นตอ้งเสมือนกบัมนุษยแ์ละคน
ย่อมมีทศันคติหรือสิ่งจงูใจ (Motive) ของตนเอง ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมของตนเองแตกต่างจากบคุคล
อ่ืนๆ ทัศนคติหรือสิ่งจูงใจเหล่านั้นจะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา โดยผลจากการยึดถือสิ่งต่างๆใน
ความคิดของตนและการรบัเอาสิ่งตา่งๆ จากภายนอกเขา้มา มนษุยแ์ตล่ะคนตอ้งตดัสินใจภายใต้
สิ่งควบคมุเหล่านีเ้พ่ือการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของตนอยู่ตลอดเวลา จากความเห็นตา่งๆ อาจ
สรุปไดว้่า การศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศกึษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแตล่ะคน
วา่ จะท าการตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการอะไร (What) ท าไมจึงซือ้ ( Why) และสมมติว่าถา้จะซือ้
จะซือ้สินคา้ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อย่างไร (How) ซือ้บอ่ยแคไ่หน (How Often) และซือ้
จากใคร (Who) จึงจะเหมาะสมและสรา้งความพึงพอใจในการซือ้ใหแ้ก่ตนเองมากท่ีสุด” (ก่อ
เกียรต ิวิรยิะกิจพฒันา, 2550, น. 3)  

ศริวิรรณ เสรีรตัน ์(2552, น. 125) อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า “เป็นการศกึษาและ
วิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการในการซือ้และ
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พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค สิ่งท่ีไดจ้ะท าใหน้กัวิจยัการตลาดสรา้งกลยทุธพ่ื์อตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้บริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W1H ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นค าถามท่ีต้องการจะทราบถึงลักษณะ
กลุม่เปา้หมายทางดา้นประชากรศาสตร ์ภมูิศาสตร ์จิตวิทยา และพฤตกิรรมศาสตร ์

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงสิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ เช่น 
คณุสมบตัหิรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซือ้ (Why) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซือ้
ของผูบ้ริโภค ซึ่งจะตอ้งศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ คือ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยั
ทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบคุคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Whom) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงบทบาท
ของกลุ่มตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ประกอบดว้ย ผูร้ิเริ่ม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ้ ผูซื้อ้ 
และผูบ้รโิภค 

5. ผูบ้รโิภคซือ้เม่ือใด (When) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงการทราบถึงโอกาสในการ
ซือ้ เชน่ ชว่งเดือนใดของปี ชว่งวนัใดของเดือน ชว่งเวลาใดของวนั เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซือ้ท่ีไหน (Where) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงการทราบถึงช่องทางหรือ
แหลง่ท่ีผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ เชน่ หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ เป็นตน้   

7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงการทราบถึงขัน้ตอนในการ
ตดัสินใจซือ้ ซึ่งประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมินผลการตดัสินใจซือ้ และ
ความรูส้กึภายหลงัการซือ้” 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของร้าน Too Fast Too Sleep 

รา้นกาแฟ  Too Fast Too Sleep  เป็นรา้นกาแฟท่ีเปิดขึน้มา โดยมีเปา้หมายท่ีจะเจาะ
กลุ่มยอดมนุษยค์า้งคาว หนุ่มสาวท างานดึก และคนเมืองท่ีใชชี้วิตอยู่นอกบา้นมากขึน้ ต่อมาจึง
กลายเป็นท่ีอ่านหนังสือส าหรับ ของนักศึกษาใกล้สอบ ซึ่งมีโซนอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเปิด 
ใหบ้รกิารทัง้วนั เพ่ือตอบโจทยค์นรุน่ใหมท่ี่ท างานกลางคืน 

รา้นกาแฟ Too Fast to Sleep เปิดใหบ้ริการเม่ือ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งสถานท่ีท่ี
แรกตัง้อยู่ท่ี MRT หัวล าโพง โดยมีคุณ อเนก จงเสถียรเจา้ของบริษัท MMP ผูผ้ลิตฟิลม์ถนอม
อาหาร M Wrap เป็นผูก้่อตัง้ โดยมีการใชเ้งินลงทนุจ านวน 10 ลา้นบาท 
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แนวคิดในการเปิดรา้น Too Fast Too Sleep มีท่ีมาดว้ยเน่ืองจากว่าคุณอเนก ไม่
สามารถหาสถานท่ีอ่านหนังสือไดใ้นช่วงเขาก าลังศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท ดว้ยความเบื่อ
หน่ายกบัการอ่านหนงัสือท่ีบา้น ประกอบกบัการหาสถานท่ีในการอ่านหนงัสือท่ีเป็นเรื่องยาก จึงมี
แนวคิดท่ีจะท ารา้นกาแฟในรูปแบบ “Dessert Library” บริเวณชัน้บนของอาคารสามย่านสเตชั่น
โดยคอนเซ็ปต ์Dessert Library คือเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดส้นทนาไป ท างานไป รบัประทานไป 
โดยตอ้งเป็นสั่งอาหารภายในรา้น สามารถงีบหลบัได ้ 

รา้นกาแฟ Too Fast to Sleep จดัโซนออกเป็น 4 โซน แตล่ะโซนปิดเวลาเท่ียงคืน แตเ่ปิด
ใหบ้ริการในเวลาท่ีแตกตา่งกนั ยกเวน้โซน Library ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เอกชยัใหเ้หตผุลว่า ท่ี
ตอ้งจ ากดัโซนเวลาเพราะตอ้งการควบคมุการใชพ้ลงังาน โดยแบง่เป็นโซนไดด้งันี ้

- โซน Secret Chamber ใหบ้รรยากาศแบบหอ้งใตห้ลงัคา มีการบริการไวน ์ค็อกเทล 
รวมทัง้อาหารไทยและตา่งประเทศในราคาตัง้แต ่80 บาทขึน้ไป 

 

 
 

            ภาพประกอบ  3  Secret Chamber 
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- Library ตกแตง่ดว้ยชัน้หนงัสือ กระดานด า จ  าลองบรรยากาศหอ้งสมดุ และในโซนนี ้
ยงัมีพืน้ท่ี “นั่งนาน” มีทัง้โต๊ะและเกา้อีแ้บบหอ้งประชมุและแบบนั่งพืน้ไวน้ั่งเลน่สบายๆ 

 

 
 

             ภาพประกอบ  4  Library 
 

- พืน้ท่ี “นั่งนิด” เหมาะส าหรบัคนท่ีตอ้งการนั่งๆ สบายๆ บนโซฟา แตจ่  ากดัเวลาสงูสดุ 
1 ชั่วโมง ส าหรบัผูช้อบบรรยากาศธรรมชาตจิะมีเป็นระเบียงเปิดดา้นนอก 

 

 
 

                  ภาพประกอบ  5  พืน้ท่ี “นั่งนิด” 

ท่ีมา: นิตยสารโพซิชั่นนิ่ง (2555) https://positioningmag.com/14840 สืบคน้เม่ือ 29 
มกราคม 2563 
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จุดเด่นของร้าน Too Fast Too Sleep มีดังนี ้
- ท าเลรา้นตัง้อยู่กลางเมือง ใกล้สถาบนัการศึกษา รถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ ท าให้

เดนิทางสะดวก 
- มีบริการไวไฟฟรี มีปลั๊กและสายตอ่พ่วง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการคนสมยั ใหม ่

นิสิตและผูท่ี้ชอบลองของใหม ่ 
- ส่ือทางอินเตอรเ์น็ตชว่ยท าใหเ้กิดการบอกตอ่ถึงผูใ้ชบ้รกิารคนอ่ืน 
- การออกแบบภายในรา้นเนน้การท างานและการอ่านหนงัสือ ซึ่งตา่งไปจากรา้นกาแฟ 

24 ชั่วโมงท่ีเปิดมาก่อนหนา้นี ้
ร้าน Too Fast Too Sleep มีสาขาดังนี ้

- สาขา สามยา่น (ถนน พระราม4) 
- สาขา เกษตร (ใน ม.เกษตรฯ) 
- ศาลายา (ใกล ้.มหิดลศาลายา) 
- สยาม (สยามสแควร ์ซ.1 ชัน้ 2 SCB) 
- ศศนิทร ์(Too fast coffee ใตอ้าคารศศนิทร ์จฬุาฯ) 
- มศว. (ม.ศรีนครนิทรฯ์ อโศก) 
- สาขาเชียงใหม ่

โลเกชั่นท่ีไดเ้ปรียบของ Too Fast to Sleep ซึ่งอยู่ตรงขา้มจามจุรีสแควร ์อยู่ใกล้
สถาบนัการศึกษาและโรงเรียนกวดวิชา เช่น มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์เตรียมอุดมฯ โรงเรียนท่ี
ใกล้เคียง ท าใหมี้ฐานลูกคา้เป็นเด็กรุ่นใหม่จ  านวนมาก เด็กกลุ่มนีช้อบทดลองของใหม่ และมี
รายไดอ้ยู่พอสมควร นอกจากนีย้งัสะดวกในการเดินทางส าหรบัพนักงานท่ีท างานอยู่ท่ีเขตสีลม
และพระรามส่ีเพราะเพียงแค่เดินทางดว้ย  MRT หนึ่งถึงสองสถานี ก็จะถึงรา้น Too Fast Too 
Sleep ดว้ยบรรยากาศท่ีใหค้วามรูส้ึกผ่อนคลายมากกว่าการนั่งท างานในออฟฟิศและมีถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ท าใหร้า้น Too Fast to Sleep เป็น บา้นหลงัท่ี 3 ท่ี
ก าลงัไดร้บัความนิยมส าหรบัมนษุยอ์อฟฟิศในเมือง รา้น Too Fast Too Sleep ไม่เพียงแคเ่ป็น
สถานท่ีท่ีนั่ งท างานหรืออ่านหนังสือ แต่ยังสามารถเป็นนัดพบส าหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่ ง
ตอบสนองความเป็นชมุชนของคนรุน่ใหมท่ัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลนต์ลอดวนั 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ธนิตา เวสารชักิตต ิ(2557) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่ วโมงย่ีห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า “ผูป้ระกอบการของรา้นกาแฟดงักล่าว ควรสอบถามความตอ้งการหรือ
ตดิตามพฤตกิรรมการด ารงชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น เพศหญิง การศกึษาสงูกว่าระดบั
ปริญญาตรี รายได ้15,001 – 25,000 บาท เพ่ือปรบัปรุงดา้นการพฒันาการส่งเสริมการขาย ให้
น่าสนใจยิ่งขึน้ และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มนีม้ากท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคกลุ่มนีมี้
แนวโนม้พฤตกิรรม ดา้นการไดร้บัขา่วารการสง่เสรมิการขายสงูสดุ  

นอกจากนีผู้้ประกอบการของรา้นกาแฟดงักล่าว ควรรักษามาตรฐานการบริการของ
พนักงาน และตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีสมรสแล้ว มีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 45,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากผู้ใช้บริการกลุ่มนีมี้
อิทธิพลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรม ดา้นความพงึพอใจอตอ่การใหบ้รกิารของพนกังานสงูสดุ ในดา้นการ
แนะน าบุคคลใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการพบว่า ผูป้ระกอบการของรา้นกาแฟ ควรเพิ่มการพูดคุย หรือ
ส่งเสริมการตลาดท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแนะน าผูใ้ชบ้ริการใหม่ๆ ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการมากยิ่งขึน้ เช่น 
ถา้หากแนะน าเพ่ือนคนอ่ืนใหม้าใชบ้ริการ ก็จะไดแ้ตม้สะสมน าไปแลกเป็นของรางวลัได ้โดยจะ
เนน้ไปท่ีลกูคา้ท่ีเป็นเพศหญิง สมรสแลว้ ระดบัการศกึษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  มีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป เพ่ือเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหม้ากขึน้ จากฐานลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่
เพราะคนกลุม่นีมี้อิทธิพลมากท่ีสดุในการแนะน าบคุคลอ่ืนมาใชบ้ริการ” 

พิมานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี (2552) ท าการศกึษาเรื่องความพึงพอใจ และพฤติกรรมการ
บรโิภคของลกูคา้ท่ีมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การใชบ้ริการรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ 
พบวา่ “ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 32 ปี อาชีพพนกังานเอกชน โสด 
มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีและ มีรายไดต้อ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท ลกูคา้มีความพึงพอใจ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก ในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ ส่วน
ใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการเพราะ อยากรบัประทานไอศกรีม ส่วนใหญ่ลกูคา้มกัมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน โดย
มกัจะมาใชบ้ริการในวนัธรรมดา (จนัทร ์– ศกุร)์ โดยลูกคา้มีพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยรวมใน
ระดบักลบัมาใชบ้ริการ และตวัของลูกคา้เองคือ บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสดุ จากการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตรข์องลกูคา้ท่ีแตกตา่ง พบว่ามีแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Sorbet & Sherbet ในอนาคตท่ีมากขึน้หรือนอ้ยลงนัน้ แตกตา่งกัน 
ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
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จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Sorbet & Sherbet ทางดา้น
การใช้บริการในอนาคต ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ ดา้น
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้น Sorbet & Sherbet ทางดา้นการแนะน าบคุคลอ่ืนมาใชบ้ริการ และความพึงพอใจดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นคณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Sorbet & Sherbet ทางดา้นในอนาคตจะใชบ้ริการมาก
ขึน้หรือนอ้ยลง ระดบัความชอบในรสชาติไอศกรีมมีความสมัพนัธ์ กับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้น Sorbet & Sherbet ทางดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต ทางดา้นการแนะน าบคุคล
อ่ืนมาใชบ้รกิาร และทางดา้นในอนาคตจะใชบ้ริการ มากขึน้หรือนอ้ยลง ส่วนพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกคา้ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ มีความสัมพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น 
Sorbet & Sherbet ทางดา้นการกลบัมาใชบ้ริการในอนาคต ดา้นในอนาคตจะใชบ้ริการมากขึน้
หรือนอ้ยลงและดา้นการแนะน าบคุคลอ่ืนมาใชบ้ริการ” 

ลดัดา พุทธวารีกานต ์(2550) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมใน
การบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดรา้น True Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก 
กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบว่า “ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงโดยมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี เป็น
พนกังานเอกชนและมีรายไดต้อ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี โดยการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคมีเหตผุลในการด่ืมกาแฟสด เพราะรสชาติของกาแฟ โดยมี
ความถ่ีในการด่ืมกาแฟสด 4 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยนิยมด่ืมกาแฟเย็นมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ของ
รสชาตแิบบรสมนั และเขม้ขน้ เหตผุลท่ีผูบ้ริโภคเลือกด่ืมกาแฟสดท่ีรา้น True Coffee สาขาอาคาร 
ทรู ทาวเวอร ์เพราะกลิ่นหอมของกาแฟ และตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้เครื่องด่ืม
กาแฟสดมากท่ีสุด ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าเมล็ดกาแฟมีความสดใหม่ ดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามเห็นว่าราคา
กาแฟท่ีจ่ายมีความคุ้มค่า มีราคาถูกกว่าคู่แข่งขัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคมี
ความเห็นว่าท าเลท่ีตัง้ของรา้นมีความเหมาะสม พืน้ท่ีรา้นมีความสะดวกในการผ่านเขา้ออก ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามเห็นว่าการลดราคา หรือใหส้่วนลดมีความคุ้มค่า ดา้น
บุคคลหรือ พนักงาน ผู้บริโภคให้ความเห็นว่าพนักงานให้การต้อนรับมีอัธยาศัยดี มีความรู้
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ความสามารถในการชงกาแฟ มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม ดา้นการสรา้งและน าเสนอของลกัษณะ
ทางกายภาพ ผูบ้รโิภคมีความเห็นวา่รา้นมีการตกแตง่ภายในอยา่งสวยงาม บรรยากาศดสูบาย มีท่ี
นั่งด่ืมกาแฟ และรา้นมีความสะอาด และดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคใหค้วามเห็นว่ามีกรรมวิธีการ
ชงกาแฟสดท่ีรวดเร็ว อุปกรณก์ารชงกาแฟสสดมีความสะอาด และทันสมยั ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจมากในการบรโิภคกาแฟสดท่ีรา้น True Coffee” 

สชุาดา ชตุิมาวรพนัธ ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการเลือกใช้
บรกิาร Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ใชบ้รกิาร Co-working Space มากท่ีสดุคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การมีอปุกรณส์ านกังานท่ี
สามารถตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้นทัง้จ  านวน คณุภาพ และความทนัสมยั รวมถึงการมี
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีพรอ้มรองรบัการใชง้านในส่วนพืน้ท่ีสาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้
เกิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิาร” 

ณฏัฐา เกิดช่ืน (2562) ไดศ้กึษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนั ธก์บัความ
พึงพอใจตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการพืน้ท่ีท างานรว่มกนั (Co-Working Space) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมาหานคร พบว่าผูใ้ชบ้ริการมกัจะหาขอ้มลูสถานท่ีนั่งท างานหรืออ่านหนงัสือใหม่ๆ 
สนใจหาข้อมูลธุรกิจการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ และชอบท าความรูจ้ักและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นกบัผูอ่ื้นในเรื่องตา่งๆ ทัง้เรื่องงานหรือเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลกัษณะการปฏิสมัพนัธก์นัของผูเ้ขา้
ใชบ้ริการในพืน้ท่ีท างานรว่มกนั นอกจากนีผู้ใ้ชบ้ริการยงัมีความเห็นว่า การท างานในพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกัน ท าให้การท างานมีสมาธิ เกิดความคิดสรา้งสรรค ์ช่วยกระตุน้ให้อยากท างาน ช่วยให้
ท างานอยา่งสะดวกสบาย มีความสขุ และเป็นธุรกิจ ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหม่ 

ออ้มจนัทร ์วงศว์ิเศษ และคณะ (2560) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจออฟฟิตรว่มแบง่ปันใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า “ดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในส่วนช่องทางการจัด
จ าหนา่ย ผูม้าใชบ้รกิารใหค้วามส าคญัมีความสะดวกในการเดินทาง  (เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า , รถไฟฟ้า
ใตด้นิ หรือใกลแ้หลง่ท่ีพกัอาศยัฯลฯ) เพ่ือไปใชบ้รกิารมากท่ีสดุ” 

ณัชชา มณีวงศ ์(2550) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเท่ียวสถานบนัเทิง
กลางคืน ของนกัศกึษา จงัหวดันครปฐม พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่คิดว่า การมาเท่ียวสถานบนัเทิง
จะไดพ้บปะเพ่ือนฝูง พูดคยุแลกเปล่ียนกันได ้และสถานบนัเทิงยงัเป็นท่ีผ่อนคลาย เม่ือเขา้ไปใช้
บรกิารสามารถท าใหต้นเองมีความสขุลืมเรื่องเครียดตา่ง ๆ มีเพลงใหฟั้ง ไดพ้บปะเพ่ือนฝงู พดูคยุ
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แลกเปล่ียนกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า นบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนันกัศกึษาส่วนใหญ่ก็ยงัคงเห็นสถาน
บนัเทิงเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นท่ีพบปะเพื่อนฝงูเพ่ือสงัสรรคส์นกุสนาน คลายความเครียด 

ณรงค ์วรรณากุลพงษ์ (2546) ไดศ้ึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด
(กาแฟสด) ร้านแบล็คแคนยอน ในศูนย์การค้ามาบุญครอง ผลการวิจัยพบว่า “ผู้บริโภคกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี มีการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีรายไดต้อ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตผุลในการ
บริโภคกาแฟสดท่ีร้านแบล็คแคนยอน เพราะรสชาติกาแฟมากท่ีสุด ทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดของรา้นแบล็คแคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง พบว่าผูบ้ริโภคถูกใจมากกบัรสชาติ
ของกาแฟท่ีด่ืม กาแฟมีกลิ่นหอมดี เข้มขน้ และรา้นแบล็คแคนยอนมีช่ือเสียง ภาพพจน์ดี ดา้น
ราคาผูร้ิโภคไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงกว่ารา้นอ่ืน ดา้นสถานท่ีหรือรา้น ผูบ้ริโภคคิดว่าการจัดวาง
สินคา้ และรูปแบบของร้านมีความทันสมัย การตกแต่งมีรสนิยมดี ท าเลท่ีตัง้มีความเหมาะสม 
สะอาด เย็นสบาย ดา้นการส่งเสริมการตลาดดว้ยการแจกคปูองลดราคากาแฟช่วยจงูใจในการมา
ใชบ้รกิารไดอ้ยา่งมาก แตก่ารโฆษณาของรา้นแบล็คแคนยอนผ่านส่ือ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูน้อ้ย และ
ดา้นบุคลิกภาพพบว่า ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเป็นกลุ่มท่ีมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มี
ลกัษณะความเป็นผูน้  า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บรโิภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) รา้นแบล็คแคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง ดา้นความถ่ีในการ
ด่ืมกาแฟสด คา้ใชจ้่ายในการบริโภคเฉพาะกาแฟสดต่อครัง้ และแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการไม่
แตกตา่งกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟ
สด) ดา้นคา้ใชจ้า่ยในการบริโภคเฉพาะกาแฟสดต่อครัง้แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ด้านความถ่ีในการด่ืมกาแฟสดแตกต่างกัน 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ด้าน
แนวโนม้การกลับมาใช้บริการแตกต่างกัน ส่วนประสมทางการรตลาดด้านผลิตภัณฑ ์และการ
สง่เสรมิการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ร้านแบล็คแคน
ยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง ดา้นความถ่ีในการด่ืมกาแฟสด และส่วนประสมทางการตลาดทกุ
ดา้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ด้านแนวโนม้การกลบัมาใช้
บริการ และบุคลิกภาพของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟ
สด) ดา้นแนวโนม้การกลบัมาใชบ้รกิาร” 
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กานดา เสือจ าศีล (2555) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการรา้นกาแฟสด อเมซอน
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษาพบว่า “พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการรา้นกาแฟสดอเม
ซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี มีการเขา้ใชบ้ริการ 1-2 ครัง้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการใน
วนัเสาร-์อาทิตย ์ชว่ง 12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ นอกจากนีพ้บว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค จ านวนครั้งท่ีเข้า ใช้บริการ และ
คา่ใชจ้า่ยตอ่ครัง้ท่ีเขา้ใชบ้รกิาร” 

มทัวนั กศุลอภิบาล (2555) ไดท้  าศกึษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรา้นกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า “ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
รา้นกาแฟสด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนีพ้บว่า ลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นรายไดต้่อ
เดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นกาแฟสด ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบรุี ในเรื่องความถ่ีในการบรโิภค ชว่งเวลาท่ีเลือกใชบ้รกิาร ประเภทกาแฟท่ีเลือกบริโภค เหตผุล
ในการเลือกใชบ้รกิาร คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการ และบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การใชบ้ริการ ส่วนปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมีความสมัพันธก์ับพฤติกรรม การใชบ้ริการรา้นกาแฟสด
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรุี ในเรื่องความถ่ีในการบริโภค ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ
ประเภทกาแฟท่ีเลือกบรโิภค คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร และบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การใชบ้รกิาร” 

สภุาภรณ ์จินดาวงษ ์(2558) ไดท้  าการศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลือกใชบ้ริการรา้นกาแฟ
สดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม กรณีศกึษา รา้นบา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 พบว่า  
“เพศ มีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บ้านไร่กาแฟ สาขาท่ี 209 ดา้น
ประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภคและดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ และพบว่า เพศ ไม่มีความสมัพนัธ์
ตอ่พฤตกิรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นเหตผุลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
ดา้นจ านวนครัง้ท่ีเลือกใช้บริการต่อเดือน ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการ ดา้นวันท่ีนิยม
เลือกใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ และด้านผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ อาย ุมีความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บ้านไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 
ดา้นประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค ดา้นจ านวนครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการตอ่เดือน ดา้นคา่ใชจ้่ายต่อ
ครัง้ท่ีเลือกใชบ้รกิาร และพบวา่ อาย ุไมมี่ความสมัพนัธต์อ่พฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด 
บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นวนัท่ีนิยมเลือกใชบ้รกิาร ดา้นชว่งเวลาท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ ดา้นผูมี้
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และดา้นลักษณะการใช้บริการ สถานภาพ พบว่า
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สถานภาพ มีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บ้านไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 
ดา้นประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค ดา้นเหตผุลในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นจ านวนครัง้ท่ีเลือกใช้
บริการต่อเดือน และดา้นวันท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ และพบว่า สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นคา่ใชจ้่ายตอ่ครัง้ท่ีเลือกใช้
บริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ และด้านลักษณะใชบ้ริการ ระดับการศึกษา พบว่า 
ระดบัการศึกษา มีความสมัพันธต์่อพฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บา้นไร่กาแฟ สาขาท่ี 
209 ดา้นประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค ดา้นคา่ใชจ้่ายตอ่ครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการ และดา้นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
บรกิารรา้นกาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นเหตผุลท่ีเลือกใชบ้ริการ ดา้นจ านวนครัง้ท่ีเลือก
ใชบริการต่อเดือน ดา้นวันท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ และดา้น
ลกัษณะการใชบ้ริการ อาชีพ มีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บ้านไร่
กาแฟ สาขาท่ี 209 ดา้น ดา้นประเภทเครื่องด่ืมท่ีนิยมบริโภค ด้านจ านวนครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการต่อ
เดือน ดา้นค่าใชจ่ายต่อครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการ ดา้นวันท่ีนิยมเลือกใช้บริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีนิยม
เลือกใชบ้ริการ และด้านผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อาชีพ ไม่มีความสัมพันธต์่อ
พฤติกรรมการเลือกบริการรา้นกาแฟสด บ้านไร่กาแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ
และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ รายไดต้่อเดือน มีความสมัพันธต์อ่พฤติกรรมการเลือกบริการรา้น
กาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นประเภทเคร่ืองดื่มท่ีนิยมบรโิภค ดา้นเหตผุลในการเลือกใช้
บริการ ดา้นจ านวนครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการต่อเดือน ดา้นค่าใชจ้่ายตอ่ครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการ ดา้นวนัท่ี
นิยมเลือกใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ และดา้นลกัษณะการใชบ้ริการ   รายไดต้อ่
เดือน ไมมี่ความสมัพนัธต์อ่พฤตกิรรมการเลือกบรกิารรา้นกาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้น
ผูมี้สว่นรว่มในการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร” 

วรนิทรธ์ร สนุทรเลิศพิศาล (2559) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้ริการรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมดุคา
เฟ่ 24 ชั่วโมง พบว่า “พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการดา้นจ านวนบคุคลท่ีมาใชบ้ริการต่อ
ครัง้ มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการใชบ้ริการรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมดุคาเฟ่ 24 
ชั่วโมง ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพโดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการดา้นจ านวนบุคคลท่ีมาใชบ้ริการเพิ่มขึน้ในระดับต ่า เน่ืองจากรูปแบบการใชชี้วิตใน
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สงัคมปจจบุนัเปล่ียนแปลงไป มีรูปแบบกิจกรรมการใชชี้วิตท่ีรวมกลุ่มกนัของวยัรุน่หรือกลุ่มคนวยั
ท างานเพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆ รว่มกนั เชน่ พบปะสงัสรรค ์ติวหนงัสือ การรบัประทาน อาหารรว่มกนั 
ซึ่งดา้นผลิตภณัฑ ์มีใหบ้ริการครบครนั ทัง้อาหาร ขนม และเครื่องด่ืม ซึ่งตอบสนองความตอ้งการ
ไดค้รบ นอกจากนีย้งัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารชอบบรรยากาศท่ีมีความคกึคกัสดใส มีท่ีนั่งท่ีรวมกลุ่มกนัได้
ครบทกุคนเพ่ือท ากิจกรรมรว่มกนั ตวิหนงัสือ ท ารายงานกลุม่ และสามารถใชบ้รกิารไดน้าน” 

Rattanaprichavej (2015) ไดศ้ึกษาเรื่อง The Environment and Behavior in Co 
working Space: An Analysis of Privacy, Personal Space, and Territoriality พบว่า “รา้น Co-
working Space ท่ีมีการแบง่พืน้ท่ีส่วนตวัและพืน้ท่ีส่วนรวมใหมี้ความชดัเจน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิด
การท างานรว่มกนั แตไ่มร่บกวนสมาธิในการท างานของแตล่ะบคุคล จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการจะมีความ
กระตือรือรน้ในการท างานมากขึน้ ขณะเดียวกนัทางรา้นก็ควรออกแบบสภาพแวดลอ้มมีความเป็น
กนัเองซึ่งจะท าให ้ผูใ้ชบ้รกิารมีแนวโนม้ท่ีจะสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนัมากขึน้ และท าใหมี้ผูม้าใช้
บรกิารมากขึน้” 

Beibei, Shiyang, และ Jiahong (2013) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง ความจงรกัภกัดีของลกูคา้
ชาวสวีเดน Gen Y ท่ีมีต่อรา้นกาแฟ พบว่า “ดา้นการบริการท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ 
พนกังานมีความเป็นมิตรกับลูกคา้ เพราะพนกังานถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ภาพลกัษณ์
ของรา้นกาแฟ รองลงมาคือ รา้นกาแฟมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพราะว่าสถานท่ีท่ีผูค้นส่วนใหญ่นดัเจอ
กนัคือ ท่ีรา้นกาแฟ ดงันัน้รา้นกาแฟจึงควรมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีดว้ย นอกจากนีย้งัพบว่าผูท่ี้มาใช้
บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ คือ มาพบปะกับเพ่ือนฝูง (When respondents 
considered this question, there were 88% of respondents answered that they would like 
to meet friends in coffee shops.) และหนึ่งในปัจจยัท่ีผูม้าใชบ้ริการรา้นกาแฟใหค้วามสนใจมาก
ท่ีสุดคือ รา้นกาแฟมีความสะดวกสบาย (The next most popular factor chosen was 
comfortable environment (83%).)” 

จากงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีไดศ้ึกษามาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสรุปการน า
งานวิจยั แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชใ้นการศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ดงันี ้

 1. แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ สุนทรี พชัร
พนัธ,์ 2541, อา้งถึงใน ธัญญช์ยา อ่อนคง (2553, น. 13-14) มาใชโ้ดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ประชากรศาสตรว์่า “บุคคลแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะท่ี
มองเห็นไดจ้ากภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นไดแ้ละลกัษณะภายในจิตใจท่ี เช่น เพศ 
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อาย ุการศกึษา อาชีพ รายไดส้งัคมและศาสนา เป็นตน้  ดงันัน้การศึกษาถึงปัจจยัเหล่านีจ้ะท าให้
ทราบถึงลกัษณะสว่นบคุคลไดช้ดัเจนขึน้ อีกทัง้คนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนัก็
อาจจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาแตกตา่งกนัเชน่กนั” โดยจะน ามาใชส้รา้งแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ
อภิปรายผลการวิจยั 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ Engel, 
Blackwell, and Miniard (1993) มาใชโ้ดยไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า เป็น 
“รูปแบบท่ีผูค้นจะด าเนินชีวิตรวมทัง้การใชเ้งินและเวลา โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้นได้
จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้น” โดยจะ
น ามาใชส้รา้งแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และอภิปรายผลการวิจยั 

 3. แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิด ศิริวรรณ 
เสรีรตัน ์(2552, น. 125) ไดอ้ธิบายไวว้่า “พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ
พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซือ้และ
การใชข้องผู้บริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักวิจัยการตลาดสามารถจัดท ากลยุทธ์การตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H” โดยจะน ามาใชส้รา้งแบบสอบถามส่วนท่ี 3  และอภิปราย
ผลการวิจยั 

 4. การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พิมานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี (2552) ท าการศกึษา
เรื่อง “ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวโนม้การใช้
บรกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ” สชุาดา ชตุิมาวรพนัธ ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ Co-working Space ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ณฏัฐา เกิดช่ืน (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ
ตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการพืน้ท่ีท างานร่วมกัน (Co-Working Space) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมาหานคร” Rattanaprichavej (2015) ไดศ้กึษาเรื่อง “The Environment and Behavior 
in Co working Space: An Analysis of Privacy, Personal Space, and Territoriality” โดย
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดนี ้ผูว้ิจยัจงึน างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่วมาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคดิการวิจยัสรา้งแบบสอบถาม และประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัครัง้นี ้



                                                                                                                                                     
 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล” มีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการคน้ควา้ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ซึ่ง

ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชร้า้น Too Fast Too Sleep ใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงตอ้งท าการหากลุ่มตวัอย่าง
โดยใชส้ตูรในการค านวณของยามาเน แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane, 1967, อา้งถึงใน 
สมพล ทุ่งหวา้, 2553, น. 97-99) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยยอมใหมี้ค่าความแปรปรวน
เทา่กบั 5% ดงันี ้

สตูรการค านวณหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑛 =
𝑧2

4𝐸2
 

โดยท่ี   n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
           Z แทน คา่มาตรฐานของระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึ่งมีคา่เทา่กบั 1.96 
           E แทน คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึน้ 5% ซึ่งมีคา่เทา่กบั 0.05 
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ดงันัน้ จะไดข้นาดตวัอยา่ง 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 

n =
(3.8416)2

≈ 4(0.0025)2
 

n =
3.8416

0.010
 

n = 384.16 ≈ 385 

จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน แตเ่พ่ือความแม่นย าท่ีมากขึน้ดงันัน้ 
จึงท าการเก็บตวัอย่างเพิ่มอีก 5% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไวท้ัง้สิน้ 
400 ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะรา้น Too Fast Too Sleep และเป็นสาขาอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เพ่ือให้
ไดข้นาดตวัอย่างในแตล่ะสาขาจ านวนเท่าๆกนั โดยไดจ้  านวนขนาดตวัอย่างในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลมาสาขาละ 66-67 ตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนท่ี 3 ใชว้ิธีเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ไปเก็บขอ้มลูท่ีรา้น Too Fast Too Sleep ตามท่ีระบไุวใ้นขัน้ตอน
ท่ี 1 จนครบไดก้ลุม่ตวัอยา่งครบ 400 ตวัอยา่ง 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้ง นี ้ เครื่ องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้ เพ่ือศกึษา พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep โดยสามารถแบง่ออกมาไดเ้ป็น 3 สว่นดงัตอ่ไปนี ้
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สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม มีจ านวนทัง้หมด 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended 
Question) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน มีลกัษณะเป็นแบบ
ก าหนดใหเ้ลือกตอบและเตมิค าในชอ่งวา่ง 

ขอ้ท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ขอ้ท่ี 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
2.1 15-20 ปี 
2.2 21-30 ปี 
2.3 31-40 ปี 
2.4 41 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) 

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
3.3 หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) 

4.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตร ี
4.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ข้อท่ี 5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

5.1 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/พนกังานสญัญาจา้งของรฐั     
5.3 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 

5.4 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
5.5 พอ่บา้น/แมบ่า้น 
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5.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
ข้อท่ี 6 รายได้ต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 

(Ordinal Scale) 
6.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
6.2 10,001-20,000 บาท 
6.3 20,001-30,000 บาท 
6.4 30,001-40,000 บาท 
6.5 40,001 บาท ขึน้ไป 

 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ 

Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) ของลิเคิรท์ (LikertScale) โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลแบง่ออกเป็น 5 ระดบั
โดยใชค้ะแนนเฉล่ียของแตล่ะตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมใน
ระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมใน
ระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมใน
ระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมใน
ระดบัต ่ามาก 

 
โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตแบง่ออกเป็น 3 ดา้นดงันี ้
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2.1 ด้านกิจกรรมนอกท่ีพักส าหรับคนรุ่นใหม่ ใช้มาตรวัดระดับความถ่ีแบบ 

Rating Scale โดยมีอยู ่5 ระดบัดงันี ้
5 หมายถึง ท าเป็นประจ า 
4 หมายถึง ท าอยูบ่อ่ยครัง้ 
3 หมายถึง ท าเป็นบางครัง้ 
2 หมายถึง นานๆท าที 
1 หมายถึง แทบไมไ่ดท้  าเลย 

ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์า่เฉล่ียมาอภิปรายผลซึ่งผลจากการค านวณโดย
ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ − ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

   n =
5 − 1

5
= 0.8 

 
เกณฑก์ารประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความส าคญัเก่ียวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหมข่องผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้ริการ แบง่ออกเป็น 5 
ระดบัโดยใชค้ะแนนเฉล่ียของแตล่ะตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่
ใหมใ่นระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่
ใหมใ่นระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่
ใหมใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่
ใหมใ่นระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่
ใหมใ่นระดบัต ่ามาก 

 
 



  33 

2.2 ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ ใช้
มาตรวดัระดบัความถ่ีแบบ Rating Scale โดยมีอยู ่5 ระดบัดงันี ้

5 หมายถึง สนใจมาก 
4 หมายถึง สนใจ 
3 หมายถึง คอ่นขา้งสนใจ 
2 หมายถึง สนใจนอ้ย 
1 หมายถึง สนใจนอ้ยมาก 

ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์า่เฉล่ียมาอภิปรายผลซึ่งผลจากการค านวณโดย
ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ − ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

   n =
5 − 1

5
= 0.8 

 
เกณฑก์ารประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความส าคญัเก่ียวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่  แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัโดยใชค้ะแนนเฉล่ียของแตล่ะตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหมใ่นระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหมใ่นระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหมใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง หมายถึง มีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหมใ่นระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหมใ่นระดบัต ่ามาก 
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2.3 ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ ใชม้าตรวดัระดบัความถ่ี
แบบ Rating Scale โดยมีอยู ่5 ระดบัดงันี ้

5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์า่เฉล่ียมาอภิปรายผลซึ่งผลจากการค านวณโดย
ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ − ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

   n =
5 − 1

5
= 0.8 

 
เกณฑก์ารประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความส าคญัเก่ียวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ แบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยใช้
คะแนนเฉล่ียของแตล่ะตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่งตอ่การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม ่
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยตอ่การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม ่
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ไมแ่นใ่จตอ่การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม ่
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยตอ่การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม ่
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่งตอ่การใชชี้วิตของคน

รุน่ใหม ่
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 

Sleep มีจ  านวนทัง้หมด 7 ขอ้ แบ่งเป็นค าถามปลายปิดชนิดมีใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Multiple 
Choice Questions) จ านวน 5 ขอ้ และเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) จ านวน 2 
ขอ้  

ค าถามขอ้ท่ี 1 เหตผุลหลกัในการมาใชบ้ริการ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูขอ้มลู
แบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
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ค าถามขอ้ท่ี 2 มาใชบ้ริการรา้นกับใคร เป็นระดบัการวัดขอ้มูลแบบนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ค าถามข้อท่ี 3 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ เป็นระดบัการวัดข้อมูลแบบนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 4 ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการในแตล่ะครัง้ เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 5 ประเภทอาหาร/เครื่องด่ืมท่ีช่ืนชอบ เป็นระดบัการวัดขอ้มูล
ขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ค าถามข้อท่ี 6 จ  านวนครัง้ท่ีมาใช้บริการ  เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อตัราสว่น (Ratio Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 7 คา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการตอ่ครัง้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบ
อตัราสว่น (Ratio Scale) 

 
3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูจากต ารา เอกสาร ขอ้มลู และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนด
ขอบเขตของการวิจยั และเพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือในการวิจยั 

2.  ก าหนดเครื่ องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

3. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ไปเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถกูตอ้ง และเพ่ือขอค าปรกึษาหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา จากนัน้น ามาเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง
ก่อนน าไปทดลองใช ้

5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep จ านวน 30 ชุด แลว้น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น(Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554, น. 13)  

6. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการรา้น 
Too Fast Too Sleep จ านวน 30 ชดุ แลว้น าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงเพ่ือให ้แบบสอบถามไดม้าตรฐาน
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ท าการวิเคราะหค์่าความน่าเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2550) ซึ่งคา่อลัฟ่าท่ีไดจ้ะ
แสดงถึงความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหว่าง 0 < α < 1 ซึ่งคา่ท่ียอมรบัมากกว่า 
0.7 แสดงวา่มีความเช่ือถือไดม้ากซึ่งจากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดา้นพฤติกรรม
การใชบ้รกิาร 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถึง พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep โดยการ
เก็บรวมรวมขอ้มลู ไดท้  าการแบง่ลกัษณะของการเก็บขอ้มลู ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

  1. ขอ้มลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาคน้ควา้จากหนงัสือ
ต าราตา่งๆ บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต 
เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้

  2. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มลู
จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
  1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบไว้แล้วท าการแก้ไขข้อผิดพลาดของ

แบบสอบถาม และตรวจความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดว้ยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) หากพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิอยู่ในระดบัต ่าตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขแบบสอบถาม 

   2. ขอ้มลูน าแบบสอบถามท่ีท าการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรียบรอ้ยแลว้ออกเก็บขอ้มลูจริง
อีกครัง้ 

   3. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผูต้อบไดต้อบเรียบรอ้ย
แลว้มาตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้น เพ่ือแยกแบบสอบถามฉบบัท่ีไมส่มบรูณอ์อก 

   4. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแ์ลว้มาลงรหสั
ตามท่ีก าหนดไว ้เพ่ือประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์

   5. น าขอ้มูลมาบนัทึกลงคอมพิวเตอร ์เพ่ือเตรียมประมวลผล (Processing) ดว้ย
โปรแกรมการประมวลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ์(Statistic 
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Package forsocial Sciences หรือ SPSS) เพ่ือเตรียมวิเคราะหข์อ้มูลพรรณนาและทดสอบ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย 

1.1 น าขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 คือ ลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่บคุคล 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร ้อยละ 
(Percentage) 

1.2 น าขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตมาหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

1.3 น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep มาวิเคราะหข์อ้มูลโดยขอ้ท่ี 1-5 จะใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ดว้ยการหาคา่สถิติรอ้ยละ (Percentage) ส่วนขอ้ท่ี 6-7 จะ
น ามาหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) เพ่ือท าการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยจะน าขอ้มลูมาวิเคราะหท์างสถิติดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานแตล่ะขอ้ โดยใชส้ถิตติา่งๆ ในการวิเคราะหด์งันี ้

 
คา่สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

คา่สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คือ t-test (Independent t- test) ไดแ้ก่ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 เพศต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 

Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 
คา่สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) ไดแ้ก่ 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 อายตุา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 สถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานขอ้ท่ี 1.6 รายไดต้อ่เดือนตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 

2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนัโดยคา่สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ การทดสอบสถิติการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
6. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

1. คา่สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดว้ย 
    1.1 ค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลทั่วไปของ

แบบสอบถาม (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549)  
 

𝑃 =
f

n
(100) 

 

โดย  P  แทน คา่สถิตริอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์

  f  แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 
  n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

 

    1.2 คา่เฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูทั่วไปของ 
แบบสอบถาม (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2561)  

�̅� =
∑ 𝑥

n
 

 

โดย  �̅�  แทน คา่เฉล่ีย 
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  ∑ 𝑥  แทน ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 
  n  แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

 

    1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชใ้นการแปล
ความหมายของขอ้มลูทั่วไปของแบบสอบถาม (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2561)  

 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)

2

n(n − 1)
 

 

โดย  S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑ 𝑥  แทน ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 
  (∑ 𝑥)

2  แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  ∑ 𝑥2  แทน ผลรวมของขอ้มลูแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
  n             แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอย่าง หรือ จ  านวนขอ้มลู

ทัง้หมด 
2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficiency) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  
 

∝ =  
𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k − 1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 
โดย  α    แทน ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  ∑ 𝑥   แทน ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 
  k   แทน จ านวนค าถาม 
  𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่าง

ค าถามตา่งๆ 
  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

 
3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistic) ประกอบดว้ย 
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3.1 สถิต ิIndependent t-test ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในดา้น
เพศ โดยมีสตูรดงันี ้

ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความ
แตกตา่งดว้ย Equal Variances assumed และถา้คา่แปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากันทกุกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกตา่งดว้ย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบคา่แปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช ้Levene test 

3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (S1
2 = S2

2) 
 

𝑡 =  
𝑥1̅̅̅ −  𝑥2̅̅ ̅ 

√
1
𝑛1

+
1

𝑛2
 

𝑆𝑝
 

 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ df = n1 + n2 – 2 
เม่ือ Xi แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

 

𝑡 =  
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 

 
3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (S12 ≠ S22) 

𝑡 =  
𝑥1− 𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ =  V 

𝑡 =  

[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ +

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

2

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1 − 1 +  

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2 − 1

 

 
โดย  t แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  𝑥1̅̅̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
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  𝑥2̅̅ ̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
  S1

2  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  S2

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

 
3.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ใช้

ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เพ่ือใช้
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได ้โดยมี
สตูรดงันี ้ใชค้า่ F-test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มเท่ากนั (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2561) มีสตูร
ดงันี ้

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑎

𝑀𝑆𝑤
 

โดย  F  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
  df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) 

และภายในกลุม่ (n-k) 
  k  แทน  จ านวนกลุ่ มของตัวอย่ า ง ท่ีน ามาทดสอบ

สมมตฐิาน 
  n  แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
  SSB  แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of 

Squares) 
  SSW แทน ผลรวมก าลังสองภายในกลุ่ม (Within Sum of 

Squares) 
  MSB  แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square 

between-groups) 
  MSW  แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square 

within-groups) 
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ตาราง  2  แสดงสตูรวิเคราะหก์ารค านวณแบบมี 1 ตวัประกอบ 

Source of 
variation 

df Sum of square (SS) Mean square (MS) F 

Between group k-1 
𝑆𝑆𝐵 =  ∑

𝑇2

𝑛𝑗
−

𝑇2

𝑁

𝑘

𝑗−1
    𝑀𝑆𝐵 =

𝑆𝑆𝐵

𝑘 − 1
 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑎

𝑀𝑆𝑤
 

 
Within group N-k 𝑆𝑆𝑤 = 𝑆𝑆𝑟 − 𝑆𝑆𝐵 

   𝑀𝑆𝑤 =
𝑆𝑆𝑤

𝑁 − 𝑘
 

Total N-1 
𝑆𝑆𝑟 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

2

𝑛𝑗

𝑖−1

−  
𝑇2

𝑁

𝑘

𝑗−1

 
  

 
หมายเหต ุสตูรในตารางจะใชก็้ตอ่เม่ือ n ในแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะตอ้งท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  

 

𝐿𝑆𝐷 = √𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛1
+

1

𝑛2
] 

𝑇1−𝑎 /2𝑛−𝑘 

 

โดย ni – nj 
โดย LSD แทน ผลต่างนัยส าคัญท่ีค านวณได้ส าหรับประชากร

กลุม่ท่ี i และ j 
 t1 -α / 2n-k  แ ท น  ค่ า ท่ี ใ ช้ พิ จ า รณ า ใ น ก า ร แ จ ก แ จ ง แ บ บ                    

t-distribution ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 
 MSE  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 
 n   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
 nj   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 
 α   แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
ใชส้ตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชใ้นกรณีท่ีความ

แปรปรวนแตกตา่งกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) สามารถเขียนสตูรได ้ดงันี ้
 

𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
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โดยคา่ 

𝑀𝑆𝑤 = ∑ (1 −
𝑛1

𝑁
)

𝑘

𝑖=1
𝑆𝑡

2 

 
โดย  B  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe 
  MSB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิต ิ

Brown-forsythe 
  k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  N  แทน ขนาดประชากร 
  St

2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ถา้พบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู่เพ่ือดวู่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใชสู้ตรตามวิธี Dunnett T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
กลุม่ตวัอยา่งใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  

𝑑𝐷 =
√2 (𝑀𝑆𝑠

𝑎
)

𝑞𝑑

√𝑆
 

 
โดย  dD  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 
  qd แทน คา่จากตาราง Critical Values of the Dunnett 

Test 
  𝑀𝑆𝑠

𝑎
 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

  S  แทน คา่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3.3 สถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) มีตวัแปร
อิสระ k ตวั (x1, x2, x3, …, xk) ท่ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปร Y โดยมีความสมัพนัธอ์ยู่ในเชิงเสน้ จะ
ไดส้มการเชิงถดถอยเชิงพหนุาม เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep ซึ่งแสดงความสมัพนัธ ์ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  
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Y = β0 + β0X1 + β0X2 + ….. + βkXk + e 
โดยท่ี β0 = สว่นตวัแกน Y เม่ือก าหนดให ้X1 = X2 = ………. = Xk = 0 β1, β2, βk เป็น

สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน (Parital Regression Coefficiant) โดยท่ี β1 เป็นคา่ท่ีแสดงถึง
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม Y เม่ือตวัแปรอิสระ Xi เปล่ียนไปหนึ่งหน่วย โดยท่ีตวัแปนอิสระ X 
อ่ืนๆ มีคา่คงท่ี เช่น X1 เปล่ียนไปหนึ่งหน่วย คา่ Y จะเปล่ียนไป β1 หน่วย โดยท่ี X2, X3, …, Xk มี
คา่คงท่ี 

 
เง่ือนไขในการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุจะเหมือนกันเง่ือนไขการวิเคราะหค์วาม

ถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย โดยมีเง่ือนไขดงันี ้
1. ความคลาดเคล่ือนทอ่น e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. คา่เฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศนูย ์นั่นคือ E(e) = 0 
3. คา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นคา่คงท่ีท่ีไมท่ราบคา่ V(e) = β0

2 
4. ei และ ej เป็นอิสระตอ่กนั ; i = j นั่นคือ covariance ei และ ej = 0 
5. ตวัแปรอิสระ xi และ xj ตอ้งเป็นอิสระตอ่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
งานวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล” โดย 
การวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการของวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์และอกัษร
ยอ่ตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
  n   แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
  �̅�  แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
  S.D.   แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t   แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา t-Distribution 
  F   แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา F-Distribution 
  SS   แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS   แทน  คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of 
Squares) 
  df   แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  LSD   แทน  Least Significant Difference 
  Adj  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหคุณู 

B  แทน  คา่สมัประสิทธก์ารถดถอย (Unstandardized) 
SE  แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย 
R2

Adj  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหคุณู 
  r   แทน คา่สมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ ์
  Sig.2 tailed  แทน ความนา่จะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
  H0  แทน  สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
  H1  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
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 *   แทน  นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล  
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจยั

ครัง้นีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยน าเสนอเป็น 3 
สว่นดงันี ้ 

 
 สว่นท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
 สว่นท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 
 สว่นท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 

สว่นท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
สว่นท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) ดงัตาราง 

ตาราง  3  แสดงจ านวนความถ่ีและคา่รอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 140 35.0 
หญิง 260 65.0 
รวม 400 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ     
11-20 ปี 148 37.0 
21-30 ปี 208 52.0 
31-40 ปี 20 5.0 

41 ปีขึน้ไป 24 6.0 
รวม 400 100 

สถานภาพ   
โสด 365 91.3 
สมรส 33 8.2 

หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 2 0.5 
รวม 400 100 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 54 13.5 

ปรญิญาตรี 316 79.0 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 30 7.5 

รวม 400 100 
อาชีพ   

นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 275 68.7 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/ 
พนกังานสญัญาจา้งของรฐั 22 5.4 
พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 69 17.3 

ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 21 5.3 
พอ่บา้น/แมบ่า้น 9 2.3 

อ่ืนๆ 4 1.0 
รวม 400 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 

  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดอืน     
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 208 52.0 

10,001-20,000 บาท 102 25.5 
20,001-30,000 บาท 42 10.5 
30,001-40,000 บาท 16 4.0 
40,001 บาท ขึน้ไป 32 8.0 

รวม 400 100 

      

 จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ  านวน 260 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 65.0 และเพศชาย จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีจ  านวน 
208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมา คือช่วงอายุ 11-20 จ  านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 
ช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.0 และช่วงอายุ 31-40  จ  านวน 20 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ซึ่งมีจ  านวน 
365 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.3 รองลงมา คือ สมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.2  
และสถาภาพ หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
ปรญิญาตร ี ซึ่งมีจ  านวน 316 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.0 รองลงมา คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 54 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5  และสงูกวา่ปรญิญาตรี  จ  านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ซึ่ง
มีจ  านวน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.7  รองลงมา คือ พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน จ านวน 69 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/พนกังานสญัญาจา้งของรฐั จ  านวน 22 
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คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 คน พ่อบา้น/
แมบ่า้น 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า
หรือเทา่กบั 10,000 บาท ซึ่งมีจ  านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0  รองลงมา คือ มีรายไดต้อ่เดือน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 มีรายไดต้อ่เดือน20,001-30,000 บาท 
จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.5  มีรายไดต้อ่เดือน 40,001 บาท ขึน้ไปบาทจ านวน 32 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 8.0 และรายไดต้่อเดือน  30,001-40,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 
ตามล าดบั 

ตาราง  4  แสดงจ านวนความถ่ีและคา่รอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม (จดักลุ่มใหม)่ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ     
11-20 ปี 148 37.0 
21-30 ปี 208 52.0 

31 ปีขึน้ไป 44 11.0 
รวม 400 100 

สถานภาพ   
โสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 367 91.8 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 33 8.2 
รวม 400 100 

อาชีพ   
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 275 68.7 

ขา้ราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ 56 14.0 
พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 69 17.3 

รวม 400 100 
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ตาราง  4  (ตอ่)  

  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดอืน     
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 208 52.0 

10,001-20,000 บาท 102 25.5 
20,001-30,000 บาท 42 10.5 
30,001 บาท ขึน้ไป 16 4.0 

รวม 400 100 
รวม 400 100 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง

ผูต้อบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีจ  านวน 

208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมา คือช่วงอายุ 11-20 จ  านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 
และชว่งอาย ุ31 ปีขึน้ไป จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0  

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ ซึ่งมีจ  านวน 367 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.8 และสถาภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 
33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ซึ่ง
มีจ  านวน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.7  รองลงมา คือ พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน จ านวน 69 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 และขา้ราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 
ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า
หรือเทา่กบั 10,000 บาท ซึ่งมีจ  านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0  รองลงมา คือ มีรายไดต้อ่เดือน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5  มีรายไดต้่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และมีรายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 42 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 10.5 ตามล าดบั 
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สว่นท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 
ขอ้มลูดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ ดา้น

ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุ่นใหม่ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม ่ดงัตาราง 

ตาราง 5  แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. การแปลผล 
กิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ 3.15 0.85 ท ากิจกรรมระดบัปานกลาง 
ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ 4.12 0.64 มีความสนใจสงู 
ความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิต 

ของคนรุน่ใหม่ 4.01 0.58 เห็นดว้ย 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม 3.76 0.53 สูง 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.01 และดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ผูต้อบแบบสอบถามมีการท ากิจกรรมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.15 ตามล าดบั 
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ตาราง  6  แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. การแปลผล 
ด้านกิจกรรมนอกที่พัก 

ส าหรับคนรุ่นใหม่ 

1. ทา่นชอบออกไปสงัสรรคก์บัเพ่ือนฝงู 3.47 0.98 สงู 
2. ทา่นชอบอ่านหนงัสือนอกท่ีพกั 3.09 1.15 ปานกลาง 
3. ทา่นชอบออกไปท างานนอก 
ท่ีพกัในชว่งวนัหยดุ 2.90 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.85 ปานกลาง 
ด้านความสนใจทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่    
1. ทา่นสนใจรูปแบบการใหบ้รกิาร  

Co-Working Space 3.81 0.96 สนใจสงู 
2. ทา่นสนใจเรื่องศลิปะและการออกแบบ 3.73 0.97 สนใจสงู 
3. ทา่นสนใจในเรื่องความสะดวกสบาย 4.45 0.73 สนใจสงูมาก 
4. ทา่นสนใจในความเป็นอิสระ 
ในการท างาน 4.49 0.72 สนใจสงูมาก 

รวม 4.12 0.64 สนใจสูง 
ด้านความคิดเหน็เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ของคนรุ่นใหม่    
1. การอ่านหนงัสือขา้งนอกท่ีพกัชว่ยใหเ้กิด
ความเขา้ใจในเนือ้หาไดง้่ายกวา่ 3.59 0.99 เห็นดว้ย 
2. การนดัท างานเป็นกลุม่ชว่ยใหง้านเสรจ็
เรว็กวา่การท างานคนเดียว 4.06 0.93 เห็นดว้ย 
3. การท ากิจกรรมกลุม่กบัเพ่ือนสรา้งความ
ใกลช้ิดมากกวา่การท ากิจกรรมกลุม่ผา่น
ทางอินเตอรเ์น็ต 4.50 0.69 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4. การท างานสามารถท าท่ีไหนก็ได ้ 3.86 1.02 เห็นดว้ย 

รวม 4.01 0.58 เหน็ด้วย 
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตในแตล่ะดา้นพบวา่  
ด้านกิจกรรมนอกทีพั่กส าหรับคนรุ่นใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการท ากิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กิจกรรมนอกท่ีพกัท่ี มี
ระดบัการท ากิจกรรมอยู่ในระดบัสูงไดแ้ก่ ท่านชอบออกไปสังสรรคก์ับเพ่ือนฝูง โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.47 และกิจกรรมนอกท่ีพกัท่ีมีระดบัการท ากิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่  ท่านชอบ
อ่านหนงัสือนอกท่ีพกั และท่านชอบออกไปท างานนอกท่ีพกัในช่วงวนัหยุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.09 และ 2.90 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ

คนรุ่นใหม่อยู่ในระดบั สนใจสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า เรื่องท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจอยู่ในระดบัสูงมากไดแ้ก่  ท่านสนใจในความเป็นอิสระในการ
ท างานและทา่นสนใจในเรื่องความสะดวกสบาย  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.49 และ 4.45 ตามล าดบั 
และเรื่องท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจอยู่ในระดบัสงูไดแ้ก่ ท่านสนใจรูปแบบการใหบ้ริการ 
Co-Working Space และท่านสนใจเรื่องศิลปะและการออกแบบ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  3.81 และ 
3.73 ตามล าดบั  

ด้านความคิดเหน็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชชี้วิตของคนรุ่นใหม่อยู่ใน

ระดบั เห็นดว้ย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยอย่างยิ่งไดแ้ก่ การท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนสรา้งความใกลช้ิดมากกว่าการท ากิจกรรม
กลุม่ผา่นทางอินเตอรเ์น็ต โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.50 และดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
การนดัท างานเป็นกลุ่มช่วยใหง้านเสร็จเร็วกว่าการแยกกนัท างานคนเดียว    การท างานสามารถ
ท าท่ีไหนได ้ และการอ่านหนงัสือขา้งนอกท่ีพกัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเนือ้หาไดง้่ายกว่า  โดยมี
คา่เฉล่ีย 4.06 3.86 และ 3.59 ตามล าดบั    
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สว่นท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep โดยท าการวิเคราะหข์อ้มลู

โดยการหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้

ตาราง  7  แสดงจ านวนและรอ้ยละของพฤตกิรรมการพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep 

พฤตกิรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep จ านวน (คน) ร้อยละ 
เหตุผลหลักในการมาใช้บริการร้าน 
Too Fast Too Sleep     

เพ่ือหาท่ีอ่านหนงัสือ 168 42.0 
เพ่ือไปพกัผอ่น 52 13.0 

เพ่ือนดัเจอบคุคลอ่ืน 75 18.7 
เพ่ือท างาน 98 24.5 
อ่ืนๆ 7 1.8 
รวม 400 100 

ท่านมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep  
กับใคร   

คนเดียว 34 8.4 
เพ่ือน 337 84.3 
แฟน 14 3.5 
ญาติ 9 2.3 
อ่ืนๆ 6 1.5 
รวม 400 100 
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ตาราง  7  (ตอ่) 

พฤตกิรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep จ านวน (คน) ร้อยละ 
เวลาทีท่่านมักจะมาใช้บริการ  
Too Fast Too Sleep     

06.00 - 09.00 น. 4 1.0 
09.01 - 12.00 น. 44 11.0 
12.01 - 15.00 น. 126 31.4 
15.01 - 18.00 น. 90 22.5 
18.01 - 21.00 น 103 25.8 

21.01 น. เป็นตน้ไป 33 8.3 
รวม 400 100 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียทีท่่านใช้บริการร้าน  
Too Fast Too Sleep ในแต่ละคร้ัง   

นอ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง 35 8.7 
1 - 2 ชั่วโมง 125 31.3 
2 - 3 ชั่วโมง 136 34.0 

มากกวา่ 3 ชั่วโมงขึน้ไป 104 26.0 
รวม 400 100 

อาหาร/เคร่ืองดืม่ของร้าน Too Fast Too 
Sleep ทีท่่านชอบมากทีสุ่ด   
อาหารคาว 22 5.4 
เบเกอรี่ 51 12.8 
เครื่องด่ืม 320 80.0 
ไอศกรีม 7 1.8 

รวม 400 100 

  

จากตาราง 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการToo Fast Too Sleep 
ดงันี ้
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เหตุผลหลักในการมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ เพ่ือหาท่ีอ่านหนงัสือ จ านวน 168 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมาคือ เพ่ือท างาน จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 เพ่ือนดัเจอ
บคุคลอ่ืน จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.7 เพ่ือไปพกัผ่อน จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 
และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 

ท่านมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep กับใคร  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการกบั เพ่ือน จ านวน 337 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 84.3 รองลงมาคือ คนเดียว จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 แฟนจ านวน 14 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 3.5 ญาติจ  านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 และอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 
ตามล าดบั 

เวลาทีท่่านมักจะมาใช้บริการ Too Fast Too Sleep 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการช่วง 12.01 - 15.00 น. จ  านวน 

126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.4  รองลงมาคือ ช่วง 18.01 - 21.00 น. จ  านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
25.8 ช่วง 15.01 - 18.00 น.จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.5 ช่วง 09.01 - 12.00 น.จ านวน 44 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.0 ช่วง 21.01 น. เป็นตน้ไป จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 และช่วง 
06.00 - 09.00 น. จ  านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียทีท่่านใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ในแตล่ะคร้ัง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้วลา 2 - 3 ชั่วโมง จ านวน 136 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 34.0  รองลงมาคือใชเ้วลา 1 - 2 ชั่วโมง จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.3 ใชเ้วลา
มากกว่า 3 ชั่วโมงขึน้ไป จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.0 และใชเ้วลา นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง 
จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.7 ตามล าดบั 

อาหาร/เคร่ืองดืม่ของร้าน Too Fast Too Sleep ทีท่่านชอบมากทีสุ่ด  
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ช่ืนชอบ เครื่องด่ืม จ านวน 320 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 80.0  รองลงมาคือเบเกอรี่ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.8 อาหารคาว จ านวน 22 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 5.4 และไอศกรีมจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 
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ตาราง  8  แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̅� S.D. 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 1 11 3.76 2.02 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ 50 500 145.74 69.64 

 

จากตาราง 8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการToo Fast Too Sleep 
ดงันี ้

ความถีใ่นการมาใช้บริการ Too Fast Too Sleep ต่อเดอืน  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep เฉล่ีย

ประมาณ 3 ครัง้ตอ่เดือน โดยมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการต ่าสดุ 1 ครัง้ตอ่เดือน และสงูสดุ 11 ครัง้
ตอ่เดือน 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหาร/เคร่ืองดืม่ในการมาใช้บริการต่อคร้ัง  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซื ้ออาหาร/เครื่องด่ืมโดยเฉล่ีย

ประมาณ 145 บาทตอ่ครัง้ โดยมีคา่ใชจ้า่ยต ่าสดุ 50 บาทตอ่ครัง้ และสงูสดุ 500 บาทตอ่ครัง้  
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สว่นท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา  อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น 
Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑลแตกตา่งกนั     

สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้น Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่ง มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too 
Sleep ของในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑลแตกตา่งกนั ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่ง มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too 
Sleep ของในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑลแตกตา่งกนั แตกตา่งกนั  

            สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติการทดสอบโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่มท่ีเป็นอิสระ ตอ่กนั (Independent Sample t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มีคา่นอ้ย
กวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง  9  ทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

F  Sig. 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 3.009  0.084 

คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 2.475  0.116 

 

จากตาราง 9 ทดสอบสมมติฐานคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามเพศ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.084 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงวา่ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความ
แปรปรวนของแตล่ะเพศไม่แตกตา่งกนั จึงใชค้า่สถิติ t-test กรณี Equal Variance Assumed ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.116 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงวา่ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความ
แปรปรวนของแตล่ะเพศไม่แตกตา่งกนั จึงใชค้า่สถิติ t-test กรณี Equal Variance Assumed ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง  10  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

t-test for Equality of Means 

เพศ �̅� S.D. t df Sig.  
(2-tailed) 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน ชาย 3.57 1.88 -1.393 398 0.164 
 หญิง 3.87 2.08    

คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ ชาย 154.17 78.28 1.783 398 0.075 

 หญิง 141.19 64.22    

 

จากตาราง 10 พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามเพศ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน  เม่ือพิจารณาค่า Sig. จาก t-test 
กรณี Equal Variance Assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep ต่อเดือนไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้ง
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง เม่ือพิจารณาค่า Sig. จาก t-test 
กรณี Equal Variance Assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้อาหาร/
เครื่องด่ืมในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไม่
สอดคลอ้งสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้พบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้า
ความแปรปรวนของ แตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ตอ่ไปเพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่งกนั
จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่และถา้ผลการ
ทดสอบของตาราง Brown-Forsythe มีความแตกต่างกันจะใชว้ิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบ
เป็นรายคู ่ซึ่งจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test มี 
สมมตฐิาน ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั  
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง  11  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาย ุ

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

  Levene 
  Statistic 

  df1 
 

  df2 
 

Sig. 
 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 5.486 2 397  0.004* 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 1.901 2 397 0.151 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 11 พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามอาย ุสามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าช่วงอายมีุความแปรปรวนแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.151 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่าช่วงอายมีุความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ F-test ตอ่ไป 

ตาราง  12  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe   Statistica   df1  df2    Sig. 
ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 1.962 2 328.218 0.142 

 

จากตาราง 12 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามอาย ุสามารถอธิบายไดด้งันี ้
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ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.142 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อายตุา่งกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อ
เดือนไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้  

ตาราง  13  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้F-test 

พฤตกิรรมการใช้
บริการ 

Too Fast Too 
Sleep 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS 

 
 

F Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการมา
ใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 

ระหวา่งกลุม่ 59801.845 2 29900.923 6.330 0.002* 
ภายในกลุม่ 1875368.065 397 4723.849   
รวม 1935169.910 399    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูร่ะหว่างอายกุบัของพฤติกรรม  

การใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ จ าแนกตามอาย ุ
สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง จ าแนกตามอาย ุมีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1)  
หมายความวา่ ผูบ้รโิภคอายตุา่งกนั มีพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่าย
ในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ ดงันัน้ จึงน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
ตอ่ไป 
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ตาราง  14  แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้เป็นรายคู ่จ  าแนกตามอาย ุดว้ย LSD 

อายุ �̅� 11-20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 
11-20 ปี 135.00  -11.798 

(0.111) 
-41.818* 
(0.000)* 

21-30 ปี 146.80 11.798 
(0.111) 

 -30.020* 
(0.009)* 

31 ปีขึน้ไป 176.82 41.818* 
(0.000)* 

30.020* 
(0.009)* 

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกับของ
พฤติกรรม การใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep คา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ โดยการ
ทดสอบแบบ F-test พบวา่ 

ผูบ้รโิภคอาย ุ11-30 ปี กบั ผูบ้ริโภคอาย ุ31 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ผูบ้ริโภคอาย ุ11-30 ปี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ นอ้ยกวา่ ผูบ้รโิภคอาย ุ31 ปีขึน้ไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ผูบ้รโิภคอาย ุ31 ปีขึน้ไป กบั ผูบ้ริโภคอาย ุ11-30 ปี มีคา่ Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ผูบ้ริโภคอาย ุ31 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มากกวา่ ผูบ้รโิภคอาย ุ11-30 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้่าสถิติการทดสอบโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่มท่ีเป็นอิสระ ตอ่กนั (Independent Sample t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มีคา่นอ้ย
กวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง  15  ทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too 
Sleep จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

F  Sig. 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 9.048   0.003* 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 0.189  0.664 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 15 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรม
การใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามสถานภาพ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถีใ่นการมาใช้บริการต่อเดือน  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภค
ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมา
ใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงใชค้่าสถิติ t-test กรณี Equal Variance not Assumed ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 
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ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.664 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภค
ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
ซือ้อาหาร/เครื่องดื่มในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
ไม่สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงใชค้า่สถิติ t-test กรณี Equal Variance Assumed ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง  16  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

t-test for Equality of Means 

สถานภาพ �̅� S.D. t df Sig.  
(2-tailed) 

ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร ม า ใ ช้
บรกิารตอ่เดือน 

โสด/หมา้ย/
หยา่รา้ง/
แยกกนัอยู่ 

 
 

3.81 

 
 

2.07 

 
 

2.707* 

 
 

54.647 

 
 

0.009* 
สมรส/ 

อยูด่ว้ยกนั 
 

3.21 
 

1.11 
   

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้
บรกิารตอ่ครัง้ 

โสด/หมา้ย/
หยา่รา้ง/
แยกกนัอยู่ 

 
 

144.67 

 
 

69.81 

 
 

-1.020 

 
 

398 

 
 

0.308 
สมรส/ 

อยูด่ว้ยกนั 
 

157.57 
 

67.59 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 16 พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกสถานภาพ สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน  เม่ือพิจารณาค่า Sig. จาก t-test 
กรณี Equal Variance Assumed พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อ
เดือนแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ    โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกัน สอดคลอ้ง
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง เม่ือพิจารณาค่า Sig. จาก t-test 
กรณี Equal Variance Assumed พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.308 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่
ครัง้ ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาตา่งกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาตา่งกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้พบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้า
ความแปรปรวนของ แตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ตอ่ไปเพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่งกนั
จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่และถา้ผลการ
ทดสอบของตาราง Brown- Forsythe มีความแตกตา่งกนัจะใชว้ิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบ
เป็นรายคู ่ซึ่งจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test มี 
สมมตฐิาน ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั  
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั  

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า 
Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง  17  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

  Levene 
  Statistic 

  df1 
 

  df2 
 

Sig. 
 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 1.069 2 397 0.344 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 28.963 2 397 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 17 พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามระดบัการศกึษา สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.344 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่าระดบัการศกึษามีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จงึทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ F-test ตอ่ไป 

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษามีความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จงึทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ตาราง  18  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้F-test 

พฤตกิรรมการใช้
บริการ 

Too Fast Too 
Sleep 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS 

 
 

F Sig. 

ความถ่ีในการมาใช้
บรกิารตอ่เดือน 

ระหวา่งกลุม่ 4.463 2 2.232 0.548 0.578 
ภายในกลุม่ 1615.974 397 4.070   
รวม 1620.438 399    
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จากตาราง 18 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามระดบัการศกึษา สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.578 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ไม่แตกต่างกัน ท่ี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง  19  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe   Statistica   df1  df2    Sig. 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ 19.143 2 38.121 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 19 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามระดบัการศกึษา สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000  ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั ท่ีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ดังนั้น จึงน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอ่ไป 
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ตาราง  20  แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep คา่ใชจ้า่ยในการ
มาใชบ้รกิารตอ่ครัง้เป็นรายคู ่จ  าแนกตามระดบัการศกึษา ดว้ย Dunnett’s T3 

ระดับการศึกษา �̅� ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 105.00  -41.532* 
(0.000)* 

-105.667* 
(0.000)* 

ปรญิญาตรี 146.53 41.532* 
(0.000)* 

 -64.135* 
(0.006)* 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 210.67 105.667* 
(0.000)* 

64.135* 
(0.006)* 

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษา
กบัของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ 
โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไป มีคา่ Sig. ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่
ครัง้ นอ้ยกวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  41.532 

ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี มีพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
มาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  105.667 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่
ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  41.532 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่
ครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  64.135 

ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี ปีขึน้ไป กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
มาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 105.667 

และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี ปีขึน้ไป กบั ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
มาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  64.135 ส่วนคูอ่ื่นนัน้ไม่พบความแตกตา่ง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพตา่งกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

H0: ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้พบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้า
ความแปรปรวนของ แตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ตอ่ไปเพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่งกนั
จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่และถา้ผลการ
ทดสอบของตาราง Brown- Forsythe มีความแตกตา่งกนัจะใชว้ิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบ
เป็นรายคู ่ซึ่งจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test มี 
สมมตฐิาน ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั  
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั  

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า 
Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง  21  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

  Levene 
  Statistic 

  df1 
 

  df2 
 

Sig. 
 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 4.331 2 397 0.014* 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 0.549 2 397 0.578 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 21 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามอาชีพ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าอาชีพมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.578  ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่าอาชีพมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ F-test ตอ่ไป  

ตาราง  22  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe   Statistica   df1  df2    Sig. 
ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 0.651 2 186.925 0.523 

 

จากตาราง 22 พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามอาชีพ สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน จ าแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.523 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้น 
ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน ไมแ่ตกตา่งกนั ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง  23  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้F-test 

พฤตกิรรมการใช้
บริการ 

Too Fast Too 
Sleep 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS 

 
 

F Sig. 

คา่ใชจ้า่ยในการมา
ใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 

ระหวา่งกลุม่ 81688.420 2 40844.210 8.748 0.000* 
ภายในกลุม่ 1853481.490 397 4668.719   
รวม 1935169.910 399    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 23 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามอาชีพ สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง  ดังนั้น จึงน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ตอ่ไป 
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ตาราง  24  แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้น คา่ใชจ้า่ยใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้เป็นรายคู ่จ  าแนกตามอาชีพ ดว้ย LSD 

อาชีพ �̅� นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/ 
อาชีพอิสระ/อื่นๆ 

พนักงาน/ 
ลูกจ้าง/

บริษัทเอกชน 
นกัเรียน/ 
นิสิต/นกัศกึษา 

 
136.11 

  
-32.016* 
(0.002)* 

 
-29.818* 
(0.001)* 

ขา้ราชการ/ 
อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ 

 
168.13 

 
32.016* 
(0.002)* 

  
2.197 

(0.858) 
พนกังาน/ 
ลกูจา้งบรษิัทเอกชน 

 
165.93 

 
29.818* 
(0.001)* 

 
2.197 

(0.858) 

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ โดยการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/
อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการ
ตอ่ครัง้ นอ้ยกวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  32.016 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ พนกังาน/
ลกูจา้งบรษิัทเอกชน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการ
ตอ่ครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  29.818 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ กับ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05  นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
มาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มากกวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 32.016 

และ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ 
พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  29.818 ส่วนคู่อ่ืนนัน้ไม่พบความแตกต่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ย่อยที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั  

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูจากตาราง Homogeneity of 
Variances ถา้พบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้า
ความแปรปรวนของ แตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe รวมทัง้
ถา้ผลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่
ตอ่ไปเพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยถา้ผลการทดสอบของตาราง F-test มีความแตกตา่งกนั
จะใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ท าการทดสอบเป็นรายคู่และถา้ผลการ
ทดสอบของตาราง Brown- Forsythe มีความแตกต่างกันจะใชว้ิธี Dunnett’s T3 ท าการทดสอบ
เป็นรายคู ่ซึ่งจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test มี 
สมมตฐิาน ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั  
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั  

โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. 
มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง  25  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
Too Fast Too Sleep 

  Levene 
  Statistic 

  df1 
 

  df2 
 

Sig. 
 

ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 3.460 3 396 0.016* 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 2.845 3 396 0.037* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 25 พบว่าผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.016 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าอาชีพมีความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.037 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าอาชีพมีความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ทดสอบสมมตฐิานโดยสถิตทิดสอบ Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ตาราง  26  แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe   Statistica   df1  df2    Sig. 
ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 0.153 3 245.539 0.928 

 

จากตาราง 26  พบว่าผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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ความถีใ่นการมาใช้บริการต่อเดอืน จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.928 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือนตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ดา้น ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน ไมแ่ตกตา่งกนั ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง  27  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน โดยใช ้F-test 

Brown-Forsythe   Statistica   df1  df2    Sig. 
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ 10.623 3 190.258 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูร่ะหว่างรายไดต้อ่เดือนกบัของ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ สามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อคร้ัง จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐาน 
(H1)  หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือนตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ ดงันัน้ 
จงึน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอ่ไป 
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ตาราง  28  แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้เป็นรายคู ่จ  าแนกตามรายไดต้อ่เดือน ดว้ย Dunnett’s T3 

รายได้ต่อเดอืน �̅� ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่าหรือ 
เทา่กบั 10,000 บาท 

 
127.19 

  
-30.646* 
(0.002)* 

 
-42.813* 
(0.002)* 

 
-51.979* 
(0.001)* 

10,001- 
20,000 บาท 

 
157.83 

 
30.646* 
(0.002)* 

  
-12.167 
(0.911) 

 
-21.333 
(0.551) 

20,001- 
30,000 บาท 

 
170.00 

 
42.813* 
(0.002)* 

 
12.167 
(0.911) 

 
 

 
-9.167 
(0.992) 

30,001 บาทขึน้ไป 179.17 51.979* 
(0.001)* 

21.333 
(0.551) 

9.167 
(0.992) 

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูร่ะหว่างรายไดต้อ่เดือนกบั
ของพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep คา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ โดยการ
ทดสอบแบบ F-test พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดต้อ่เดือน 10,001-20,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 
บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  30.646 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 บาท ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  42.813 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ปีขึน้ไป กับ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 30,001 
บาท ขึน้ไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 51.979 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 10,001-20,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่
เดือน ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของค่าเฉล่ีย  
30.646 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 10,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย  42.813 

และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
ตอ่เดือน ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อ
เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ีย  51.979 สว่นคูอ่ื่นนัน้ไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมตฐิานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep  

สมมติฐานย่อยที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 

 
H0: รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 

Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 
H1: รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 

Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน 
ส าหรบัสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู (Multiple 

Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปลอิสระเข้าสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบั
ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ
คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

โดยก าหนดตวัแปรดงันี ้
x1 = ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ 
x2 = ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ 
x3 = ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ 
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ตาราง  29  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too 
Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS 

 
 

F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

 597.429 3 199.143 77.087 0.000* 
 1023.008 396 2.583   
 1620.438 399    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง
กบักลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดด้งันี ้
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ตาราง  30  แสดงผลการวิเคราะห ์พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีใน
การมาใชบ้รกิารตอ่เดือน โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

ตัวแปร B SE t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) -5.500 0.656 -8.380 0.000*

 

ดา้นกิจกรรมนอก 

ท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่(x1) 
 

0.490 

 
0.108 

 
4.545 

 
0.000*

 

ดา้นความสนใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่
ใหม(่x2) 

 
 
 

1.083 

 
 
 

0.143 

 
 
 

7.580 

 
 
 

0.000*
 

ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบั 

การใชชี้วิตของคนรุน่ 
ใหม(่x3) 

 
 

0.814 

 
 

0.152 

 
 

5.341 

 
 

0.000*
 

r =   0.607 Adjusted R2 = 0.364 
R2=  0.369 SE = 1.607 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้น
กิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุ่นใหม่ ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
คนรุน่ใหม ่และดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ สามารถรวมท านาย พฤติกรรม
การใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน รอ้ยละ  36.4 ( 
Adjusted R2 = 0.364) 

ผูวิ้จัยจึงไดน้  าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ ์วิเคราะห ์พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
ตอ่เดือน โดยใชค้ะแนนดบิดงันี ้

y1 = -5.500+0.490x1+1.083x2+0.814x3 
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ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 

Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ด้านกิจกรรมนอกท่ีพักส าหรับคนรุ่นใหม่  (x1) ด้านความสนใจท่ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม ่(x2) และดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ (x3) เป็น
ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่
เดือน (y) จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากปัจจยัดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่
ใหม่ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน (y1) เพิ่มขึน้ 1.083 หน่วย เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบ
การด าเนินชีวิตอีก 2 ดา้นมีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ (x3) เพิ่มขึน้ 1 
หนว่ย จะมีผลท าใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมา
ใชบ้ริการต่อเดือน (y1) เพิ่มขึน้ 0.814 หน่วย เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 2 
ดา้นมีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลท าใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
ตอ่เดือน (y1) เพิ่มขึน้ 0.490 หน่วย เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 2 ดา้นมี
คา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
คา่คงท่ี จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน 
(y1) เทา่กบั -5.500 เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 3 ดา้นมีคา่เทา่กบั 0 
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใช้
บรกิาร Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 

 
H0: รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 

Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 
H1: รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 

Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 
 ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยการเลือกตวัแปลอิสระเข้าสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter 
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

โดยก าหนดตวัแปรดงันี ้
x1 = ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ 
x2 = ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ 
x3 = ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ 
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ตาราง  31  แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS 

 
 

F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

 375932.872 3 125310.957 31.825 0.000* 
 1559237.038 396 3937.467   
 1935169.910 399    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง
กบักลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่งมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงไดด้งันี ้
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ตาราง  32  แสดงผลการวิเคราะห ์พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน
การมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

ตัวแปร B SE t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) -63.743 25.622 -2.488 0.013*

 

ดา้นกิจกรรมนอก 

ท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่(x1) 
 

14.105 

 
4.208 

 
3.352 

 
0.001*

 

ดา้นความสนใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่
ใหม(่x2) 

 
 
 

-0.663 

 
 
 

5.578 

 
 
 

-0.119 

 
 
 

0.905 

ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบั 

การใชชี้วิตของคนรุน่ 
ใหม(่x3) 

 
 

41.887 

 
 

5.947 

 
 

7.044 

 
 

0.000*
 

r =   0.441 Adjusted R2 = 0.188 
R2=  0.194 SE = 62.749 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห ์พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้น
กิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ (x1) และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ 
(x3) สามารถรวมท านาย พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใช้
บรกิารตอ่ครัง้ รอ้ยละ 18.8 ( Adjusted R2 = 0.188) 

ผูวิ้จัยจึงไดน้  าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ ์วิเคราะห ์พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
ตอ่เดือน โดยใชค้ะแนนดบิดงันี ้

y2 = -63.743+14.105x1+ 41.887x3 
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ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 

Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ (y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ (x1) และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับการใชชี้วิตของคนรุ่น
ใหม่ (x3) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep คา่ใชจ้่ายในการมาใช้
บรกิารตอ่ครัง้ (y) จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากปัจจยัดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ (x3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
มาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ (y2) เพิ่มขึน้ 41.887 หน่วย เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 2 
ดา้นมีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใช้
บริการตอ่ครัง้ (y2) เพิ่มขึน้ 14.105 หน่วย เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 2 ดา้น
มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ (y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
คา่คงท่ี จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ 
(y2) เทา่กบั -63.743 เม่ือก าหนดปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอีก 3 ดา้นมีคา่เทา่กบั 0 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ (y2) คือ ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุ่นใหม่ (x2) ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too 
Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ (y2) 
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ตาราง  33  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 ผูบ้รโิภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน แตกตา่งกนัมี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep แตกตา่งกนั 

 
 
 

ลกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร ์

                   พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 
                       Too Fast Too Sleep 
      ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

 
 
 

สถิตท่ีิใช ้

 

ดา้นความถ่ีในการมา 
ใชบ้รกิารตอ่เดือน 

ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมา
ใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 

 
1. เพศ                        t-test 

2. อาย ุ                          One Way ANOVA 

3. สถานภาพ                                 t-test 

4. ระดบัการศกึษา                       One Way ANOVA 

5. อาชีพ                         One Way ANOVA 

6. รายไดต้อ่เดือน                        One Way ANOVA 

  
หมายเหต ุเครื่องหมาย  หมายถึง เป็นไปตามสมมตฐิาน 

   เครื่องหมาย  หมายถึง ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ตาราง  34  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 2  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 

 
 
 

รูปแบบการ 
ด าเนินชีวิต 

                   พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 
                       Too Fast Too Sleep 
      ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

 
 
 

สถิตท่ีิใช ้

 

ดา้นความถ่ีในการมา 
ใชบ้รกิารตอ่เดือน 

ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมา
ใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 

 
1. ดา้นกิจกรรมนอก 

ท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่                         Multiple Regression 

2. ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ของคนรุน่ใหม่                         Multiple Regression 

3. ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบั 

การใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่                         Multiple Regression    

  
หมายเหต ุเครื่องหมาย  หมายถึง เป็นไปตามสมมตฐิาน 

   เครื่องหมาย  หมายถึง ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
 

บทที ่5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล” เพ่ือใหท้างรา้น
ทราบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มไหนคือ กลุ่มผูบ้ริโภคหลกัท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep 
และเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาในเรื่องของการท าธุรกิจ Co-Working Space และ
สามารถน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชอ้า้งอิงในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ตอ่ไปได ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของลกัษณะสว่นบคุคล ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปดว้ย กิจกรรม ความ

สนใจ ความคดิเห็น ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพ่ือหากลุม่ผูบ้รโิภคเปา้หมายท่ีจะเขา้มาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep 
2. เพ่ือใหท้างรา้น Too Fast Too Sleep สามารถน าไปเป็นกลยทุธใ์นการสรา้งส่วน

สง่เสรมิการขายเพ่ือดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการมากขึน้ 
3. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูแก่ผูท่ี้สนใจจะศกึษาในเรื่องของการท าธุรกิจ Co-Working Space 

และสามารถน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชอ้า้งอิงในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ตอ่ไปได ้
 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ

รา้น Too Fast Too Sleep จ านวน 30 ชุด แลว้น าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงเพ่ือให ้แบบสอบถามได้
มาตรฐานท าการวิเคราะหค์่าความน่าเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ทัง้ 3 
ดา้น ดงันี ้
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ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่  มีคา่ความเช่ือมั่น   .752 
ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
ของคนรุน่ใหม ่      มีคา่ความเช่ือมั่น .729 
ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ มีคา่ความเช่ือมั่น   .740 
 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดค้รบจ านวน 400 ชุด จะน ามาตรวจสอบความ

สมบรูณ ์แลว้ลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์
2. น าขอ้มูลมาบนัทึกในคอมพิวเตอรเ์พ่ือประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS เพ่ือ

วิเคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
3. การวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 วิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์โดยใชก้ารแจกแจงหา
คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่สถิตริอ้ยละ (Percentage) 

3.2 วิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคน
รุ่นใหม่ ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่  และดา้นความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ โดยหาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

3.3 วิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep โดยใชก้าร
แจกแจงหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่สถิตริอ้ยละ (Percentage) 

3.4 วิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบสถิติการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูเรื่อง ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสรุปผล
การศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี ้

 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ  านวน 260 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 65.0 และเพศชาย จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 ตามล าดบั 
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อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีจ  านวน 208 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมา คือช่วงอายุ 11-20 จ  านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 และช่วง
อาย ุ31 ปีขึน้ไป จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ ซึ่งมีจ  านวน 367 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.8 และสถาภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 33 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษา ปริญญาตรี  ซึ่งมี
จ  านวน 316 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.0 รองลงมา คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 13.5  และสงูกวา่ปรญิญาตรี  จ  านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

อาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ซึ่งมีจ  านวน 
275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.8  รองลงมา คือ พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน จ านวน 69 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 17.3 และขา้ราชการ/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามล าดบั 

รายไดต้อ่เดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท ซึ่งมีจ  านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0  รองลงมา คือ มีรายไดต้อ่เดือน 10,001-
20,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5  มีรายไดต้่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และมีรายไดต้อ่เดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 10.5 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO)  
ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุ่นใหม่ ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม ่และดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ มี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 

จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบั 
สงู โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.76 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนอยู่ในระดบั สูง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.12 ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบั เห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 และดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุ่นใหม่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีการท ากิจกรรมอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามล าดบั หาก
พิจารณา ขอ้มลูรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรายดา้นสามารถจ าแนกไดด้งันี ้
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ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพักส าหรบัคนรุ่นใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการท า
กิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุ่นใหม่อยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.15 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า กิจกรรมนอกท่ีพักท่ีมีระดบัการท ากิจกรรมอยู่ในระดบั สูง ไดแ้ก่ ท่านชอบ
ออกไปสงัสรรคก์ับเพ่ือนฝูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 และกิจกรรมนอกท่ีพกัท่ีมีระดบัการท า
กิจกรรมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่  ท่านชอบอ่านหนงัสือนอกท่ีพกั และท่านชอบออกไปท างาน
นอกท่ีพกัในชว่งวนัหยดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.09 และ 2.90 ตามล าดบั 

ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุ่นใหม่  พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความสนใจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่อยู่ในระดับ 
สนใจสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า เรื่องท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสนใจอยู่ในระดบัสงูมากไดแ้ก่  ท่านสนใจในความเป็นอิสระในการท างานและท่านสนใจใน
เรื่องความสะดวกสบาย  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และ 4.45 ตามล าดับ และเรื่องท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสนใจอยู่ในระดับสูงไดแ้ก่ ท่านสนใจรูปแบบการให้บริการ Co-Working 
Space และท่านสนใจเรื่องศิลปะและการออกแบบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และ 3.73 
ตามล าดบั 

ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหมอ่ยูใ่นระดบั เห็นดว้ย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยอย่างยิ่งไดแ้ก่ การท ากิจกรรมกลุ่มกบัเพ่ือน
สรา้งความใกลช้ิดมากกว่าการท ากิจกรรมกลุ่มผ่านทางอินเตอรเ์น็ต โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 
และดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยไดแ้ก่ การนดัท างานเป็นกลุ่มช่วยใหง้านเสร็จเร็วกว่าการ
แยกกนัท างานคนเดียว    การท างานสามารถท าท่ีไหนได ้และการอ่านหนงัสือขา้งนอกท่ีพกัช่วยให้
เกิดความเขา้ใจในเนือ้หาไดง้่ายกวา่ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.06 3.86 และ 3.59 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep 
เหตุผลหลักในการมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ผูต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่มาใชบ้รกิาร เพ่ือหาท่ีอา่นหนงัสือ จ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมาคือ เพ่ือ
ท างาน จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 เพ่ือนดัเจอบคุคลอ่ืน จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.7 เพ่ือไปพกัผ่อน จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.8 ตามล าดบั 
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ท่านมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep กับใคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มาใชบ้ริการกบั เพ่ือน จ านวน 337 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.3 รองลงมาคือ คนเดียว จ านวน 34 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.4 แฟนจ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.5 ญาติจ  านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 
และอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

เวลาที่ท่านมักจะมาใช้บริการ Too Fast Too Sleep ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มาใชบ้ริการช่วง 12.01 - 15.00 น. จ  านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.4  รองลงมาคือ ช่วง 18.01 
- 21.00 น. จ  านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 ช่วง 15.01 - 18.00 น.จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.5 ช่วง 09.01 - 12.00 น.จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.0 ช่วง 21.01 น. เป็นตน้ไป 
จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.3 และช่วง 06.00 - 09.00 น. จ  านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดบั 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่ท่านใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ในแต่ละคร้ัง 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชเ้วลา 2 - 3 ชั่วโมง จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0  รองลงมา
คือใชเ้วลา 1 - 2 ชั่วโมง จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.3 ใชเ้วลามากกว่า 3 ชั่วโมงขึน้ไป 
จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 และใชเ้วลา นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
8.7 ตามล าดบั 

อาหาร/เคร่ืองดื่มของร้าน Too Fast Too Sleep ที่ท่านชอบมากที่สุด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบ เครื่องด่ืม จ านวน 320 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.0  รองลงมาคือเบ
เกอรี่ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.8 อาหารคาว จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 และ
ไอศกรีมจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 

ความถี่ในการมาใช้บริการ Too Fast Too Sleep ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep เฉล่ียประมาณ 3 ครัง้ตอ่เดือน โดยมีความถ่ีใน
การมาใชบ้รกิารต ่าสดุ 1 ครัง้ตอ่เดือน และสงูสดุ 11 ครัง้ตอ่เดือน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร/เคร่ืองดื่มในการมาใช้บริการต่อคร้ัง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าใชจ้่ายในการซือ้อาหาร/เครื่องด่ืมโดยเฉล่ียประมาณ 145 บาทตอ่ครัง้ โดยมี
คา่ใชจ้า่ยต ่าสดุ 50 บาทตอ่ครัง้ และสงูสดุ 500 บาทตอ่ครัง้ 

 
ส่วนที ่4 การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา  อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น 
Too Fast Too Sleep ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑลแตกตา่งกนั สามารถสรุปไดด้งันี ้
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1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชต้อ่เดือนไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ ผูบ้รโิภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
แตกตา่งกนั 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อเดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

ค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้  ผูบ้ริโภคอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.3 ผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั 

ความถ่ีในการมาใช้บริการต่อเดือน  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนแตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

ค่าใช้จ่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั  

ความถ่ีในการมาใช้บริการต่อ ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 
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ค่าใช้จ่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
แตกตา่งกนั 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน ไม่แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ดา้นค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือนตา่งกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep แตกตา่งกนั 

ความถ่ีในการมาใช้บริการต่อเดือน  ผู้บริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มี
พฤตกิรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือน ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครัง้ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 

สมมตฐิานที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast 
Too Sleep 

2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่ง
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ ซึ่ง
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มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล” สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. เพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีใน
การมาใชบ้ริการต่อเดือนและดา้นค่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตัง้ไว  ้ เพราะรา้น Too Fast Too Sleep 
ออกแบบมาเพ่ือใหทุ้กเพศทุกวัยสามารถเขา้มาใชบ้ริการได้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณรงค ์
วรรณากลุพงษ ์(2546) ไดศ้กึษาเรื่อง “ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด)  
รา้นแบล็คแคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง” พบวา่ “เพศ มีพฤติกรรมดา้นการ บริโภคกาแฟคั่ว
บด (กาแฟสด) รา้นแบล็คแคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง ดา้นความถ่ีและคา่ใชจ้่ายในการใช้
บรกิาร ไมแ่ตกตา่งกนั”  

2. อายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีใน
การมาใชบ้ริการต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 เพราะรา้น Too 
Fast Too Sleep มีการออกแบบรา้นและการส่งเสริมการขายครอบคลมุทกุช่วงอาย ุท าใหค้วามถ่ี
ในการใชบ้ริการไม่ตา่งกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพราะคา่เฉล่ียของความถ่ีในการมา
ใชบ้ริการตอ่เดือนของแตล่ะช่วงอายไุม่ตา่งกนัมากนกั สรุปไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุา่งกนั มีจ  านวน
ครัง้ในการมาใชบ้ริการท่ีใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์วรรณากลุพงษ ์(2546) ได้
ศกึษาเรื่อง “ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด)  รา้นแบล็คแคนยอน ใน
ศนูยก์ารคา้มาบุญครอง” พบว่า “อาย ุมีพฤติกรรมดา้นการ บริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) รา้น
แบล็คแคนยอน ในศนูยก์ารคา้มาบญุครอง ดา้นความถ่ีไมแ่ตกตา่งกนั” 

    อายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใชบ้ริการต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคอาย ุ31 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคอาย ุ11-20 ปี เพราะคนท่ีอายมุากจะมี
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รายไดม้ากกว่าคนท่ีอายุนอ้ย ท าใหส้ามารถใชจ้่ายไดม้ากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานดา 
เสือจ าศีล (2555) เรื่อง “พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทมุธานี” พบวา่ “อายมีุความสมัพนัธก์บัคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ใชบ้รกิารตอ่ครัง้” 

3. สถานภาพ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
ความถ่ีในการมาใชบ้ริการตอ่เดือนแตกตา่งกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู ่มีความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือนมากกวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จะมีอิสระในการใชชี้วิตมากกว่า 
และไมมี่ภาระมากเทา่กบัผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จงึท าใหส้ามารถมาใชบ้ริการได้
บ่อยกว่า สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ปณิศา ลัญชานนท ์
(2548) กล่าวว่า “วงจรชีวิตครอบครวัจะมีความสมัพนัธก์บัสถานภาพทางการเงินและความสนใจ
ของแตล่ะบคุคล โดย บคุคลผูมี้สถานภาพ โสด อยู่ในวยัรุน่ จะมีภาระทางการเงินนอ้ยกว่า ผูท่ี้มี
สถานภาพ สมรส จงึมีความสนใจดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ และมกัจะซือ้สินคา้ท่ีตนเองช่ืนชอบ”  

สถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ ไมแ่ตกตา่งกนั เพราะในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีมีวิกฤต ไวรสั COVID-
19 ท าใหท้กุคนตอ้งประหยดัคา่ใชจ้่าย ดงันัน้ ผูบ้ริโภคสถานภาพ แตกตา่งกนัจึงไม่คอ่ยใชเ้งินไป
กบัการซือ้ของมากนกั ไมส่อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิตา เวสารชักิตติ (2557) ซึ่งไดท้  าการศกึษา
เรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นกาแฟสด 24 
ชั่วโมงย่ีหอ้หนึ่ง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า “ผูบ้ริโภคสถานภาพ แตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชั่วโมงย่ีหอ้หนึ่ง แตกตา่งกนั” 

4. ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
ความถ่ีในการมาใชบ้รกิารตอ่เดือน ไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากระดบัการศกึษาไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดว่า 
ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูจะมาใชบ้ริการบอ่ย ผูบ้ริโภคทกุระดบัการศกึษาก็สามารถเขา้มาใช้
บรกิารได ้ประกอบกบัสถานท่ีตัง้ของรา้น Too Fast Too Sleep มกัตัง้อยู่ใกลก้บัสถานศกึษา ท าให้
ผูบ้รโิภคทกุระดบัการศกึษา มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการท่ีใกลเ้คียงกัน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กานดา เสือจ าศีล (2555) เรื่อง “พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานี” พบว่า “ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการรา้น
กาแฟสด อเมซอน ดา้นจ านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิารตอ่เดือน” 

ระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ โดย ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ



  102 

ใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี และผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีสงู จะมีรายไดม้ากกว่า ท าใหส้ามารถใชจ้่ายไดม้ากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศกึษา
ต ่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานดา เสือจ าศีล (2555) ท าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดปทุมธานี ” พบว่า “ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรีและสงูกวา่ปรญิญาตรี จะมีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการตอ่ครัง้มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี” 

5. อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีใน
การมาใชบ้ริการตอ่เดือน ไม่แตกตา่งกนั ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพราะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถนั่งท างานท่ี Co-working space ได ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ลดัดา พทุธวารีกานต ์(2550) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจ
โดยรวมในการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดรา้น True Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร ์ถนน
รชัดาภิเษก กรุงเทพฯ” พบว่า “อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดรา้น 
True Coffee ดา้นจ านวนครัง้ในการมาใชบ้รกิารไมแ่ตกตา่งกนั” 

อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใช้บริการต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ /อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ 
พนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้่ายใน
การมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา เพราะว่าผูบ้ริโภคท่ี
เป็นนกัเรียนหรือนิสิตจะมีรายไดเ้ป็นของตวัเองนอ้ยกวา่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังาน
เอกชน ท าใหค้า่ใชจ้่ายการมาใชบ้ริการต่อครัง้นอ้ยไปดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุาภรณ ์
จินดาวงษ ์(2558) ซึ่งท าการศกึษาเรื่อง “การศกึษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรา้นกาแฟสดของ
ผูบ้รโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม กรณีศกึษา รา้นบา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209” พบว่า “อาชีพ
มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรา้นกาแฟสด บา้นไร่กาแฟ สาขาท่ี 209 ดา้น
ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ท่ีเลือกใชบ้ริการ โดยผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จะมีค่าใชจ้่ายต่อครัง้ท่ี
เลือกใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มากกวา่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา” 
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6. รายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
ความถ่ีในการมาใชบ้ริการต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เพราะไม่ว่าผูบ้ริโภคจะมีรายไดต้่อเดือนมากนอ้ยเพียงใด ก็ยัง
สามารถมาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ได ้ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุาภรณ ์จินดา
วงษ ์ (2558) ซึ่งท าการศกึษาเรื่อง “การศกึษาพฤติกรรมการเลือกใชร้า้นกาแฟสดของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม กรณีศึกษา รา้นบา้นไร่กาแฟ สาขา 209” พบว่า “รายไดต้อ่เดือนมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลือกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด บา้นไรก่าแฟ สาขาท่ี 209 ดา้นจ านวน
ครัง้ท่ีเลือกใชบ้รกิารตอ่เดือน”   

รายไดต้อ่เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep ดา้น
คา่ใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการตอ่ครัง้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดย ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 10,001 บาทขึน้ไปมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้น Too Fast Too Sleep ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้อ่
เดือน ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท ยิ่งผูบ้ริโภคมีรายไดต้อ่เดือนมากเท่าไหร ่ผูบ้ริโภคก็สามารถ
ใชจ้่ายไดม้ากเท่านัน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทัวนั กศุลอภิบาล (2555) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง 
“พฤตกิรรมการใชร้า้นกาแฟสดของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรุี” พบว่ารายไดต้อ่เดือนมี
ความสมัพนัธก์ับ พฤติกรรมการใชร้า้นกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี โดย
ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟซึ่งรายไดต้อ่เดือนท่ีสงู ยอ่มมีพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นกาแฟสด
สงูกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่า 

7. รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุ่นใหม่ ดา้นความสนใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของ
คนรุน่ใหม่ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้นความถ่ีในการมาใช้
บรกิารตอ่เดือน ไปในทิศทางเดียวกนั โดยสรุปผลไดด้งันี ้

- ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพักท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท ามากท่ีสุด คือ การออกไปสงัสรรคก์ับ
เพ่ือนฝงู ซึ่งจะท าใหพ้วกเขามาใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep บอ่ยขึน้ เพราะท่ีรา้นจดัท่ีนั่งให้
สามารถท างานเป็นกลุ่ม ท าใหผู้ม้าใชบ้ริการสามารถอยู่ไดน้านตามความตอ้งการจึงเหมาะอย่าง
ยิ่งในการสงัสรรคก์บัเพ่ือนฝงู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Beibei, Shiyang, และ Jiahong (2013) 
ท าการศกึษาเรื่อง ความจงรกัภกัดีของลกูคา้ชาวสวีเดน Gen Y ท่ีมีตอ่รา้นกาแฟ พบว่าผูท่ี้มาใช้
บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ คือ มาพบปะกับเพ่ือนฝูง (When respondents 
considered this question, there were 88% of respondents answered that they would like 
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to meet friends in coffee shops.) และสอดงานวิจยัของ ณชัชา มณีวงศ ์(2550) ไดศ้กึษาเรื่อง 
“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเท่ียวสถานบนัเทิงกลางคืนของนกัศึกษา จงัหวัดนครปฐม ” พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า การมาเท่ียวสถานบนัเทิงจะไดพ้บปะเพ่ือนฝูง พูดคยุแลกเปล่ียนกันได ้
และสถานบนัเทิงยงัเป็นท่ีผอ่นคลาย ท าใหมี้การมาใชส้ถานบนัเทิงบอ่ยย่ิงขึน้  

- ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่ท่ีผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามสนใจมากท่ีสดุ คือ สนใจในเรื่องความสะดวกสบายและสนใจความเป็นอิสระในการ
ท างาน เพราะรา้นมีอาหารและเครื่องด่ืม มีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกในการท างาน และมีบรรย
กาศท่ีผ่อนคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Beibei, Shiyang, และ Jiahong (2013) 
ท าการศึกษาเรื่อง ความจงรกัภักดีของลูกคา้ชาวสวีเดน Gen Y ท่ีมีตอ่รา้นกาแฟ พบว่า หนึ่งใน
ปัจจยัท่ีผูม้าใชบ้ริการรา้นกาแฟใหค้วามสนใจมากท่ีสุดคือ รา้นกาแฟมีความสะดวกสบาย (The 
next most popular factor chosen was comfortable environment (83%).) และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Rattanaprichavej (2015) ไดศ้กึษาเรื่อง “The Environment and Behavior in Co 
working Space: An Analysis of Privacy, Personal Space, and Territoriality” พบว่า “รา้น 
Co-working Space ท่ีมีการแบ่งพืน้ท่ีส่วนตวัและพืน้ท่ีส่วนรวมใหมี้ความชดัเจน เพ่ือกระตุน้ให้
เกิดการท างานร่วมกัน แต่ไม่รบกวนสมาธิในการท างานของแต่ละบุคคล จะท าใหผู้บ้ริโภคส่วน
ใหญ่มาใชบ้รกิารมากขึน้” 

- ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดคือ การท างานเป็นกลุ่มสรา้งความใกลช้ิดมากกว่าการท างานผ่านอินเตอรเ์น็ต เพราะรา้นมี
บรรยากาศท่ีอบอุน่ ท าใหส้รา้งความใกลช้ิดส าหรบัผูท่ี้มาท างานเป็นกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการรา้น Too Fast 
To Sleep หอ้งสมดุคาเฟ่ 24 ชั่วโมง” พบว่า “ผูใ้ชบ้ริการชอบบรรยากาศท่ีมีความคกึคกัสดใส มีท่ี
นั่งท่ีรวมกลุ่มกันไดค้รบทุกคนเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกนั ติวหนงัสือ ท ารายงานกลุ่ม และสามารถใช้
บรกิารไดน้าน” 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่  และดา้นความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep ดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการมาใชบ้รกิารตอ่ครัง้ ในทิศทางเดียวกนั อาจจะมาจากการท่ี เม่ือผูบ้ริโภคมีรูปแบบ
การใชชี้วิตท่ีชอบออกไปท ากิจกรรมนอกท่ีพัก ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมเงินเพ่ือไปใชจ้่าย
มากกว่า คนท่ีไม่ค่อยออกไปท ากิจกรรมนอกท่ีพัก นอกจากนีผู้ท่ี้มีความคิดเห็น เช่น การท างาน
สามารถท าท่ีไหนก็ได ้ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมเงินเพ่ือไปซือ้ของ เช่น ของกินเพ่ือท าให้
ตนเองนัน้มีพลงังานมากขึน้ เพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งยาวนานยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Engel, Blackwell, และ Miniard (1993) ซึ่งไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า 
“เป็นรูปแบบท่ีผูค้นจะด าเนินชีวิตรวมทัง้การใชเ้งินและเวลา โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้น
ไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้น” 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกุล (2550) ซึ่งใหค้วามหมายไว้
ว่า “Psychographics เป็นเทคนิคท่ีนกัวิจยัผูบ้ริโภคใชว้ดัแบบของการใชชี้วิต ค าท่ีใชแ้ทนกนัคือ 
AIO ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions)” ซึ่งจากการท่ีผู้บริโภคชอบออกไปสังสรรคก์ับเพ่ือนฝูง ก็เป็นสิ่งท่ีช่วยชีว้ัดไดว้่า 
ผูบ้รโิภคคนดงักลา่วตอ้งออกไปขา้งนอกอยู่บอ่ยครัง้ ดงันัน้การใชจ้่ายก็จะมากขึน้ตามไปดว้ย หรือ 
การท่ีผูบ้ริโภคมีความเห็นว่า การท างานนัดท างานกับเพ่ือนช่วยสรา้งความใกลช้ิดมากกว่าการ
ท างานผา่นอินเตอรเ์น็ต ก็สามารถบง่บอกไดว้่า ผูบ้ริโภคคนดงักล่าวจะตอ้งออกไปหาสถานท่ี ซึ่งมี
สิ่งอ านวยความสะดวกตอ่การท างาน รวมถึงตอ้งมีการใชจ้่ายอยู่พอสมควรเพ่ือใหส้ามารถท างาน
กบัเพ่ือนไดน้านท่ีสดุ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Solomon (1994) ซึ่งอธิบายว่า “มนษุยเ์ป็นสตัว์
สงัคม ชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกนั ใชเ้วลาท ากิจกรรมท่ีคลา้ยกนั และซือ้ของท่ีคลา้ยกนั” จากผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้รโิภคชอบท ากิจกรรมออกไปสงัสรรคก์บัเพ่ือนฝงู มากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผูว้ิจัยไดร้บั
ขอ้เสนอแนะจากผูบ้รโิภคท่ีใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep โดยสรุปไดด้งันี ้

1. ผูป้ระกอบการรา้น Too Fast Too Sleep สามารถน าผลการวิจยัมาปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิารไดด้งันี ้ 

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบเครื่องด่ืม ทางรา้นควรเพิ่มความ
หลากหลายของเมนเูครื่องด่ืมใหม้ากขึน้ นอกจากนีเ้ม่ือมีเครื่องด่ืมท่ีออกมาใหม่ ทางรา้นก็ควรลด
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ราคาเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองชิมเครื่องด่ืมดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริโภคอยากมาใชบ้ริการบอ่ยมากขึน้
และใชจ้า่ยมากขึน้ 

1.2 ถา้ผูบ้ริโภคสั่งอาหารหรือเครื่องด่ืมเพิ่มระหว่างท่ีใชบ้ริการ จะไดร้ับชั่วโมง 
WIFI-Free เพิ่มขึน้อีก 5 ชั่วโมง 

2. จากผลการวิจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะโดยเรียงล าดบัตาม
ผลการทดสอบทางสถิตดิงันี ้

2.1 ดา้นความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนรุน่ใหม่  จาก
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคสนใจในเรื่องความสะดวกสบายเวลามาใชบ้ริการ ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
รา้น Too Fast Too Sleep ควรจดัอปุกรณก์ารท างานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้พียงพอกบั
ผูบ้รโิภคท่ีมาใชบ้รกิาร เชน่ จดัใหมี้ปริน้เตอรใ์หค้รบทกุสาขา ขยายระยะเวลาการใช ้WIFI-Free ให้
ยาวนานย่ิงขึน้ 

2.2 ดา้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนรุน่ใหม่ จากผลการวิจยัผูบ้ริโภค
ใหค้วามเห็นว่า การท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนสรา้งความใกลช้ิดมากกว่าการท ากิจกรรมกลุ่มผ่าน
ทางอินเตอรเ์น็ต ดงันัน้ผูป้ระกอบการรา้น Too Fast Too Sleep ควรจดัโปรโมชั่น เช่น มาใชบ้ริการ
กบัเพ่ือน จะไดร้บัสว่นลดในการซือ้อาหารและเครื่องด่ืม 

2.3 ดา้นกิจกรรมนอกท่ีพกัส าหรบัคนรุน่ใหม่ จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคชอบ
ออกไปสงัสรรคก์บัเพ่ือนเป็นกลุ่ม ดงันัน้ผูป้ระกอบการรา้น Too Fast Too Sleep ควรเนน้ไปท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภค ท่ีมาใช้บริการเป็นกลุ่มมากกว่าผู้ท่ีมาใช้บริการคนเดียว โดยทางรา้นควรจัดท่ีนั่งให้
สามารถนั่งท างานเป็นกลุม่ไดใ้หเ้พียงพอกบัคนท่ีมาใชบ้ริการ หรือ มีโปรโมชั่น เช่น สั่งเครื่องด่ืม 3 
แกว้ ฟรี 1 แกว้ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ท าการวิจยัทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่รา้น Too Fast Too Sleep 

เพ่ือใหท้างรา้นสามารถพฒันาดา้นการบรกิารและกลยทุธก์ารวางแผนการตลาด 
2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความพึงพอใจของการใชบ้ริการธุรกิจ Co-working 

space อ่ืนๆท่ีมีความใกลเ้คียงกบัรา้น Too Fast Too Sleep เช่น True Space เพ่ือจะไดน้  าไป
ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารของทางรา้นตอ่ไป 

3. ศกึษาปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดกบัผูบ้ริโภคในระหว่างการใชบ้ริการ Too Fast Too 
Sleep วา่ระหวา่งการใชบ้ริการ มีจดุบกพรอ่งส่วนไหน เพ่ือน าไปปรบัปรุง แกไ้ขการใหบ้ริการ และ
ท าใหผุ้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep ครัง้ถดัไป 

4. ใชก้ารสัมภาษณผ์ูท่ี้มาใชบ้ริการ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากยิ่งขึน้ ใน
การศกึษาครัง้ตอ่ไป 

5. โมเดลพยากรณค์่าใชจ้่ายในการมาใชบ้ริการต่อครัง้ มีอตัราการพยากรณไ์ม่สงูมาก 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ ์ เช่น งานวิจัยของ Pathomsiri 
(2016) มีการเก็บขอ้มูลของผู้มาใชบ้ริการ Co-working Space เรื่อง Location and 
Transportation Factors Influencing Co-working Space Selection ดงันัน้การวิจยัครัง้ตอ่ไป
ควรเพิ่มตวัแปรปัจจยัภายนอกของรา้น Too Fast Too Sleep เชน่ ท าเลท่ีตัง้ ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง และสภาพการจราจร ว่ามีอิทธิพลต่อการมาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep 
หรือไม ่ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตทีม่ีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการ 

Too Fast Too Sleep ของผู้บริโภคในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือการรวบรวมข้อมูลในการจัดท าสารนิพนธ์ของนิสิต

ปริญญาโทหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจัยดา้นรูแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารรา้น Too Fast Too Sleep ของผูบ้รโิภค ซึ่งผลท่ีไดจ้ากการศกึษานีจ้ะน าไปเป็นประโยชนใ์น

การพฒันารูปแบบของการใหบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

โดยแบบสอบถามนี ้ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ดงันี ้

 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูท่ี้มาใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep   

 ตอนท่ี 3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep 



                                                                                                                                                     
 

ตอนที ่1   ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ในชอ่ง  ท่ีตรงกบัทา่นมากท่ีสดุ 

1. เพศ  

  ชาย   หญิง  

2. อาย ุ

  15-20 ปี  -30 ปี  -40 ปี  ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

  โสด     สมรส / อยู่ดว้ยกนั   หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี     ปรญิญาตรี     สงูกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 

 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/พนกังานสญัญาจา้งของรฐั     

พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน      ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ   

พอ่บา้น/แมบ่า้น                          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………….... 

6. รายไดต้อ่เดือน 

  ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท                    20,001-30,000 บาท 

  30,001-40,000 บาท                    40,001 บาท ขึน้ไป 



                                                                                                                                                     
 

ตอนที ่2   แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูท่ี้มาใชบ้ริการ Too Fast Too Sleep 
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีทัง้หมด 3 ดา้น 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่ง  ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิ 

รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ที่มาใช้บริการ Too Fast Too 
Sleep ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ความถีข่องการท ากิจกรรม 
ท าเป็น
ประจ า 
(5) 

ท าอยู่
บ่อยคร้ัง 

(4) 

ท าเป็น
บางคร้ัง 
(3) 

นานๆ
ท าท ี
(2) 

แทบไม่ไดท้ า
เลย 
 (1) 

1. ด้านกิจกรรมนอกที่พกัส าหรับคนรุ่นใหม่  
1.1 ทา่นชอบออกไปสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู      
1.2 ทา่นชอบอา่นหนงัสอืนอกทีพ่กั      

1.3 ทา่นชอบออกไปท างานนอกที่พกัในชว่งวนัหยดุ      
2. ด้านความสนใจที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม ่ 

ระดับความสนใจ 
สนใจ
มาก 
(5) 

สนใจ 
 

(4) 

ค่อนข้าง
สนใจ 
(3) 

สนใจ
น้อย 
(2) 

สนใจน้อย
มาก 
(1) 

2.1 ทา่นสนใจรูปแบบการใหบ้รกิาร Co-Working Space       
2.2 ทา่นสนใจเรือ่งศิลปะและการออกแบบ      
2.3 ทา่นสนใจในเรือ่งความสะดวกสบาย       
2.4 ทา่นสนใจในความเป็นอิสระในการท างาน      
3. ด้านความคิดเหน็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่  ระดับความคดิเห็น 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
(5) 

เหน็ดว้ย 
 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
(1) 

3.1 การอา่นหนงัสอืขา้งนอกที่พกัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจใน
เนือ้หาไดง้า่ยกวา่ 

     

3.2 การนดัท างานเป็นกลุม่ชว่ยใหง้านเสรจ็เรว็กวา่การแยกกนั
ท างานคนเดียว  

     

3.3 การท ากิจกรรมกลุม่กบัเพื่อนสรา้งความใกลชิ้ดมากกวา่
การท ากิจกรรมกลุม่ผา่นทางอินเตอรเ์น็ต 

     

3.4 การท างานสามารถท าที่ไหนก็ได ้      



                                                                                                                                                     
 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการมาใชบ้รกิาร Too Fast Too Sleep  

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่ง   ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิ 

1. เหตผุลหลกัในการมาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

  เพ่ือหาท่ีอา่นหนงัสือ        เพ่ือไปพกัผ่อน 

  เพ่ือนดัเจอบคุคลอ่ืน        เพ่ือท างาน         อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………….... 

2. ทา่นมาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep กบัใคร (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

             คนเดียว    เพ่ือน   แฟน   ญาต ิ          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………….... 

3. เวลาท่ีทา่นมกัจะมาใชบ้ริการรา้น Too Fast Too Sleep (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

  06.00-09.00 น.    09.01-12.00 น.    12.01-15.00 น. 

  15.01-18.00 น.    18.01-21.00 น.    21.01 เป็นตน้ไป 

4. ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีทา่นใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep ในแตล่ะครัง้ (เลือกค าตอบเพียง 

1 ขอ้) 

  นอ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง                    1-2 ชั่วโมง 

  2-3 ชั่วโมง                                มากกวา่ 3 ชั่วโมงขึน้ไป 

5. อาหาร/เครื่องดื่มของรา้น Too Fast Too Sleep ท่ีทา่นชอบมากท่ีสดุ (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

  อาหารคาว                                เบเกอรี่ 

  เครื่องดื่ม                                ไอศกรีม 

6. ทา่นมาใชบ้รกิารรา้น Too Fast Too Sleep................ครัง้/เดือน  

7. คา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาหาร/เครื่องด่ืมในการมาใชบ้รกิาร……………บาท/ครัง้  

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม



                                                                                                                                                     
 
ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สิปปกร ธาดาธีระกลุ 
วัน เดอืน ปี เกิด 16 พฤษภาคม 2539 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2561 ปรญิญาตรี (บรหิารธุรกิจบณัฑิต เอกการเงิน)   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 29/982 ซอย 9/2 ถนนเลียบคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120   
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