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บทคัดย่อ 
 
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Too 
Fast Too Sleep ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ ผู้บริโภคที่ มาใช้บริการร้าน Too Fast 
Too Sleep ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
สถิติ t-test, One Way ANOVA, และ Multiple Regression โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์             
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้
บริการต่อเดือนและค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้
บริการต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และด้านกิจกรรมนอกที่พักส าหรับคนรุ่น
ใหม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือนโดยสามารถอธิบาย
ได้ร้อยละ 36.4 และรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และด้านกิจกรรมนอกท่ีพักส าหรับ
คนรุ่นใหม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้าน ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งโดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 18.8 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้บริโภค Too Fast Too Sleep 
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ABSTRACT 
 
            The purpose of this research is to study the lifestyle factors affecting service usage behavior at Too 
Fast Too Sleep among consumers in Bangkok Metropolitan area. The primary data is collecting by distributing 
questionnaires to 400 consumers who have already use service at Too Fast Too Sleep. Statistical methods 
use to analyze the data are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Statistical methods use to 
test the assumption are t-test, One Way ANOVA, and Multiple Regression.  The study results are as follows:  
Consumers with different gender don’t have different behavior in using service at Too Fast Too Sleep in 
category of Frequency and Expense.  Age, Education level, Occupation, and Income per month have different 
behavior in using service at Too Fast Too Sleep in category of Expense at statistical significance of 0.05 levels.  
Consumers who are difference in marital status have different behavior in using service at Too Fast Too Sleep 
in category of Frequency at statistical significance of 0.05 levels.   Lifestyle factors in category of Interested in 
daily life of new generation people, Opinion in using life of new generation people, and Outdoor activities for 
new generation people have influenced on behavior in using service at Too Fast Too Sleep in category of 
Frequency at statistical significance of 0.05 levels with Adjusted R2 equal to 36.4 and Lifestyle factors in 
category of Opinion in using life of new generation people and Outdoor activities for new generation people 
have influenced on behavior in using service at Too Fast Too Sleep in category of Expense at statistical 
significance of 0.05 levels with Adjusted R2 equal to 18.8 
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บทน า  

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เห็นว่า การท างานหรืออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านในบางครั้งก็ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะบรรยากาศ              
ที่จ าเจไม่เคยเปลี่ยน  เมื่อจะท างานต่อที่ส านักงานหลังเวลาเลิกงาน ส านักงานก็จะปิดหรือเวลาที่จะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด               
ก็ไม่สามารถท่ีจะอยู่จนดึกมากได้เพราะห้องสมุดมีเวลาเปิด-ปิดเช่นกัน ในบางครั้งก็มีความจ าเป็นที่จะต้องออกไปท างานเป็นกลุ่ม
ในช่วงวันหยุด ท าให้ต้องหาสถานที่ท างานหรือที่อ่านหนังสือใหม่ ซึ่งบางครั้งการหาสถานที่ใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและสถานท่ีดังกล่าว
อาจจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ท าให้การท างานหรือการอ่านหนังสือท าได้ไม่สะดวก นอกจากนี้การเข้าไปนั่งท างาน            
ในร้านอาหารต่างๆ พนักงานก็จะไม่อนุญาตให้นั่งท างานได้ เพราะเป็นการรบกวนลูกค้าคนอ่ืนๆ รวมถึงในปัจจุบันการท างานแบบ
ฟรีแลนซ์ก าลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พวกเขาเหล่านี้จ าเป็นต้องหาสถานท่ีต่างๆในการท างานหรือนัดเจอกับลูกค้า ท าให้
มีนักธุรกิจที่เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ท าการเปิดร้านแบบ Co-Working Space(สถานที่ท างานสาธารณะ) เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ส าหรับผู้ที่ต้องการหาที่สถานที่ท างานหรืออ่านหนังสือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งหนึ่งในร้านดังกล่าวก็มีร้านที่ช่ือว่า Too Fast Too 
Sleep อยู่ด้วย โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่จ าเป็นในการอ่านหนังสือหรือท างาน  เช่น มีที่ชาร์ตแบตเตอรี่ส าหรับโน๊ตบุ้ค               
มีห้องประชุมส่วนตัวไว้ส าหรับนั่งประชุมนอกสถานท่ี และมีอาหาร เครื่องดื่มไว้ส าหรับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้
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อย่างยาวนานยิ่งขึ้น แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็มีปัญหาคือ ผู้ที่ท าธุรกิจประเภทนี้ มักจะไม่รู้ว่าลูกกลุ่มไหนเป็นลูกค้าหลักที่จะเข้ามาใช้
บริการของร้านเป็นประจ า นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดทุนเพราะว่าทางร้านไม่ได้บังคับให้ซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารของทางร้าน 
ท าให้มีผู้บริโภคบางคนน าอาหารจากที่อ่ืนเข้ามาทาน นอกจากน้ีเครื่องดื่มหรืออาหารบางประเภทก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงด้วย 
จากข้อมูลของเว็บ (โฮม, 2560) https://www.home.co.th/hometips/detail/82294 ท าให้ทราบว่าธุรกิจนี้เหมาะกับกลุ่มคน 
Gen Y และ Gen Z ซึ่งอยู่ในวัยท างานหรือก าลังเรียนหนังสือ คน 2 กลุ่มนี้ชอบใช้ชีวิตแบบ Smart Worker โดยจะให้ความส าคัญ
กับการจัดสรรเวลาทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน ด้วยการท างานและสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนไปพร้อมๆกัน ท าให้ธุรกิจ
นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเติบโตมากขึ้นอนาคต  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม             
การใช้บริการ Too Fast Too Sleep ของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเน้นการศึกษาในเรื่องความแตกต่างของ
ลักษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต และ พฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สืบเนื่องจากข้อมูลของเว็บ (เทคซอส ทีม 2562) https://techsauce.co/tech-and-biz/co-working-space-2019-
hubba# พบว่าในปัจจุบันธุรกิจ Co-Working Space มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นท้ังแบรนด์ในไทยเองและแบรนด์ระดับโลกต่างก็เร่งขยาย
พื้นที่รวมไปถึงเพิ่มจ านวนสาขาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเกิดการแข่งขันกันสูงข้ึนไปอีกในอนาคต จึงต้องศึกษาว่าลูกค้ามีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบไหน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  และหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการศึกษา ท าให้มีจ านวนประชากรมากกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย 
ร้าน Too Fast Too Sleep จึงเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจ Co-Working Space ที่มีความน่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ทางร้าน
สามารถน างานวิจัยนี้ไปปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและสามารถหากลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่แท้จริงได้ เพื่อน าไปเป็นกลยุทธ์ในการสร้างส่วนส่งเสริมการขายต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน กับพฤติกรรมในการใช้บริการ Too Fast Too Sleep 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมในการใช้บริการ Too Fast Too Sleep 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคซึ่งมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน               

ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep แตกต่างกัน 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ธัญญ์ชยา อ่อนคง (2553, น. 13-14) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ว่า บุคคลแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ท้ังลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นได้
และลักษณะภายในจิตใจที่ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยเหล่านี้จะท า
ให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนข้ึน ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. เพศ (Gender) เพศที่ต่างกัน มีสาเหตุมาจากในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ ฮอร์โมน การอบรมสั่งสอน 
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ต่างกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ มุมมอง ทัศนคติ การปฏิบัติตัวของแต่ละเพศมีความแตกต่างกัน
ออกไป 

2. อายุ (Age) อายุสามารถใช้เป็นสิ่งที่บ่งบอก ด้านความรู้หรือประสบการณ์ เป็นต้น โดยเมื่ออายุเพิ่มขึ้น บุคคลดังกล่าวก็
จะได้รับการเรียนรู้หรือประสบการณ์ตามช่วงอายุมากขึ้น นอกจากนี้อายุยังสามารถบ่งบอกด้านสุขภาพและความอดทนของคน           
แต่ละคนได้ด้วย 

3. ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาสามารถใช้บ่งบอก ถึงความรู้ ความเข้าใจ ความรอบคอบและตรรกะ
ของแต่ละคนได้ เช่น ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เป็นต้น 

4. อาชีพ (Occupation) ผู้ที่มีอาชีพต่างกันท าเกิดความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ เพราะว่าแต่ละอาชีพจะสอน
ให้บุคคลในอาชีพนั้นๆ มีความคิด ทัศนคติ และมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น อาชีพที่ใช้แรงงานมักจะค านึงค่าจ้างและผลตอบแทน 
ในขณะที่พนักงานบริษัทจะค านึงถึงเรื่องการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นต้น 
5. รายได้ (Income) ผู้ที่มีรายได้เยอะมักจะเลือกของที่มีคุณภาพดี ให้เหมาะสมกับรายได้ที่ตัวเองมี ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อย มักจะ
เลือกของที่มีราคาถูกแต่ได้ปริมาณมาก เป็นต้น 
 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต Engel, Blackwell, and Miniard (1993) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ
การด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็น “รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชีวิตรวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จาก
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้คน 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, น. 125) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็น
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการพฤติกรรมการซื้อและ            
การใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดท ากลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ (6W1H) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ เช่น คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องศึกษาปัจจัย           
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้บริโภค 
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5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงการทราบถึงโอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวัน
ใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน เป็นต้น 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงการทราบถึงช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เป็นต้น   

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย   
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลการตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร เนื่องจากว่าไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ นอน          
จึงต้องค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยให้ค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างมา
จ านวน 385 ตัวอย่างเพื่อความแม่นย าจึงเพิ่มจ านวนอีก 15 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดเป็น 400 ตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเฉพาะร้าน Too Fast 

Too Sleep และเป็นสาขาอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละสาขาจ านวน

เท่าๆ กัน โดยได้จ านวนขนาดตัวอย่างในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลมาสาขาละ 66-67 ตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้           

ไปเก็บข้อมูลที่ร้าน Too Fast Too Sleep ตามที่ระบุไว้ในข้ันตอนท่ี 1 จนครบได้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อ

เดือนและค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งไม่แตกต่างกัน 
2. ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast 

Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการ          

มาใช้บริการต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ ด้านความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และด้านกิจกรรมนอกที่พักส าหรับคนรุ่นใหม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too 
Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือนโดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 36.4 
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5. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และด้านกิจกรรมนอกที่พักส าหรับ             
คนรุ่นใหม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้าน ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งโดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 18.8 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too 
Sleep ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือนและ
ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้งไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะร้าน Too Fast Too Sleep 
ออกแบบมาเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ วรรณากุลพงษ์ (2546) ได้ศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด)  ร้านแบล็คแคนยอน ในศูนย์การค้ามาบุญครอง พบว่า เพศ มีพฤติกรรม
ด้านการ บริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ร้านแบล็คแคนยอน ในศูนย์การค้ามาบุญครองด้านความถี่และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกัน  

2. อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน              
ไม่แตกต่างกัน เพราะร้าน Too Fast Too Sleep มีการออกแบบร้านและการส่งเสริมการขายครอบคลุมทุกช่วงอายุ ท าให้ความถี่
ในการใช้บริการไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะค่าเฉลี่ยของความถี่ ในการมาใช้บริการต่อเดือนของแต่ละช่วง
อายุไม่ต่างกันมากนัก จึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีจ านวนครั้งในการมาใช้บริการที่ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณรงค์ วรรณากุลพงษ์ (2546) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด)  ร้านแบล็คแคนยอน                         
ในศูนย์การค้ามาบุญครอง พบว่า อายุ มีพฤติกรรมด้านการ บริโภคกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) ร้านแบล็คแคนยอน ในศูนย์การค้ามา
บุญครอง ด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน 

อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง             
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคอายุ 31 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง มากกว่า ผู้บริโภคอายุ 11-20 ปี เพราะคนที่อายุมากจะมี
รายได้มากกว่าคนท่ีอายุน้อย ท าให้สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจ าศีล (2555) เรื่อง พฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
ต่อครั้ง 

3. สถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือนมากกว่า  ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า 
และไม่มีภาระมากเท่ากับผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จึงท าให้สามารถมาใช้บริการได้บ่อยกว่า สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กับสถานภาพ
ทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล โดย บุคคลผู้มีสถานภาพ โสด อยู่ในวัยหนุ่มสาว จะมีภาระทางการเงินน้อยกว่า ผู้ที่มี
สถานภาพ สมรส จึงมีความสนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และมักจะซื้อสินค้าตามความนิยม เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น  
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สถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง 
ไม่แตกต่างกัน เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤต ไวรัส COVID-19 ท าให้ทุกคนต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้บริโภคสถานภาพ 
แตกต่างกันจึงไม่ค่อยใช้เงินไปกับการซื้อของมากนัก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่ห้อหนึ่ง 
แตกต่างกัน 

4. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการ           
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงจะมาใช้บริการบ่อย 
ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ประกอบกับสถานที่ตั้งของร้าน Too Fast Too Sleep มักตั้งอยู่ใกล้กับ
สถานศึกษา ท าให้ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษา มีความถี่ในการมาใช้บริการที่ ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
กานดา เสือจ าศีล (2555) เรื่อง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้านจ านวนครั้งท่ีใช้บริการต่อเดือน 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการ              
ต่อครั้ง โดย ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้
บริการต่อครั้ง มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี              
มีพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูง จะมีรายได้มากกว่า ท าให้
สามารถใช้จ่ายได้มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจ าศีล (2555) ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน             
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เพราะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถนั่งท างานท่ี Co-working space ได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลัดดา พุทธวารีกานต์ (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมในการบรโิภคเครือ่งดื่มกาแฟสด
ร้าน True Coffee สาขาอาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสดร้าน True Coffee ด้านจ านวนครั้งในการมาใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ ข้าราชการ/อาชีพอิสระ/
อื่นๆ กับ ผู้บริโภคที่มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการ
มาใช้บริการต่อครั้ง มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เพราะว่าผู้บริโภคที่เป็นนักเรียนหรือนิสิตจะมีรายได้เป็น
ของตัวเองน้อยกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานเอกชน ท าให้ค่าใช้จ่ายการมาใช้บริการต่อครั้งน้อยไปด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ จินดาวงษ์ (2558) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม             
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด บ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เลือกใช้บริการ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน จะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งท่ีเลือกใช้บริการต่อครั้ง มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
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6. รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการ            
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ต่อเดือนมากน้อยเพียงใด ก็ยังสามารถ
มาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ได้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ จินดาวงษ์ (2558) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขา 209 
พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด บ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ด้านจ านวนครั้งที่
เลือกใช้บริการต่อเดือน   

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการ              
ต่อครั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน              
10,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง มากกว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ยิ่งผู้บริโภคมีรายได้ต่อเดือนมากเท่าไหร่ ผู้บริโภคก็สามารถใช้จ่าย
ได้มากเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ร้านกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี พบว่ารายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้ร้านกาแฟสดของผู้บริโภค             
ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟซึ่งรายได้ต่อเดือนที่สูง ย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริการ                  
ร้านกาแฟสดสูงกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า 

7. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมนอกที่พักส าหรับคนรุ่นใหม่ ด้านความสนใจที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Too 
Fast Too Sleep ด้านความถี่ในการมาใช้บริการต่อเดือน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

- ด้านกิจกรรมนอกที่พักที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท ามากที่สุด คือ การออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ซึ่งจะท าให้พวกเขามาใช้
บริการ Too Fast Too Sleep บ่อยขึ้น เพราะที่ร้านจัดที่น่ังให้สามารถท างานเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้มาใช้บริการสามารถอยู่ได้นานตาม
ความต้องการจึงเหมาะอย่างยิ่งในการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Beibei, Shiyang, และ Jiahong (2013) 
ท าการศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของลูกค้าชาวสวีเดน Gen Y ที่มีต่อร้านกาแฟ พบว่าผู้ที่มาใช้บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่            
มี จุ ด ป ร ะ ส งค์  คื อ  ม าพ บ ป ะ กั บ เพื่ อ น ฝู ง  (When respondents considered this question, there were 88% of 
respondents answered that they would like to meet friends in coffee shops.) และสอดงานวิจัยของ ณัชชา มณีวงศ์ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่คิดว่า การมาเที่ยวสถานบันเทิงจะได้พบปะเพื่อนฝูง พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ และสถานบันเทิงยังเป็นที่ผ่อนคลาย ท าให้มีการ
มาใช้สถานบันเทิงบ่อยยิ่งข้ึน  

- ด้านความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ  
สนใจในเรื่องความสะดวกสบายและสนใจความเป็นอิสระในการท างาน เพราะร้านมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ส าหรับผู้มาใช้บริการ              
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน และมีบรรยกาศที่ผ่อนคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Beibei, Shiyang, และ 
Jiahong (2013) ท าการศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของลูกค้าชาวสวีเดน Gen Y ที่มีต่อร้านกาแฟ พบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ผู้มาใช้
บริการร้านกาแฟให้ความสนใจมากที่สุดคือ ร้านกาแฟมีความสะดวกสบาย (The next most popular factor chosen was 
comfortable environment (83%).) และสอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ยขอ ง Rattanaprichavej (2015) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง  The 
Environment and Behavior in Co working Space: An Analysis of Privacy, Personal Space, and Territoriality พบว่า



9 

 

ร้าน Co-working Space ที่มีการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมให้มีความชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างานร่ วมกัน             
แต่ไม่รบกวนสมาธิในการท างานของแต่ละบุคคล จะท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มาใช้บริการมากขึ้น 

- ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดคือ การท างานเป็นกลุ่มสร้าง
ความใกล้ชิดมากกว่าการท างานผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะร้านมีบรรยากาศที่อบอุ่น ท าให้สร้างความใกล้ชิดส าหรับผู้ที่มาท างานเป็น
กลุ่มได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ช่ัวโมง พบว่า 
ผู้ใช้บริการชอบบรรยากาศที่มีความคึกคักสดใส มีที่นั่งที่รวมกลุ่มกันได้ครบทุกคนเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ติวหนังสือ ท ารายงาน
กลุ่ม และสามารถใช้บริการได้นาน 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมนอกท่ีพักส าหรับคนรุ่นใหม่ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ด้านค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง ในทิศทางเดียวกัน อาจจะมา
จากการที่ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ชอบออกไปท ากิจกรรมนอกที่พัก ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมเงินเพื่อไปใช้จ่าย
มากกว่า คนที่ไม่ค่อยออกไปท ากิจกรรมนอกที่พัก นอกจากนี้ผู้ที่มีความคิดเห็น เช่น การท างานสามารถท าที่ไหนก็ได้ ก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเตรียมเงินเพื่อไปซื้อของ เช่น ของกินเพื่อท าให้ตนเองนั้นมีพลังงานมากข้ึน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างยาวนาน
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Engel, Blackwell, และ Miniard (1993) ซึ่งได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า  
เป็น “รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชีวิตรวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้คน สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา          
จาตุรงคกุล (2550) ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า Psychographics เป็นเทคนิคท่ีนักวิจัยผู้บริโภคใช้วัดแบบของการใช้ชีวิต ค าท่ีใช้แทนกัน
คือ AIO ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งจากการที่ผู้บริโภคชอบ
ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ก็เป็นสิ่งที่ช่วยช้ีวัดได้ว่า ผู้บริโภคคนดังกล่าวต้องออกไปข้างนอกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการใช้จ่ายก็จ ะ          
มากขึ้นตามไปด้วย หรือ การที่ผู้บริโภคมีความเห็นว่า การท างานนัดท างานกับเพื่อนช่วยสร้างความใกล้ชิดมากกว่าการท างานผ่าน
อินเตอร์เน็ต ก็สามารถบ่งบอกได้ว่า ผู้บริโภคคนดังกล่าวจะต้องออกไปหาสถานท่ี ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการท างาน รวมถึง
ต้องมีการใช้จ่ายอยู่พอสมควรเพื่อให้สามารถท างานกับเพื่อนได้นานที่สุด และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Solomon (1994) ซึงกล่าว
ไว้ว่า บุคคลมักรวมตัวกันเป็นกลุ่มและใช้เวลาท ากิจกรรมที่คลา้ยกัน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคชอบท ากิจกรรมออกไปสังสรรค์
กับเพื่อนฝูง มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ท าการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน Too Fast Too Sleep เพื่อให้ทางร้านสามารถพัฒนา

ด้านการบริการและกลยุทธ์การวางแผนการตลาด 
2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความพึงพอใจของการใช้บริการธุรกิจ Co-working space อื่นๆที่มีความใกล้เคียงกับ

ร้าน Too Fast Too Sleep เช่น True Space เพือ่จะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของทางร้านต่อไป 
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดกับผู้บริโภคในระหว่างการใช้บริการ Too Fast Too Sleep ว่าระหว่างการใช้บริการ 

มีจุดบกพร่องส่วนไหน เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ และท าให้ผุ้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ Too Fast 
Too Sleep ครั้งถัดไป 

4. ใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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5. โมเดลพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการต่อครั้ง มีอัตราการพยากรณ์ไม่สูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีปัจจัย             
ด้านอื่นที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์  เช่น งานวิจัยของ Piyanuch Pathomsiri (2016) มีการเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ             
Co-working Space เรื่อง Location and Transportation Factors Influencing Co-working Space Selection ดังนั้นการ
วิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรปัจจัยภายนอกของร้าน Too Fast Too Sleep เช่น ท าเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
และสภาพการจราจร ว่ามีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการร้าน Too Fast Too Sleep หรือไม่ 
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