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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นความมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวติ               
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 
400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าความสมัพนัธ์
ดว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป ผลการวจิยั พบว่าลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 24 – 32 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี            
มสีถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ 41,000 บาทขึน้ไป 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าผู้บรโิภคทีม่เีพศ และอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
ขนาดย่อมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อม                
ด้านความถี่ในการใช้บรกิารแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  ผู้บรโิภคที่มี
รายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร และดา้นความถีใ่นการซือ้
เครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบด้วย กจิกรรม ความ
สนใจและความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าและระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั:  พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รปูแบบการด าเนินชวีติ รา้นกาแฟ SMEs 
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       ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study Customer Service Usage behavior at stand – alone coffee 
shop in the Bangkok metropolitan area. It focused on the demographic characteristics and the life style 
factors that influenced usage behavior at stand – alone coffee shop in the Bangkok Metropolitan area. The 
sample size of this study consisted of four hundred consumers. The Data was obtained through a 
questionnaires. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-
way analysis of variance and the Product Moment Pearson Correlation Coefficient. The statistically 
information was processed by computer software. 
 The findings of this study were as follows: 
 According to respect to the demographic characteristics, most of respondents were female,aged 
between twenty four to thirty two years old, held a Bachelor’s degree or below, single status, employed of 
private companies and received average monthly income of a minimum of 41,000 THB. 
 The results of testing the hypotheses were as follows : Customers of differing genders and 
occupation had different usage behaviors at stand – alone coffee shops in terms of buying frequency and 
expenses was at a statistically significant level of 0.01.Customers of different ages and education levels had 
different usage behaviors at stand – alone coffee shops in terms of usage frequency at statistically significant 
levels of 0.01 and 0.05 respectively.Lifestyle factors such as activity, interest and opinion were positively 
correlated with usage behavior at stand – alone coffee shop at a low and a moderate level at a statistically 
significant level of 0.01   
 
Keywords: Service Usage Behavior, Life Style, Stand-Alone Coffee Shop  
 
บทน า 

การดื่มกาแฟนับได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางสงัคม วถิีชีวติ รสนิยมและวฒันธรรมอย่างยาวนาน เริ่มมาจาก 
ประเทศอติาล ีออสเตรยี มาจนฝรัง่เศส สงัคมชนชัน้สูงจะใช้รา้นกาแฟเป็นแหล่งพบปะสงัสรรค์ หรอืสภากาแฟที่ไว้
ส าหรบัแลกเปลี่ยนความเห็น ผลงานต่างๆ นาๆ จนเกดิเป็นวฒันธรรมการดื่มกาแฟ ความพิถีพิถนัในการคัว่เมล็ด            
เพื่อเพิม่รสชาตทิีด่รีวมถงึความหอมทีแ่ตกต่างถา้จะนบัการดื่มกาแฟในเมอืงไทยคงจะพอนึกภาพอากงหาบเร่กนัไดแ้ละ
พฒันาต่อมาเป็นรถเขน็เลก็ๆ รา้นเลก็ๆ ในท าเลทีม่ผีูค้นเดนิทางไปมาหาสู่กนัพลุกพล่านโดยส่วนใหญ่กจ็ะมโีต๊ะกลม
และเกา้อีใ้หล้กูคา้ไดน้ัง่เพื่อเป็นทีพ่บปะพดูคุยเรามกัจะคุน้หูกนัในนาม “สภากาแฟ” ภายในรา้นจะมปีาท่องโก๋ ขนมปงั
สงัขยาขายเป็นของทานคู่กบักาแฟไปดว้ยเมนูในรา้นกจ็ะมนี ้าชากาแฟโอเลีย้งชาเยน็ไมโลโอวลัตนิเพยีงแค่นี้การบรกิาร
กจ็ะเป็นกนัเองดว้ยความทีป่ระเทศไทยเป็นเมอืงเปิดมกีารรบัวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาจงึเริม่มกีารผลติกาแฟ
ผงส าเรจ็รูปที่สามารถหาทานง่ายราคาถูกละลายในน ้าร้อนกส็ามารถดื่มได้ทนัทแีต่รสชาติกไ็ม่เหมอืนกบัร้านกาแฟ
โบราณทีอ่ากงอาแป๊ะชงใหด้ื่มกนัจนกระทัง่มรีา้นกาแฟสดจากต่างประเทศมาเปิดบรกิารในประเทศ ท าให้พฤตกิรรม
การดื่มกาแฟของคนเมอืงเริม่เปลีย่นไปพวกเขาหนัมาใหค้วามสนใจกบัการดื่มกาแฟสดเพราะต่างชื่นชอบในกลิน่อนั
หอมกรุ่น รสชาตทิีนุ่่มละมุนลิน้ และการบรกิารทีป่ระทบัใจ บรรยากาศทีส่บายๆ สะอาดตาจงึท าใหธุ้รกจิกาแฟสดไดร้บั
ความนิยมเปิดตวัมากขึน้แต่ละรา้นมกีารพฒันารปูแบบใหดู้ทนัสมยัพฒันารสชาตขิองกาแฟและเพิม่เมนูใหห้ลากหลาย
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เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้มากยิง่ขึน้นอกจากเรื่องของรสชาติกาแฟทีด่บีรรยากาศดมีหีนังสอืใหอ้่านเล่น
การบรกิารประทบัใจแลว้ยงัมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตฟรอีกีดว้ย ธุรกจิรา้นกาแฟมอีตัราการเตบิโตรวดเรว็อย่างเหน็ไดช้ดั
สาเหตุหลกัๆ อาจสบืเน่ืองมาจากธุรกจิรา้นกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกจินี้  สภาพดงักล่าวสรา้ง
ความคกึคกัและตื่นตวัใหก้บัวงการธุรกจิกาแฟเป็นอย่างมาก ขณะเดยีวกนักระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทย          
กเ็ริม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนไทยนิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูปกนัเป็นส่วนใหญ่ปจัจุบนัคนไทยได้หนัมานิยมเข้าร้าน 
กาแฟสดคัว่บดที่มีการตกแต่งรา้นให้หรูหราทนัสมัยสะดวกสบายมบีรรยากาศที่ดี จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นผู้วจิยั            
เห็นความส าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ ใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อม                   
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศกึษาตวัแปรอสิระไดแ้ก่ลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละรูปแบบการด าเนินชีวติเพื่อทีจ่ะ
ไดน้ าขอ้มลูมาใชเ้ป็นแนวทางทีผู่ป้ระกอบการรา้นกาแฟขนาดย่อมสามารถน าไปเป็นตวัอย่างในการพฒันารปูแบบการ
ใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ของธุรกจิ รา้นกาแฟขนาดย่อมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ยดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภครา้นกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่  เพศ อายุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน กาแฟขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก่ด้านกิจกรรมด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นของผู้บริโภค                         

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ลกัษณะของประชากรศาสตร ์คอื ลกัษณะของแต่ละบุคคล            
ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทัง้ลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกและลักษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ สงัคมและศาสนา เป็นต้น การศกึษาถึงปจัจยัเหล่าน้ีจะท าให้ทราบลกัษณะส่วนบุคคลได้
ชดัเจนขึน้ ลกัษณะทางประชากรที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจของผู้บรโิภคการศกึษาลกัษณะทางประชากร
เป็นปจัจยัที่น ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศกึษาตวัแปรด้านประชากร ที่น ามาใช้
ศกึษาการตดัสนิใจในการวางเป้าหมายทางการตลาดทีส่ าคญั (สนุทร ีพชัรพนัธ ์อา้งใน ธญัญมาศ วุ่นศริ ิ: 2554) 

แนวความคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ณัฐกานต์  บุญนนท์ (2550 : 21-22) กล่าวว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลักษณะของความเป็นอยู่ที่แสดงถึง การใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร  
(Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (Interest) ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง 
(Opinions) ซึง่ตวัแปรเหล่านี้คอื ลกัษณะทางจติวทิยา (Psychological Characteristics) ประกอบดว้ย 
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1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชดั เช่น การซื้อสนิค้าหรอืการคุยกบัเพื่อนบ้าน
เกีย่วกบับรกิารใหม่ๆ ซึง่แมว้่าการแสดงออกเหล่าน้ีจะสามารถสงัเกตเหน็ไดแ้ต่กเ็ป็นเรื่องยากทีจ่ะวดัถงึเหตุผลของการ
กระท าโดยตรง 

2. ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรอื บางเรื่อง ซึ่งหมายถึง
ระดบัของความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษหรอืความเอาใจใสแ่บบต่อเนื่อง 

3. ความคิดเห็น  (Opinions) เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ เกิดขึ้น                 
ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็น”ค าถาม” ลกัษณะการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เช่น ความคาดหวงัในเหตุการณ์
และการประเมนิผลดแีละผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546 : 193-194) กล่าวว่า 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา หรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้
และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่ไดส้รุปค าถามทีใ่ชค้น้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What)  
ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผู้บริโภคซื้อที่ใด(Where)   
และผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี้  คือ ผู้ใช้บริการร้านกาแฟ                
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นผูใ้ชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนว่ามจี านวนเท่าใด ผู้วจิยัจงึได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง          
โดยใชส้ตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน เพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545 
: 26) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 %และความผิดพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เท่ากบั 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน รวม 400 คน โดยมขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหาตวัอย่างกลุ่มผูบ้รโิภค
ที่ เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟแบบ Stand-Alone ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่ ในย่ านธุรกิจที่ส าคัญ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (ทีม่า: ส านกัการคลงั กรุงเทพมหานคร สบืคน้เมื่อวนัที ่27 ม.ิย. 2560) ไดแ้ก่ 

1.1 ย่านสลีม    :  อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์   
1.2 ย่านเพลนิจติ    :  อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์  
1.3 ย่านสขุมุวทิ    : ตกึ Interchange    
1.4 ย่านสาธร    :  อาคารสาทรสแควร ์             
1.5 ย่านราชประสงค ์:  ดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์  
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการ

ส ารวจ ณ แหล่งชุมชนและศนูยก์ารคา้ชัน้น าทัง้ 5  แห่ง แห่งละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล           

โดยน าแบบสอบถามที่ได้เตรยีมไว้ จดัเกบ็ขอ้มูล ณ สถานที่ทัง้ 5 แห่ง ตามที่ก าหนดในขัน้ตอนที่ 2 แห่งละ 80 คน             
จนครบ 400 คนตามจ านวนทีต่อ้งการ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลและการแปรผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์

และน าเสนอในรปูแบบของตารางประกอบค าอธบิาย โดยเรยีงล าดบัหวัขอ้เป็น 2 ตอน ดงันี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก ่

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก ่ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 

 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก ่

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ                  

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภครา้นกาแฟขนาด

ย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟ

ขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ผลการวิจยั 
ผลจากการศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค

รา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผล ดงันี้ การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ               
ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 64.70 โดยมอีายุ 24 – 32 ปีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน  
254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 มสีถานภาพโสด จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.50 มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / 
ห้างร้าน จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 41,000 บาท จ านวน 116 คนคิดเป็น             
รอ้ยละ 29 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ               
ขนาดย่อม พบว่า 
 ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่ารูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านกิจกรรมโดยรวม อยู่ในระดับ              
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 โดยส่วนมากมีการใช้บรกิารเนื่องจากนัดพบคนรู้จกั อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.53  มีการติดตามร้านกาแฟใน website และใช้เวลาว่างในรา้นกาแฟ อยู่ในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.23 และ 3.14 ตามล าดบั 
 ดา้นความสนใจ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเหน็ว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจโดยรวม อยู่ในระดบั
ความสนใจมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 โดยส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกบัรูปแบบในการตกแต่งและการให้บรกิาร              
ของพนักงานในร้านกาแฟ อยู่ในระดบัความสนใจมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 รองลงมาคอืสนใจและใช้บรกิาร             
รา้นกาแฟตามที ่Website แนะน า สนใจทดลองดื่มกาแฟ ตามรา้นกาแฟใหม่ๆ สนใจทดลองดื่มกาแฟเมนูใหม่ๆ หรอื
แปลกจากเมนูทัว่ไป และสนใจเกีย่วกบัเครื่องดื่มกาแฟ อยู่ในระดบัความสนใจมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 3.66 3.64 
และ 3.64 ตามล าดบั  
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 ดา้นความคดิเหน็ พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามเหน็ว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็โดยรวม อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 โดยส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าเครื่องดื่มกาแฟช่วยให้ท่านรูส้กึกระปรีก้ระเปร่า 
เครื่องดื่มกาแฟในรา้นกาแฟขนาดย่อมช่วยใหท้่านประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้ากกว่ารา้นกาแฟขนาดใหญ่ เครื่องดื่มกาแฟ
ในรา้นกาแฟขนาดย่อมมคีวามสะอาดและปลอดภยั เครื่องดื่มกาแฟในรา้นกาแฟขนาดย่อมมรีสชาติที่ด ีอยู่ในระดบั 
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 3.81 3.58 และ 3.56 ตามล าดบั ส่วนเครื่องดื่มกาแฟมีคุณค่าทางโภชนาการ        
มรีะดบัความคดิเหน็เฉยๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 
 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม จากการวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็
ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 
   3.1 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การใช้บรกิาร เพื่อซื้อเครื่องดื่ม มีจ านวน 253 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 63.25 รองลงมา คอื เพื่อนัง่ท างาน / อ่านหนังสอื มจี านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 14.25 เพื่อพบปะสงัสรรค ์             
มจี านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 เพื่อพกัผ่อน / ใชอ้นิเทอรเ์น็ต มจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 และเพื่อการ
เดนิทาง มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามล าดบั 
  3.2 ผู้บริโภคมีจ านวนความถี่ในการใช้บริการต ่าสุด คือ 1 ครัง้/สปัดาห์ และสูงสุด คือ 14 ครัง้/
สปัดาห ์โดยมคีวามถีเ่ฉลีย่ในการใชบ้รกิารประมาณ 3ครัง้/สปัดาห ์
  3.3 ผูบ้รโิภคมจี านวนความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มต ่าสุด คอื 1 แกว้/สปัดาห ์และสงูสุด คอื 28 แกว้/
สปัดาห ์โดยมคีวามถีเ่ฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มประมาณ 4 แกว้/สปัดาห ์
  3.4 ผูบ้รโิภคมจี านวนค่าใชจ้่ายต ่าสดุ คอื 25 บาท/ครัง้ และสงูสดุ คอื 150 บาท/ครัง้ โดยมคี่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการใชบ้รกิารประมาณ 73 บาท/ครัง้ 
  3.5 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงบ่าย (13.00 – 17.59)  มีจ านวน 163 คน คิดเป็น                    
รอ้ยละ 40.75 รองลงมา ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ มจี านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 ช่วงเทีย่ง (11.00 – 12.59) มจี านวน 
78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 และช่วงเยน็ถงึกลางคนื(หลงั 18.00 น.) มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามล าดบั 
  3.6 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดื่มประเภท Espresso มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 
รองลงมาได้แก่ อื่นๆ เช่น Chocolate / ชาเขยีว จ านวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 21.50 Cappuccino จ านวน 73 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 Latte มจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 Americano มจี านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00                 
และ Macchiato มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7  ตามล าดบั 
  3.7 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟในอาคารส านักงาน / สถานศึกษา มีจ านวน 252 คน             
คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาได้แก่ ศูนย์การค้า จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 โทรสัง่แบบ Delivery                   
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50  และ อื่นๆ เช่น จุดพกัรถ มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75  ตามล าดบั 
  3.8 บุคคลทีม่อีทิธพิลในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม สว่นใหญ่ คอื ตนเอง มจี านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาได้แก่ เพื่อน มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ครอบครวั มีจ านวน 34 คน               
คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 คนรกั / แฟน มจี านวน 18 ตน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และพนักงานขายหน้ารา้น มจี านวน 13 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของของผู้บริโภคร้านกาแฟ               
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปและอภปิรายผลไดด้งันี้ 
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  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยเพศชายมี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่มมากกว่า เนื่องจากเพศชายส่วนมากจะมนี ้าหนักเฉลีย่มากกว่า
เพศหญงิ ซึง่ความต้องการดื่มน ้าในแต่ละวนัจงึต้องการมากกว่าเพศหญิง จงึเป็นสาเหตุใหเ้พศชายมคีวามถี่ในการซือ้
เครื่องดื่มบ่อยกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกานดา เสอืจ าศีล (2555 : 131) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรม  
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน                      
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญิง            
มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ องดื่มมากกว่า เนื่องจากเพศหญิงส่วนมากมีความชอบดื่ม
เครื่องดื่มทีม่คีวามพเิศษ มกีารเพิม่ Topping ในเครื่องดื่ม จงึเป็นสาเหตุใหร้าคาเครื่องดื่มสงูกว่าทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ กานดา เสือจ าศีล (2555 : 131) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอน               
ของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิาร           
รา้นกาแฟสดอเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  
  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก                
ในปจัจุบันทัง้เพศชายและเพศหญิง ต่างต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน จึงท าให้ผู้บรโิภค                  
ทุกเพศสามารถเลอืกซือ้สิน้คา้ หรอืใชบ้รกิารไดต้วัตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวพชิญ ์ตัง้นิมติชยักูล (2552 : 
117) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวัยท างาน                    
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัท างาน       
ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  
 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคอายุ 
24 – 32 ปี มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านความถี่ในการใช้บรกิารมากที่สุด เนื่องจากช่วงอายุดงักล่าวเพิ่งเริ่มต้น                
การท างาน มรีายไดใ้นระดบัปานกลาง ดงันัน้การเลอืกดื่มเครื่องดื่มในรา้นกาแฟขนาดย่อมจงึเป็นทางเลอืกอนัดบัต้นๆ              
ในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557 : 124) ได้ศึกษาเรื่องพฤติดรรม                   
การบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภค             
ชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทุกกลุ่มอายุต่างมคีวามต้องการในการบรโิภคเครื่องดื่มไม่แตกต่างกนั ซึง่การบรโิภคเป็น 1 ปจัจยัพืน้ฐานของ
การด ารงชีพของมนุษย์  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กานดา เสอืจ าศีล (2555 : 131) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม                
การเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าผูบ้รโิภคที่มอีายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มไม่แตกต่างกัน อย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เน่ืองจากราคาเครื่องดื่มในรา้นกาแฟขนาดย่อม มรีาคาทีไ่ม่สงู ผูบ้รโิภคทุกกลุ่มอายุจงึสามารถใชจ้่ายเพื่อซือ้เครื่องดื่ม
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ไดไ้ม่แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกานดา เสอืจ าศลี (2555 : 131) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมการเขา้ใช้
บรกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี 

1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
เป็นกลุ่มทีม่กีารศกึษา มอีาชพีและฐานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง มกีระบวนการคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มกีารคน้หาขอ้มูลก่อน
การตดัสนิใจใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั            
จะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอืผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่า และ
พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากประเภทเครื่องดื่มในรา้น
กาแฟขนาดย่อมไม่มคีวามซบัซอ้นยุ่งยากในการซือ้ เป็นเมนูทัว่ไป สามารถซือ้ไดง้่าย ดงันัน้ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง
กนัจงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องดื่ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เสาวนีย์ อาษากจิ (2550 : 151) ไดศ้กึษาเรื่องเปรยีบเทยีบทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด แล ะ
กาแฟส าเรจ็รูปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากราคาเครื่องดื่มใน
รา้นกาแฟขนาดย่อมมรีาคาที่ไม่สูง ท าให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถึงสนิค้า และบรกิารได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
เสาวนีย์ อาษากจิ (2550 : 151) ได้ศกึษาเรื่องเปรยีบเทยีบทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟ
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม             
การบรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

1.4 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภครา้นกาแฟขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย               
ในการซือ้เครื่องดื่มไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ปจัจุบนัเครื่องดื่มกาแฟ ชา ไดร้บัความนิยม
ในการบริโภคมากขึ้น ประกอบกบัผู้บริโภคใช้บริการร้านกาแฟมากขึ้น ดังนัน้สถานภาพจึงไม่ได้เป็นตัวก าหนด
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวนีย ์อาษากจิ (2550 : 151) ไดศ้กึษา
เรื่องเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเรจ็รูป
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยอาชพีอื่นๆ 
เช่น ธุรกจิส่วนตวั / แม่บ้าน / นักศกึษา เป็นต้น มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มมากที่สุด 
เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มอาชีพดงักล่าวมีความอิสระในการปฏิบัติงาน ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานมาควบคุม ท าให้
สามารถใชบ้รกิาร หรอืซือ้เครื่องดื่มในเวลาใดกไ็ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557 : 124) 
ได้ศึกษาเรื่องพฤติดรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ               
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แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคชาผลไม้โอชายะของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า อาชพีที่แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซื้อทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 
อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน / หา้งร้าน มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเครื่องดื่มสูงสุด เนื่องจากกลุ่มอาชพี
ดงักล่าวมรีายไดค้่อนขา้งสงู และมรีายไดป้ระจ า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557 : 124) 
ไดศ้กึษาเรื่องพฤตดิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื อาชพีของแต่
ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านกาแฟขนา ดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากร้าน
กาแฟขนาดย่อมมีการบรกิารที่ดี สามารถนัง่ได้เป็นเวลานาน บางร้านมีอนิเตอร์เน็ทให้บรกิารโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ประกอบกับเครื่องดื่มมีราคาไม่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ เสาวนีย์ อาษากิจ (2550 : 151) ได้ศึกษาเรื่อง
เปรยีบเทยีบทศันคติและพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเรจ็รูปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด และกาแฟส าเรจ็รูปของผู้บรโิภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค          
ที่มีรายได้ระหว่าง 33,000 – 40,999 บาท มีความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้สูง                
มีความสามารถในการซื้อสนิค้าหรือใช้บรกิารได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ในน้อยถึงปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ธดิาวรรณ จงเกรยีงไกร (2557 : 125) ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะ              
แตกต่างกนั  

ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภครา้นกาแฟขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มี
รายไดร้ะหว่าง 33,000 – 40,999 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มมากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวมกี าลงัใน
การซือ้สงู เนื่องจากมรีายไดส้งู จงึสามารถซือ้เครื่องดื่มในรา้นกาแฟขนาดย่อมไดบ้่อยครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557 : 125) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชาผลไมโ้อชายะแตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บรโิภคร้านกาแฟขนาดย่อม                
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่มไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เนื่องจาก
เครื่องดื่มในรา้นกาแฟขนาดย่อมมรีาคาไม่สงู และมคีวามหลากหลายของเมนูทีไ่ม่มากนกั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
กานดา เสอืจ าศลี (2555 : 131) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการเข้าใช้บรกิารรา้นกาแฟสด อเมซอน ของผู้บรโิภคใน
จงัหวดัปทุมธานี พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 
อเมซอน ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี  
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 2. รูปแบบการด าเนินชวีิต ได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเหน็ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บรกิาร และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่ม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากปจัจุบนัคนไทยมคีวามนิยมดื่มกาแฟกนัเพิม่มากขึน้ นิยมใชบ้รกิารรา้น
กาแฟและนัดพบคนรู้จกัในร้านกาแฟเพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัร้านกาแฟขนาดย่อมกเ็พิ่มจ านวนมากขึ้น เครื่องดื่ม                 
มีราคาไม่สูง มีคุณภาพที่ดี ตลอดจนมีการติดตาม Webpage ร้านอาหารกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ            
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติของบุคคลนัน้ๆ ขึน้อยู่กบัรปูแบบของการด ารงชวีติทีบุ่คคล
นัน้เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มของบุคคลนัน้ๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวพชิญ์ ตัง้นิมติชยักูล (2552 : 119) 
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด า เนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร 
  รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลางและต ่ากับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร และดา้นความถีใ่น
การซือ้เครื่องดื่ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามล าดบัเน่ืองจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมคีวามสนใจเครื่องดื่ม
กาแฟ ตดิตามรา้นกาแฟเปิดใหม่ และอยากทีจ่ะทดลองเครื่องดื่มกาแฟใหม่ๆ ตลอดจนเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาด
ย่อม โดยเฉพาะร้านกาแฟขนาดย่อมที่มีการตกแต่งสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  สุวพิชญ์ ตัง้นิมิตชยักูล    
(2552 : 119) ได้ศกึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัท างาน            
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบรโิภค              
ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  

รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการใช้
บริการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องดื่ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าเครื่องดื่มในรา้นกาแฟขนาดย่อมมี
คุณภาพ รสชาต ิและมคีวามปลอดภยัในการบรโิภคเทยีบเท่ากบัรา้นกาแฟขนาดใหญ่ ประกอบกบัราคาเครื่องดื่มใน
รา้นกาแฟขนาดย่อมมรีาคาไม่สงู จงึท าใหผู้้บรโิภคเลอืกใช้บรกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ            
สุวพชิญ์ ตัง้นิมติชยักูล (2552 : 119) ไดศ้กึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารพร้อม
บรโิภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

จากการศกึษาวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.1 ด้านความถี่ในการใช้บริการ ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร                    

ควรให้ความส าคัญกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีอายุ 24 – 32 ปี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

33,000 – 40,999 บาท ทัง้นี้ผูป้ระกอบการควรรกัษา / พฒันา คุณภาพ รสชาติของเครื่องดื่ม และการใหบ้รกิารให้มี
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ความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนสรา้งความแตกต่าง เพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนองกบัรปูแบบการใชช้วีติของผูค้นในปจัจุบนั 

อกีทัง้ยงัเป็นการดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารอกี 

1.2 ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องดื่ม ผูป้ระกอบการรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครควรให้

ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เพศชาย มอีาชพีธุรกจิสว่นตวั / แม่บา้น / นกัศกึษา เป็นต้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 33,000 – 40,999 บาท โดยผูป้ระกอบการควรจดัการส่งเสรมิการตลาด เช่น การดื่มครบ 10 แกว้ รบัเครื่องดื่ม

ฟร ี1 แกว้ เป็นต้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้บรโิภคซือ้เครื่องดื่ม เพิม่ความถี่ในการซือ้ของผูบ้รโิภค ตลอดจนต้องมกีาร

สือ่สาร ประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่าง ๆ ในช่องทางทีห่ลากหลาย เพื่อเป็นการเพิม่การรบัรูข้า่วสารของผูบ้รโิภค 

1.3 ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ เครื่องดื่ม ผูป้ระกอบการรา้นกาแฟขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรให้ความส าคญักลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่เพศหญิง ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน / หา้งรา้น โดยผู้ประกอบการ

ร้านกาแฟขนาดย่อมควรให้ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ด้วยการพฒันาเครื่องดื่มให้มีความหลากหลาย 

แปลกใหม่ เพื่อที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อของดื่มต่อครัง้ ทัง้นี้ ต้องท าการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

2. ด้านรปูแบบการด าเนินชีวิต 

2.1 ดา้นกจิกรรม ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ ์และบรกิารใหม้คีุณภาพ

ทีด่ ีตรงต่อความต้องการของลูกคา้ ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้เครื่องดื่ม

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.2 ด้านความสนใจ ผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้น               

ความสนใจของผูบ้รโิภค รวมถงึการท าโฆษณาในสือ่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Webpage อาหาร หรอืใน Social Media             

เป็นต้น เพื่อสร้างการรบัรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบรกิารไปสู่ผู้บรโิภค ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต              

ดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟขนาดย่อม ในด้านความถี่ในการใช้บรกิาร และ

ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านความคดิเหน็ ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวจิยัไปวางแผนเกี่ยวกบัการสื่อสารสร้างความรบัรู ้
ความเข้าใจ ทัศนคติ โดยอาจจะอาศัยการประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างความถี่ในการใช้บริการ และเพิ่มค่าใช้จ่าย                   
ในการซื้อได้ ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเห็นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นกาแฟขนาดย่อม ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร และด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูง จาก                       
รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละ
เวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา                          
และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธท์ุกท่าน อกีทัง้ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้งึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยให้
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การท างานในการพฒันาความรูเ้ป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึน้ รวมถึงคณาจารย์คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านที่ไดป้ระสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่เพชร ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยใหก้ าลงัใจในยามเหน็ดเหนื่อยและทอ้แท ้
ขอขอบคุณเพื่อนก้อง และเพื่อนรกัทุกๆ คน ที่คอยช่วยเหลอื  และแนะน าในการจดัท าวจิยัของผู้วิจยัมาโดยตลอด
สดุทา้ยนี้ 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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