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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยัคอื ผูเ้คยใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน สถิตทิี่ใชส้ําหรบัทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการใช้สถิตคิ่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยมกีารประมวลผลจากโปรแกรม

สาํเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์

ผลการวจิยั พบว่า  

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบ

อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มรีายไดต่้อบุคคล น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการการมาใช้บรกิารในรอบ 3 เดอืน โดยเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ มาใช้

บรกิารในแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คน มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 268.79 บาท และเวลา

ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 4.40 ชัว่โมง 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ       

แยกตามรายด้านพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัพอใจอย่างมาก ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้าน

บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัพอใจ และดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบั

เฉย ๆ 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านจํานวนครัง้ที่มาใช้บริการในรอบระยะเวลา 3 เดือน                 

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านจํานวนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่มาใช้บริการมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบญัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

 

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร   และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั และดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม ความพงึพอใจ ตลาดบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to study the behavior related to the satisfaction levels of 

consumers and the service marketing mix in Too Fast To Sleep shop.  The primary data was collected 

by distributing questionnaires to four hundred consumers who had been to Too Fast To Sleep Shop at 

least once.  The statistical methods used to analyze the data included percentage, mean, standard 

deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.   A 

computer software program was used to analyze the data. 

The results are shown as follows: 

The majority of consumers were female aged between twenty-one to thirty years of age, 

students, single and held undergraduate degrees with a monthly income were lower than or equal to ten 

thousand baht. 

The most typical type of consumer behavior was as follows: Their average service usage was 

four times every 3 months.  They usually came in a group of four with an average expense of 268.79 Baht 

per visit and the average time spent was 4.40 hours. 

The levels of customer satisfaction with regard to the service marketing mix on visiting the Too 

Fast To Sleep shop was at an overall level of satisfied. With regard to each aspect of the marketing mix, 

the satisfaction levels of the customers on product, price, people, process and physical evidence aspects 

at the satisfied level, while the level of customer satisfaction on the aspect of place was at a level of very 

satisfied and the aspect of promotion was at moderate level. 

The correlation between service usage behavior on the dimension of frequency of visiting and 

satisfaction and the service marketing mix aspects of price and place were at low level in the same 

direction and at a statistically significant of level 0.01. 

The correlation between service usage behavior on the dimensions of the amount of expense 

each time and satisfaction in terms of the service marketing mix with regard to product, price, promotion, 

people and physical evidence aspects were at low level in the same direction at a statistically significant 

level of 0.01 and 0.05, respectively.  The aspects of place and process were at rather low level in the 

opposite direction at a statistically significant of level 0.01. 

 
Keywords: Behavior, Satisfaction, Service Marketing Mix, Customer 
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บทนํา 

การใชช้วีติของคนสงัคมเมอืงในยุคปจัจุบนัมกีารใชช้วีตินอกบา้นในยามคํ่าคนืมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการ

รวมกลุ่มของวยัรุ่นเพื่อทํากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น พบปะสงัสรรค ์ ตวิหนังสอื ทํารายงานกลุ่ม วถิีชวีติ

คนทํางานออฟฟิศทีม่กัเลกิงานตอนคํ่า ๆ  หรอืบางบรษิทัทีม่รีูปแบบการเลอืกเวลาทํางานทีม่คีวามยดืหยุ่น ซึง่

ส่งผลให้พนักงานที่ยังไม่มีครอบครัวนิยมเลือกที่จะเข้างานในเวลาสายและเลิกงานในตอนคํ่าเพื่อหลีกเลี่ยง

การจราจรทีต่ดิขดั รวมถงึขอ้จาํกดัในดา้นเวลาของคนสงัคมเมอืงในปจัจุบนั ปจัจยัเหล่าน้ีลว้นสง่ผลใหเ้วลายามคํ่า

คนืเป็นช่วงเวลาทีก่ลุ่มคนสว่นใหญ่มกัจะสามารถพบปะสงัสรรคก์นัไดอ้ย่างพรอ้มหน้าพรอ้มตา และนํามาซึง่ความ

ตอ้งการบรกิารในรปูแบบรา้นใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ทีใ่หบ้รกิารสถานทีส่าํหรบัพบปะสงัสรรค ์และทาํกจิกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาคํ่าทีส่ถานทีท่่องเทีย่วตอนกลางคนืปิดใหบ้รกิารแลว้ 

จากขอ้มลูค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลใ์นการบรโิภคนอกบา้นเฉลีย่ต่อเดอืน

ต่อครวัเรอืนของไทยมแีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง จากมลูค่า 1,188 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืนในปี 2551 เพิม่ขึน้

เป็น 1,277 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืนในปี 2555 (ยกเวน้ปี 2554 ทีป่ระเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์น้ํา

ท่วม สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลง โดยผูบ้รโิภคหนัมาซือ้อาหารไปปรุงทีบ่า้นแทนการบรโิภคอาหาร

นอกบา้น) สะทอ้นใหเ้หน็ว่าแนวโน้มการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติดา้นการรบัประทานอาหารนอกบา้นทีเ่พิม่ขึน้ ไม่ใช่

เฉพาะโอกาสพเิศษหรอืเทศกาลต่าง ๆ อกีต่อไป  แต่อกีนัยหน่ึง ยงับ่งบอกถงึการพบปะสงัสรรคก์นัในรา้นอาหาร

เพิม่มากขึน้ ซึง่สง่ผลใหธุ้รกจิ  บางกลุ่มไดข้ยายเวลาการใหบ้รกิารเป็น 24 ชัว่โมง ในรูปแบบรา้นอาหารฟาสต์ฟู้ด 

(Fast Food) แต่ยงัมผีูบ้รโิภคบางกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการในดา้นอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากการรบัประทานอาหารเพยีง

อย่างเดยีว เช่น ความตอ้งการดา้นสถานทีเ่พื่อทาํกจิกรรมต่าง ๆ เช่น พบปะสงัสรรค ์พดูคุย อ่านหนงัสอื เป็นตน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้น

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บรกิารและความพงึพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 

1.1.2 อายุ 

1.1.3 สถานภาพสมรส 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 

1.1.5 อาชพี 

1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep 

ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้น 
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 ดา้นผลติภณัฑ ์

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 ดา้นกระบวนการ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้ใช้บรกิารมลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง 

ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารแตกต่างกนั 

2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too 

Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 

การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วงในการกําหนด

ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคดิ และความรู้สกึของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ทีส่ําคญัมดีงัน้ี (ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์. 2539: 41)  

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่มี

อายุแตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได ้

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่สําคัญเช่นกนั โดยสตรีจะเป็นเป้าหมาย และเป็นผู้บริโภคที่มี

อาํนาจในการซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้สาํหรบัผูช้าย หรอืเดก็ กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ี่

ตดัสนิใจซือ้มกัเป็นสตัรมีากกว่าเพศอื่น 

3. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) ซึง่นับเป็นตวัแปรที่

สาํคญัในการกาํหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยมอีาํนาจซือ้สงู แต่คนที่

มรีายไดป้านกลางถงึตํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยี

ลกูคา้ในกลุ่มน้ีไปได ้และปจัจยัดา้นรปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑ์

ในการตดัสนิใจทีส่าํคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายได้เพยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และ

รายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาตํ่า โอกาสทีจ่ะหางาน

ระดบัสงูยาก จงึทาํใหม้รีายไดต้ํ่า เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (สุภาพรรณ                  

พฤาษาวนกจิ. 2556: อา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2550: 162) กล่าวถงึ ความพงึพอใจของลูกคา้ไวว้่า

เป็นความรูส้กึของลกูคา้ว่าพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่เป็นผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูใ้นคุณภาพ
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ของผลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของลกูคา้ (Kotler; & Armstrong. 2004: 9) ถา้การรบัรูจ้รงิมากกว่าความคาดหวงั

ของลกูคา้ ลกูคา้จะรูส้กึพอใจอย่างมาก ถา้การรบัรูจ้รงิเท่ากบัความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้กจ็ะรูส้กึพอใจ แต่ถ้า

การรบัรูจ้รงิตํ่ากว่าความคาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้จะรูส้กึไม่พอใจ 

ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์นักการตลาดจะต้องสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกค้า 

โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) ทัง้คุณค่าเพิม่ที่เกดิจากการผลติ และจากการตลาด ตลอดจนยดึ

หลกัการสรา้งคุณภาพโดยรวม คุณค่าทีเ่กดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Quality) ซึง่คุณค่าที่

มอบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทุนของลกูคา้ (Cost) หรอืราคาสนิคา้ (Price) 

ความแตกต่างทางการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ เป็นการออกแบบลกัษณะต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์

หรอืบรษิทัใหแ้ต่กต่างจากคู่แข่ง ซึง่ความแตกต่างนัน้ จะต้องมคีุณค่าในสายตาของลูกคา้และสามารถสรา้งความ

พึงพอใจให้กับลูกค้า ความแตกต่างทางการแข่งขัน ประกอบด้วยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product 

Differentiation) ความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) ความแตกต่างด้านบุคลากร (People 

Differentiation) และความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) ซึ่งความแตกต่างเหล่าน้ีเป็น

ตวักาํหนดคุณค่าเพิม่สาํหรบัลกูคา้ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 

192) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคทําการคน้หา การคดิ 

การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรอืเป็นขัน้ตอน

ซึง่เกีย่วกบัความคดิ ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความพงึพอใจของเขา หรอืหมายถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระทําของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และ

การใชส้นิคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื 

1) พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทําให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเรจ็ ถา้กลยุทธท์างการตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่่าการทําใหลู้กคา้        

พงึพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจงึตอ้งศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธก์ารตลาดเพื่อสนองความ    

พงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูเ้คยใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 

24 ชัว่โมง ทัง้เพศชายและเพศหญงิ อย่างน้อย 1 ครัง้ ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนได ้

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูเ้คยใชบ้รกิารรา้น Too Fast To 

Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ทัง้เพศชายและเพศหญงิ อย่างน้อย 1 ครัง้ เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากร          

ที่แน่นอน ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้กําหนดตัวอย่างจากสูตรกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา              

วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ในระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดไม่เกนิ 5% สามารถคํานวณไดจ้ากสตูร

ดงัน้ี 

n =     Z2  . 

                          4E2 
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โดย n  =  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

Z  =  แทน ค่ามาตรฐาน ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ Z.975 = 1.96 

   E  =  แทน ค่าสดัสว่นความคลาดเคลื่อน 5% (e = 0.05) 

โดยนําไปแทนค่าดงัน้ี 

n =   (1.96)2  . 

           4(0.05)2 

       = 384.16  หรอื  385 คน 

ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้คือ 385 คน และเพิ่มตัวอย่าง 15 คน รวมเป็นจํานวนตัวอย่างทัง้หมด            

400 คน  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัทาํการสุม่ตวัอย่างโดยการออกแบบสอบถามเพื่อทําการสาํรวจความคดิเหน็

จากกลุ่มประชากรตวัอย่างทีเ่ป็นผูเ้คยใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดว้ยวธิกีารสุม่

ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

 

ผลการวิจยั 

ผลการศกึษา พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบ

อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มรีายไดต่้อบุคคล น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการการมาใช้บรกิารในรอบ 3 เดอืน โดยเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ มาใช้

บรกิารในแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คน มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 268.79 บาท และเวลา

ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 4.40 ชัว่โมง 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ       

แยกตามรายด้านพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัพอใจอย่างมาก ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้าน

บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัพอใจ และดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบั

เฉย ๆ 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านจํานวนครัง้ที่มาใช้บริการในรอบระยะเวลา 3 เดือน                 

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านจํานวนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่มาใช้บริการมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร   และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั และดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิราย 

ดงัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุด

คาเฟ่ 24 ชัว่โมง ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 โดย

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ  21 – 30 ปี มคีวามพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมากทีสุ่ด 

เน่ืองจากคนในช่วงวยัรุ่นและวยัทีเ่ริม่ตน้ชวีติการทาํงาน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีม่คีวามเป็นตวัเองสงู ชอบเทคโนโลย ี

ชอบความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร รา้นมกีารใหบ้รกิารแบบ Self – Service ดา้นกระบวนการจงึต้องมกีารใหบ้รกิารที่

รวดเรว็ ไม่มกีารรอควินาน การคดิราคาอาหารตอ้งถูกตอ้ง และ การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการแจง้เตอืนเมื่อรายการ

อาหารทีส่ ัง่ไดร้บัแลว้ และผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 31 – 40 ปี  มคีวามพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ราคา และด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนวยัทํางานทีอ่ยู่ในย่าน

ธุรกจิทีม่กีารจราจรทีห่นาแน่น ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มน้ีมกันิยมพบปะหรอืนัดพบกนัเพื่อพูดคุยธุรกจิตามรา้นกาแฟโดย

เน้นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมาก คอืรา้นทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง และดา้นราคามกีารเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้

ว่ามคีวามเหมาะสมหรือคุ้มค่ากบับริการที่ได้รบัหรือไม่ ซึ่งผลการวจิยัน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาของ ศริิวรรณ           

เสรรีตัน์ (2439: 41) ทีศ่กึษาการกําหนดตลาดเป้าหมายโดยการแบ่งตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่อายุเป็น

ปจัจยัหน่ึงที่นักการตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั นักการตลาดจงึ

สามารถใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งส่วนการตลาดได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศญิา รตันวราหะ และ           

สรสชิา หุ่นแกว้ (2554) ทีไ่ดท้าํการวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของรา้น

กาแฟทีใ่หบ้รกิารบนสถานีรถไฟฟ้า บทีเีอส ผลการวจิยัพบว่า อาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดทีต่่างกนัโดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มชี่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี กว่าครึง่เป็นพนกังานบรษิทั 

2. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To 

Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ          

ที่ 0.01 โดยผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษามธัยมศกึษาตอนต้น มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาด            

มากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ นกัเรยีน/นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชอ้นิเตอรเ์น็ต

ในชวีติประจาํวนัผ่านมอืถอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีนํ่าสือ่ออกไลน์เขา้มาช่วยทาํการสง่เสรมิการตลาด จงึมผีล 

ต่อกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี และผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มคีวามพงึพอใจในการใช้

บรกิารรา้น Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ในด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้น

บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีอยู่ ในวัยเรียน                     

ชอบบรรยากาศที่มีความคึกคักสดใส มีที่นัง่ที่รวมกลุ่มกนัได้ครบทุกคนเพื่อทํากิจกรรมร่วมกนั ในด้านราคา 

เน่ืองจากยงัไม่มรีายได้เป็นของตนเอง จงึคํานึงถึงค่าใช้จ่ายโดยเปรยีบเทยีบราคาและความคุ้มค่าที่ได้รบั ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย เน้นการเดนิทางที่สะดวก มกีารเชื่อมต่อกบัการขนส่งที่รวดเรว็อย่าง MRT ทําใหก้าร

เดนิทางสะดวกยิง่ขึน้ ดา้นบุคลากร พนกังานทีแ่ต่งกายสภุาพ สามารถแนะนําอาหาร เครื่องดื่ม และบรกิารทีร่า้นมี

ไว้ให้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกดิความรู้สกึสบายและเป็นกนัเองเมื่อมาใช้บริการ ด้านกระบวนการ มีความสะดวก 

รวดเรว็ ความถูกตอ้งในการคดิราคา มบีรกิารฟร ีWi-Fi ไวใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มบีรรยากาศ

รา้นที่มคีวามสดใส เป็นสถานที่สาํหรบัการพบปะสงัสรรค์ ตวิหนังสอื ทํารายงานกลุ่ม ที่สามารถใชบ้รกิารไดน้าน 

และ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2439: 41) ทีศ่กึษาการกําหนดตลาดเป้าหมายโดยการแบ่ง
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ตามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์รายได ้การศกึษา และอาชพี จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุ

และผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาตํ่า โอกาสทีจ่ะหางานระดบัสงูยาก จงึทําใหม้รีายไดต้ํ่า เป็นต้น และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ วไิลวรรณ บุญวเิซน็ต์ (2556) ไดท้ําการศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมตลาดบรกิาร

ของรา้น รวิ ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ใหค้วามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั โดยลูกค้าทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจในดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย

มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านภาพลกัษณ์และการนําเสนอ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการทํางาน ด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการขาย 

3. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุด

คาเฟ่ 24 ชัว่โมง ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05                    

โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พ่อบา้นแม่บา้น/อื่นๆ เช่น ตวิเตอร ์สอนภาษาองักฤษ มี

ความพึงพอใจมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลากร เน่ืองด้วย

ผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มอาชพีน้ีมเีวลามาใชบ้รกิารมากกว่าอาชพีอื่น เช่น รอรบับุตรหลานหลงัเลกิเรยีน ดา้นผลติภณัฑ์

มกีารพจิารณาการใชบ้รกิารเปรยีบเทยีบผลติภณัฑก์บับรกิารอื่นทีร่า้นมใีห ้ดา้นราคาเปรบีเทยีบ ความคุม้ค่าของ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ดร้บั ดา้นสง่เสรมิการตลาด รา้นมรีายการอาหาร เบเกอรี ่และเครื่องดื่ม โดยจดัเป็นชุดให้

เลอืกบรโิภค ควบคู่ไปกบัการให้บรกิารอื่นๆ อาท ิการใหบ้รกิารฟร ีWi-Fi หนังสอือ่านเล่น และสิง่อํานวยความ

สะดวกด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอทแีละอนิเทอร์เน็ตแบบครบครนัสําหรบัชีวติของคนสงัคมเมือง และด้าน

บุคลากร มีพนักงานให้บรกิารที่แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย สหีน้ายิ้มแย้มแจ่มใส่และเป็นมิตร ในขณะที่

ผูใ้ชบ้รกิารที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มคีวามพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านกระบวนการมาก

ทีส่ดุ เน่ืองจากดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเน่ืองจากรา้นอยู่ในบรเิวณใกลส้ถานศกึษา นกัเรยีน/นกัศกึษาส่วนใหญ่

มาใชบ้รกิารช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีน เพื่อรอผูป้กครองหรอืทาํกจิกรรมร่วมกนั จงึเน้นเดนิทางทีส่ะดวกต่อตนเองและ

ผูป้กครอง และดา้นกระบวนการ ส่วนใหญ่จะมาใชบ้รกิารกนัเป็นกลุ่ม สัง่อาหารหรอืเครื่องดื่มพรอ้มกนัครัง้เดยีว 

การใหบ้รกิารจงึตอ้งรวดเรว็ มกีารคดิเงนิตอ้งถูกตอ้งและแม่นยํา ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2539: 41) ทีก่ล่าวว่า รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) นับเป็นตวัแปรที่

สาํคญัในการกาํหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยมอีาํนาจซือ้สงู แต่คนที่

มรีายไดป้านกลางถงึตํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยี

ลกูคา้ในกลุ่มน้ีไปได ้และปจัจยัดา้นรปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑ์

ในการตดัสนิใจทีส่าํคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายได ้    เพยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และ

รายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาตํ่า โอกาสทีจ่ะหางาน

ระดบัสงูยาก จงึทาํใหม้รีายไดต้ํ่า เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรณ ภาคเีคยีน (2552) ได้

ทําการศกึษาทศันคติของผู้บรโิภคที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในการบริโภคกาแฟบ้านไร่กาแฟ ซึ่ง

ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคกาแฟบ้านไร่กาแฟที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการในการบริโภคกาแฟต่างกนัในภาพรวมทุกด้าน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นข้าราชการ/

รฐัวสิาหกจิ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน และทําธุรกจิส่วนตัว มทีศันคติในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ชนันนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟ 

McCafe’ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามเหน็ต่อการใชบ้รกิาร
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ร้านกาแฟ MeCafe’ ในเขตกรุงเทพฯมหานครแตกต่างกนั โดยด้านการส่งเสรมิการตลาดมีความเหมาะสมใน 

ระดบัน้อย สว่นดา้นอื่นๆ มคีวามคดิเหน็ต่อการใชบ้รกิารว่าเหมาะสมในระดบัมาก 

4. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุด

คาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า 40,001 บาท

ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุดา้นราคา ดว้ยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัรายไดส้งู จะมอีํานาจการตดัสนิใจซือ้ทีส่งูมาก               

เมื่อเปรยีบเทยีบราคากบัความคุม้ค่าในการมาใชบ้รกิาร จงึมคีวามพงึพอใจดา้นราคามากทีสุ่ด และผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

รายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารในดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นกระบวนการ 

เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารมรีายไดไ้ม่สงูนัก  มคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่าย ดา้นการเดนิทางทีม่คีวามสะดวกและง่าย

ต่อการเดนิทางไปใชบ้รกิาร จากจุดบรกิารรถสาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล ์สถานี MRT เดนิทางไปใชบ้รกิารสะดวก 

และดา้นกระบวนการ มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ และการคดิเงนิทีถู่กต้องทัง้ราคาธรรมดาและราคาโปรโมชัน่ เป็นทิ่

ส่วนทีท่ําใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุ่มน้ีเกดิความพงึพอใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 41) ที่

กล่าวว่า รายได้ การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) นับเป็นตวัแปรที่สาํคญัในการ

กาํหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยมอีาํนาจซือ้สงู แต่คนทีม่รีายไดป้าน

กลางถงึตํ่าจะเป็นตลาดทีม่ ี  ขนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีลูกคา้ใน

กลุ่มน้ีไปได ้และปจัจยัดา้นรูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสนิใจทีส่าํคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายไดเ้พยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และรายได ้

จะมีแนวโน้มความสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มีการศึกษาตํ่า โอกาสที่จะหางาน

ระดบัสงูยาก จงึทาํใหม้รีายไดต้ํ่า เป็นต้น นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตรยัรชัฒ ์มณีสว่างวงศ ์(2550) 

ไดท้ําการศกึษาคน้ควา้อสิระ เรื่องส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น 94 คอฟฟ่ี 

ในกรุงเทพมหานคร โดยปจัจยัด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ใช้บริการ พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดับ

การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น 94 คอฟฟ่ีแตกต่างกนั  

5. พฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารด้านจํานวนครัง้ที่มาใช้บรกิารในรอบระยะเวลา 3 เดอืน           

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที ่0.01 และ 

0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กล่าวคือ ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้รกิารดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารในรอบระยะเวลา 3 เดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากปจัจยัดา้นราคาที่

ผูใ้ชบ้รกิารมกีารเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าทีม่ารบับรกิารกบับรกิารควบอื่น เช่น การไม่จาํกดัชัว่โมงการนัง่ มบีรกิาร

หนงัสอืใหอ่้าน ฟร ีWi-Fi และรา้นยงัเปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง สว่นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รา้นตัง้อยู่รมิ

ถนนใกล้ย่านการศกึษาและย่านธุรกจิ มกีารเดนิทางสะดวกทีส่ะดวกและใกล้การเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า MRT ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2556) ราค: ผูป้ระกอบการควรต้องพจิารณาถงึความคุม้ค่าที่

ลกูคา้จะไดร้บัจากการใชบ้รกิารควบคู่กนัไป เช่น การใหบ้รกิารอย่างประทบัใจ เป็นต้น เพื่อเพิม่ความถี่ของลูกคา้

ในการเขา้มาใชบ้รกิาร และเกดิการบอกต่อไปยงัเพื่อนฝงู สถานที:่ ทําเลทีต่ัง้อยู่ในเขตเมอืงทีม่ผีูค้นสญัจรไปมา            

มกีารเดนิทางสะดวก จาํเป็นตอ้งเป็นบรเิวณทีลู่กคา้มคีวามปลอดภยัเมื่อเดนิทางมาใชบ้รกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในช่วงเวลากลางคนื 

6. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารดา้นจํานวนบุคคลทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ 
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และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

ในระดบัตํ่า กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารดา้นจํานวนบุคคลทีม่าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้

ในระดบัตํ่า เน่ืองจากรูปแบบการใชช้วีติในสงัคมปจัจุบนัเปลีย่นแปลงไป มรีูปแบบกจิกรรมการใชช้วีตทิีร่วมกลุ่ม

กนัของวยัรุ่นหรอืกลุ่มคนวยัทาํงานเพื่อทาํกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น พบปะสงัสรรค ์ตวิหนังสอื การรบัประทาน

อาหารร่วมกนั  ซึง่ดา้นผลติภณัฑ ์มใีหบ้รกิารครบครนั ทัง้อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ซึง่ตอบสนองความต้องการ

ไดค้รบ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ทําเลทีต่ัง้ของรา้นเดนิทางสะดวกและเดนิทางได้หลากหลายช่องทาง ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ร้านมีการจัดกิจกรรมประจําเดือนที่ให้กับผู้สมคัรเป็นสมาชิกสามารถมาใช้บริการได้

ตลอดเวลา ดา้นบุคลากร มกีารบรกิารแบบ Self – Service โดยบุคลากรจะไม่มกีารกดดนัเรื่องการสัง่อาหารหรอื

เครื่องดื่มกบัผู้ใช้บรกิารแต่อย่างใด ด้านกระบวนการ  มกีารใช้เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการแจง้รบัอาหารหรอื

เครื่องดื่มทีส่ ัง่ไป รวมถงึมบีรกิารต่างๆ ทีต่อบสนองรปูแบบการใชช้วีติในสงัคม เช่น การใหบ้รกิารฟร ีWi-Fi  และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่กีารตกแต่งรา้นใหน้ัง่สบาย มมีุมทีน่ัง่เงยีบๆ นัง่เป็นกลุ่ม และหอ้งประชุมใหบ้รกิาร

สาํหรบัผูท้ี่ต้องการพืน้ที่สาํหรบัเป็นส่วนตวั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วาวรา (Vavra.  1992: 139 -142)             

ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจของผูบ้รโิภคว่าเป็นเรื่องทีส่ลบัซบัซอ้นมาก สิง่สาํคญัทีผู่ท้ําการตลาดต้องรูจ้รงิเกีย่วกบั

สนิค้าหรอืบรกิารของบรษิัท รวมทัง้กระบวนการที่ผู้บรโิภคนัน้เป็นผู้บรโิภคที่ประจําและต่อเน่ืองและผู้บรโิภคมี

ความพงึพอใจจะมกีารบอกต่อถงึความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ใหแ้ก่เพื่อนๆ แต่ถา้ผูบ้รโิภคเกดิความไม่

พงึพอใจกจ็ะบอกต่อถงึความไม่พงึพอใจนัน้ออกไปเช่นกนัและสว่นใหญ่จะมากกว่ากลุ่มแรกอกีดว้ย 

7. พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านจํานวนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่มาใช้บริการ                 

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับตํ่า 

กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารดา้นจํานวนค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร 

เพิ่มขึ้นในระดบัตํ่า เน่ืองจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านการรบัประทานอาหารหรอืเครื่องดื่มอย่าง

ชดัเจน โดยกลุ่มทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางมกีารบรโิภคอาหารหรอืเครื่องดื่มนอกบา้นสงูขึน้ และยงัมคีวามต้องการ

ในดา้นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการไดร้บัประทานเพยีงอย่างเดยีว เช่น ความต้องการดา้นสถานที่เพื่อทํากจิกรรม 

ต่างๆ โดยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้รโิภคมกีารเปรยีบเทยีบผลติภณัฑท์ัง้ทีเ่ป็น

ผลติภัณฑ์ที่จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้กบัด้านราคา ที่มใีห้บรกิารครบครนัตัง้แต่อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 

และเบเกอรี ่โดยมรีาคาทีไ่ม่แพงมาก และมสีถานทีใ่หบ้รกิารเพื่อตอบสนองความต้องการในดา้นการทํากจิกรรม 

อาท ิพบปะสงัสรรค์ อ่านหนังสอื พูดคุย เป็นต้น จงึมผีูนิ้ยมมา ด้านการส่งเสรมิการตลาด เน้นการทําการตลาด

ผ่าน Social Network โดยใช้ความนิยมในหมู่คนไทย ได้แก่ การเชค็อนิสถานที ่การถ่ายรูปอาหารและสถานที่

ร่วมกบักลุ่มเพื่อนฝงูระหว่างรบัประทานอาหาร พบปะสงัสรรค ์หรอืทํากจิกรรมร่วมกนั โดยแชรผ์่าน Facebook, 

Instagram เป็นต้น และดา้นบุคลากร ใหบ้รกิารแบบเป็นมติร ยิม้แยม้แจ่มใส เพื่อช่วยในการสรา้งบรรยากาศให้

เป็นกนัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2003 : 61) ทีก่ล่าวว่า ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอ

ขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย อาจจะมหีรอืไม่มตีวัตนก็

ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ และสอดคล้องกบัผล

การศกึษาของ ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2556) มลูค่าการใชจ้่ายเกีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลท์ีเ่ป็นการ
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บรโิภคนอกบา้นเฉลี่ยต่อเดอืนของครวัเรอืนไทยมแีนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จากมูลค่า 1,188 บาทต่อเดอืน        

ต่อครวัเรอืนในปี 2551 เพิม่ขึน้เป็น 1,277 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืนในปี 2555 

  สว่นในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัใน

ระดับค่อนข้างตํ่ า เน่ืองจากด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านกระบวนการ ร้านอยู่ใกล้ย่านธุรกิจจึงมี

ผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารใกลเ้คยีงกนัเพิม่มากขึน้ และรา้นมขีอ้จํากดัในเรื่องสถานที่จอดรถทีไ่ม่เพยีงพอต่อการ

ใหบ้รกิาร และดา้นกระบวนการ มาตรฐานการใหบ้รกิารอาจไม่แน่นอน และอาจเกดิความล่าชา้ในการรอรบับรกิาร

สําหรบัช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการมาก ผู้ใช้บริการจึงเลือกใช้บริการร้านกาแฟอื่นที่มีบริการคล้ายๆ กนั จึงมี

พฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบั วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2545) ไดท้ําการศกึษาโครงการส่งเสรมิรา้นคา้

ปลีกไทย พบว่าปจัจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการโดยทัว่ไป ได้แก่ สถานที่ตัง้ของร้าน ที่จอดรถ

สะดวกสบาย และปจัจยัสาํคญัทีด่งึดดูลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในรา้นมากทีสุ่ด คอื ทําเลทีใ่กลแ้ละสะดวกในการมาซือ้

สนิคา้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ  (2552: 212, 334) ทีอ่ธบิายว่า กระบวนการ 

(Process) เป็นวธิกีารดําเนินการหรอืปฏบิตัิ (Operation) ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนที่จําเป็นในการให้บรกิาร 

กล่าวคอื การสรา้งและการสง่มอบผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้จะต้องอาศยัการออกแบบและปฏบิตัติามกระบวนการทีม่ี

ประสทิธิผล ในกระบวนการจะอธิบายถึงกระบวนการและขัน้ตอนในระบบการปฏบิตัิงานทางด้านบริการ การ

ออกแบบระบบทีไ่ม่ดจีะทาํใหม้ปีญัหากบัลกูคา้ได ้

8. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นกระบวนการ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 และ 

0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กล่าวคือ ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้รกิารดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า จากรปูแบบการใชช้วีติของคนในยุคปจัจุบนั

มกีารรวมกลุ่มกนั เพื่อทํากิจกรรมมากขึ้น หลงัเวลาเลิกเรียนหรือทํางาน ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการที่ไม่จํากดั

ระยะเวลาการใชบ้รกิารและมบีรกิารดา้นต่างๆ ตอบสนองความตอ้งการไดค้รบ กม็ผีลต่อระยะเวลาการใชบ้รกิารใน

รา้น โดยดา้นผลติภณัฑ ์  มใีหบ้รกิารครบครนั ทัง้อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ถงึจะมปีรมิาณอาหารไม่มาก แต่ก็

สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ทําเลที่ตัง้ของร้านเดนิทางสะดวกและ

เดนิทางไดห้ลากหลายช่องทาง และดา้นกระบวนการ การคดิราคาทีถู่กต้อง แม่นยํา และรวดเรว็ และมบีรกิารฟร ี

Wi-Fi สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทุกคน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2544) ทีพ่บว่า เมื่อผูบ้รโิภค

ทีม่คีวามคุน้เคยผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคจะไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลอืกอื่น ๆ แต่จะเพิม่การบรโิภคในผลติภณัฑ์

เดมิ และสอดคลอ้งกบั อญัชล ีวงศว์บิูลยกุ์ล (2546) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่น

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์

กบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่องเวลาที่ใช้ในการบรโิภคอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.5 และ

สอดคลอ้งกบั ชนสรณ์ โตกราน (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอ

เมอืง จงัหวดัชลบุร ีพบว่าเหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีต่ดัสนิใจรบัประทานอาหารเพราะมรีายการอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

มคีวามสะอาด สดใหม่ และสอดคล้องกบักลัยา วทิูราภรณ์ (2547) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร

บุฟเฟต์กรณีศกึษา โออชิ ิภตัตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสําคญัมากทีสุ่ดกบัทําเลทีต่ัง้เดนิทาง

สะดวก และสอดคล้องกบั ยุวนิตย ์ทศิสกุล (2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อ

ผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้บรกิารผบัและภตัตาคารในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่าดา้นกระบวนการที่มี

ระดบัความสําคญัมาก ได้แก่ การมอุีปกรณ์และเครื่องใช้ที่สะอาด อาหารและเครื่องดื่มได้รบัอย่างรวดเรว็และ
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ถูกต้อง แคชเชยีร์คดิเงนิได้ถูกต้องรวดเรว็ ใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค และสอดคลอ้งกบั ฐติิยาภรณ์ จติราภริมย ์

และนิตย ์หทยัวสวีงศ ์สขุศร ี(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

สดในอําเภอเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบว่า ด้านกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์ในดา้นระยะเวลาทีใ่ช้

บรกิารรา้นกาแฟสด อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

 ในขณะทีด่า้นราคามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารที่

มรีายได้น้อยหรอืนักเรียนนักศกึษาที่อาศยัรายได้จากผู้ปกครองเป็นหลกั หากมกีารใช้บริการนานจะทําให้มี

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546: 161-199) ครอบครวั เป็น

ปจัจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องศึกษาถึงบทบาทและ

ความสมัพนัธข์องบุคคลในครอบครวั พฤตกิรรมการบรโิภคของบุคคลในครอบครวัจะมอีาํนาจต่อการตดัสนิใจซือ้  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการทําการศกึษาครัง้ต่อไป อาจเปรยีบเทยีบความพงึพอใจระหว่างกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร

รา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อทีจ่ะไดผ้ลการวจิยัทีส่ามารถนําไป

วเิคราะห ์เพื่อวางแผนสว่นประสมทางตลาดบรกิารใหส้มัพนัธก์บัแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ขึน้ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางตลาดบริการกับร้านกาแฟที่มีบริการ

ใกลเ้คยีงกนั เน่ืองจากธุรกจิรา้นกาแฟทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง เพิม่มากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุ ล่วงได้ดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก                

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ําแนะนําช่วยเหลอื 

และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องในการทําสารนิพนธ์ครัง้น้ีนับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการจนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอกราบ

ขอบพระคุณใน  ความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณา

ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอื และเป็นกรรมการ ตลอดจนใหค้ําแนะนําในการวจิยั 

ครัง้น้ี 

ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร์ และโครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ได้อบรมสัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้ที่เป็น

ประโยชน์แก่ผูว้จิยั  

ผูว้จิยัขอขอบคุณรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุดคาเฟ่ 24 ชัว่โมง ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้นขอ้มูล

เพื่อการวจิยัแก่ผูว้จิยัในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาใน

การตอบแบบสอบถามจนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บดิา มารดา และพี่ๆ  ในครอบครวั ทีใ่หค้วามรกัใหแ้รงใจ และสนับสนุนใหไ้ดร้บั

การศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ตลอดจนพระคุณของคร ูอาจารยท์ุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น

พืน้ฐานสาํคญัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี รวมถงึการอบรมดา้นจรยิธรรม คุณธรรม และแนวทาง

ของกระบวนการทางความคดิที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผูว้จิยัเป็นผูท้ี่มคีวามรู้และมคีุณภาพต่อการใชช้วีติ          

ในการทาํงานและการดาํรงชพีของสงัคมปจัจุบนั  
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