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 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty 
กบัรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วาย ซึง่เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจยัเชิงคณุภาพ ศกึษาปัจจยัการสื่อสาร
การตลาดของร้านกาแฟ Specialty ผู้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้าน
กาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 3 ร้าน ดงัตอ่ไปนี ้1) ร้าน One Ounce For Onion 
2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion นอกจากนีย้งัใช้การสงัเกตการณ์ของผู้วิจยัใน
การศกึษาสภาพแวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความชอบและมีความรู้ความเข้าใจใน
กาแฟ เมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้มีการคดัสรรเป็นอย่างดี รูปแบบร้านกาแฟ Specialty มีลกัษณะ Stand-
Alone ท่ีมีตัง้แต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ใช้หลกัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้วย 
ผลติภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการสง่เสริมทางการตลาด  

ด้านการวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัทําการสํารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี ซึง่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟ Specialty จํานวน 400 คน เพ่ือ
วดัรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติ จากผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างแบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่ม มีการเปิดรับส่ือ Facebook เป็น
จํานวนมากท่ีสดุ วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือเพ่ือต้องการหาข้อมลู พฤติกรรมในการไปใช้บริการ
ร้านกาแฟเพ่ือนัง่พกัผ่อนมากท่ีสดุ ความถ่ีในการใช้บริการ 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ บคุคลท่ีไปด้วยคือ เพ่ือน 
นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนทัศนคติของผู้ บริโภคด้านการบริการและการส่งเสริม 
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การตลาดมีอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านผลิตภัณฑ์คือด้านท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต่ําสุด โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบั
การเปิดรับส่ือ การเปิดรับส่ือมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการโดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Marketing Communication of Specialty Coffee Shop with 
Lifestyle, Media Exposure, Behavior and Attitude of Generation Y 
Consumers 

Author  Mr. Ekkayuth Phamornkul 
Degree   Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year  2015 
           ___ 
 
 This research aims to study the marketing communications of the Specialty 
Coffee Shop, lifestyle, media exposure service behavior and attitudes of Generation Y 
consumers. This quantitative and qualitative research. The qualitative research Factors 
Marketing Communications, used in-depth interviews with the operator or manager of a 
Specialty Coffee Shop in Bangkok all three shops below 1) One Ounce For Onion 2) 
Amatissimo Caffe 3. ) Ink & Lion Cafe are also used observations of the researcher on 
the environmental study. The study found that Entrepreneurial passion and 
understanding of coffee. Coffee beans used are selected as well. Specialty coffee 
shops form a Stand-Alone, ranging from large to small. The main use of marketing mix 
(4P) consists of products, price, place and promotion marketing.  

The quantitative research, researcher surveyed a sample on the basis of 
Generation Y. Between the ages of 18-35 years who use or have used the services of 
400 Specialty Coffee Shop for a style of life. Media exposure Service behavior and 
attitude of the findings showed. Forms of life were divided into 12 groups with exposure 
to the largest number of Facebook. The purpose of media exposure in order to find 
information. Behavior to the coffee shop to sit out most. The frequency of the service one 
time a week. The person with the most friends travel by private car. The attitude of the 
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consumer service and support. The market is at the highest level and the product side is 
the side that has the lowest average. The result of the test showed. The lifestyle of 
Consumer Generation Y are correlated with media exposure. Media exposure is 
associated with attitudes and behaviors of Service. And attitudes were related to service 
usage by a significant positive correlation between the level of 0.001, which is based on 
assum 
 



 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย
ประสบความสําเร็จลุล่วงได้นัน้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา ท่ีให้
ความกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  อีกทัง้ช่วยชีแ้นะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึง
กําลงัใจท่ีท่านเอือ้เฟือ้มอบให้ตลอดการทําวิทยานิพนธ์นี ้นอกจากนีข้อกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว และรองศาตราจารย์ ดร. กลุธิดา ธรรมวิภชัน์ ในการสละ
เวลาเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านท่ี
ได้ประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู้ให้แกข้่าพเจ้า 

ขอขอบพระคณุผู้ประกอบการร้านกาแฟทัง้ 3 ร้าน ดงัต่อไปนี ้1) นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ 
ผู้ประกอบการร้าน One Ounce For Onion 2) วรรศิกา ญาณสิทธิ ผู้จดัการร้าน Amatissimo 
Caffe 3) นงพรรณ ตัง้ทวีกลู และอดิเทพ พินิจภิญโญ ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion ในการสละ
เวลาสว่นตวัเพ่ือให้ข้อมลูของร้านกาแฟในการทําวจิยัครัง้นี ้
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ในการสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการศกึษาวจิยั 
 ท้ายท่ีสุดนี ้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษา
ปริญญาโทในครัง้นี ้เพ่ือนๆท่ีอยู่รอบข้างท่ีคอยให้กําลังใจอยู่เสมอ และรวมถึงเพ่ือนนักศึกษา
ปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ รุ่นท่ี 3 ทกุท่าน สําหรับมิตรภาพ คําแนะนํา
และการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศกึษาท่ีผ่านมา 
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          กรกฎาคม 2558 



สารบัญ 

 
          หน้า 

 
บทคัดย่อ .......................................................................................................................... (3)   
ABSTRACT ...................................................................................................................... (5) 
กิตตกิรรมประกาศ ........................................................................................................... (7) 
สารบัญ  ........................................................................................................................... (8) 
สารบัญตาราง ................................................................................................................ (12) 
สารบัญภาพ ................................................................................................................... (15) 
 
บทที่ 1  บทนํา ....................................................................................................................1 

  1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา ...................................................................      1 
  1.2  วตัถปุระสงค์ ....................................................................................................4 
  1.3  ปัญหาการทําวิจยั .............................................................................................4 
  1.4  สมมตฐิาน .......................................................................................................5 
  1.5  ขอบเขตงานวิจยั ......................................................................................... 5ถ5 
  1.6  นิยามศพัท์เฉพาะ ...........................................................................................   6 
  1.7  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ................................................................................7 

บทที่ 2  แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง ...................................................9 
  2.1  ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดและสว่นประสมทางการตลาด .......9 
  2.2  แนวคดิเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ............................................ 2628 
  2.3  แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิต ............................................................. 34 
  2.4  ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ .......................................................... 39 
  2.5  ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค ................................................... 47 
  2.6  แนวคดิเก่ียวกบัทศันคต ิ.................................................................................. 55 
  2.7  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัร้านกาแฟ ......................................................................... 60   
  2.8  เอกสารหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง ........................................................................ 64 

 



(9) 

บทที่ 3  ระเบียบวธีิวิจยั .................................................................................................... 68 
  3.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ ....................................................................................... 68 

3.1.1  กลุม่เป้าหมาย ..................................................................................... 68 
3.1.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ...................................................................... 69 
3.1.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ................................................... 70 
3.1.4  การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ........................................................ 70 
3.1.5  ระยะเวลาในการศกึษา ......................................................................... 71 
3.1.6  การวิเคราะห์ข้อมลู ............................................................................... 71 
3.1.7  การตรวจสอบข้อมลู ............................................................................. 71 
3.1.8  การนําเสนอข้อมลู ................................................................................ 72 

  3.2  การวิจยัเชิงปริมาณ ........................................................................................ 72 
3.2.1  ประชากร ............................................................................................ 72 
3.2.2  กลุม่ตวัอยา่งและการกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง .............................................. 72 
3.2.3  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั .......................................................................... 73 
3.2.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ....................................................................... 73 
3.2.5  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ............................................ 74 
3.2.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ...................................................................... 75 
3.2.7  การจดักระทําข้อมลู ............................................................................. 75 
3.2.8  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................. 75 

 3.3  กรอบแนวคดิงานวิจยั ................................................................................... 77 
บทที่ 4  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ........................................... 78 

  4.1  บริบทของร้านกาแฟ ..................................................................................      79 
  4.2  รูปแบบร้านกาแฟ Specialty ........................................................................... 89 
  4.3  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดและสว่นประสมทางการตลาด .................................. 91 
  4.4  ปัญหาและอปุสรรค ........................................................................................ 99 

บทที่ 5  การสาํรวจการใช้บริการของผู้บริโภค ................................................................ 105 
  5.1  สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู.............................................................. 105 
  5.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป ....................................................................... 26106 
  5.3  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิต ........................................................... 108 



(10) 

  5.4  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือของผู้บริโภค     ................................................. 118 
  5.5  ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ........................... 120 
  5.6  ผลการวิเคราะห์ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty   ..................... 123 
  5.7  ผลการทดสอบสมมตฐิาน   ............................................................................ 128 

บทที่ 6  สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ ...................................................... 135 
  6.1  สรุปผลการวิจยั ............................................................................................ 136 

 6.1.1  ผลการวิเคราะห์บริบทของร้านกาแฟ Specialty ................................. 136 
 6.1.2  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจยัการส่ือสารการตลาดและสว่นประสมทาง ....... 137 
           การตลาด .................................................................................................  
 6.1.3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคของร้านกาแฟ Specialty ............... 139 
 6.1.4  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง ........................... 139 
 6.1.5  ผลการวิเคราะห์การทํากิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่ง ............................... 140 
 6.1.6  ผลการวิเคราะห์ความสนใจของกลุม่ตวัอยา่ง .................................... 140 
 6.1.7  ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ...................................... 140 
 6.1.8  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง ..................... 141 
 6.1.9  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือ ....................................................... 143 
 6.1.10  ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการ .............................................. 143 
 6.1.11  ผลการวิเคราะห์ทศันคตขิองผู้บริโภค............................................. 144 
 6.1.12  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน .......................................... 145 

  6.2  อภิปรายผลการวจิยั ...................................................................................... 148 
6.2.1  บริบทของร้านกาแฟ Specialty ..................................................... 148 
6.2.2  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดและสว่นประสมการตลาด ......................... 149 
6.2.3  ปัญหาและอปุสรรค ................................................................... 150 
6.2.4  ประชากร ................................................................................. 151 
6.2.5  รูปแบบการดําเนินชีวติ ................................................................ 151 
6.2.6  การเปิดรับส่ือของกลุม่ตวัอยา่ง ..................................................... 154 
6.2.7  พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของกลุม่ตวัอยา่ง ............. 155 
6.2.8  ทศันคตติอ่ร้านกาแฟ Specialty ของกลุม่ตวัอยา่ง ............................. 155 
6.2.9  การทดสอบสมมตฐิาน ................................................................ 157 



(11) 

6.3  ข้อเสนอแนะ .................................................................................................. 159 
6.3.1  ข้อเสนอแนะทัว่ไป ...................................................................... 4444159 
6.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป .................................................. 160 
 

บรรณานุกรม .............................................................................................................. 31162 
ภาคผนวก ....................................................................................................................... 169 

ภาคผนวก ก  แบบสมัภาษณ์ปัจจยัการสือ่สารการสื่อสารการตลาดกบัผู้ประกอบการ . 170 
             หรือผู้จดัการร้านกาแฟ SPECIALTY ในเขตกรุงเทพมหานคร .....................  
ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม ................................................................................... 171 
ภาคผนวก ค  ภาพบรรยากาศร้านกาแฟทัง้ 3 ร้าน .................................................... 182 

ประวัตผู้ิเขียน .................................................................................................................. 196 
 



(11) 
 

สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                   หน้า 
 
 2.1  ตารางลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวติแบบ AIOs (AIO Categories of Lifestyle .... 36 
        Studies) 
   2.2  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1Hs) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกบั ........... 49 
                 พฤตกิรรมผู้บริโภค (7Os) 
 4.1  แสดงสว่นประสมการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ของ 3 ร้าน ........................ 102 
 5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง .................................................. 8106 
 5.2  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม ............................................ 108 
 5.3  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมของผู้บริโภค ........................ 109 
 5.4  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจ ...................................... 110 
 5.5  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคดิเห็น ................................. 8111 
 5.6  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่มีกําลงัทรัพย์.............  113 
 5.7  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่โลกออนไลน์ .............. 113 
 5.8  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ชอบความบนัเทิง ........ 114 
 5.9  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่คนรุ่นใหมไ่ฟแรง ...... 8114 
 5.10  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่ตามกระแส .............. 115 
 5.11  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ช่ืนชอบ ................... 115 
                      การท่องเท่ียว ....................................................................................................  
 5.12  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่รักสขุภาพ ................ 116 
 5.13  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่เน้นสบาย ................ 116 
 5.14  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่หนอนหนงัสือ ....... 11117 
 5.15  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ใช้เวลาวา่ง .............. 117 
                     ให้เป็นประโยชน์ 

5.16  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ชอบนวตักรรม  118



(13) 
 

 5.17  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่อิสระ ....................... 118 

 5.18  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือในภาพรวม ....................................................... 118 
 5.19  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านประเภทของการเปิดรับส่ือ ..........................  119 
 5.20  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือ ..................... 120 
 5.21  ผลการวิเคราะห์จดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ .................................. 121 
 5.22  ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการไปใช้บริการร้านกาแฟ ................. 121 
 5.23  ผลการวิเคราะห์ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty ในภาพรวม ... 8124 
 5.24  ผลการวิเคราะห์ทศันคตด้ิานผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ ................. 124 
                     Specialty 
 5.25  ผลการวิเคราะห์ทศันคตด้ิานราคาของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty ........ 125 
 5.26  ผลการวิเคราะห์ทศันคตด้ิานสถานท่ีของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty ..... 126 
 5.27  ผลการวิเคราะห์ทศันคตด้ิานบรรยากาศของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ ................ 126 
                     Specialty 
 5.28  ผลการวิเคราะห์ทศันคตด้ิานการบริการและการสง่เสริมการตลาดของ ............... 127 
                     ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty 
 5.29  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตกบัการเปิดรับส่ือ ........... 129 
 5.30  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ......... 131 
                     กบัทศันคต ิ
 5.31  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ......... 132 
                     กบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
 5.32  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตกิบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ ........... 133 
                     Specialty 
 5.33  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ....................................................................... 134 
 6.1  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตกบัการเปิดรับส่ือ ......... 145 
 6.2  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ....... 146 
                    กบัทศันคต ิ
 6.3  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ....... 147 
                    กบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
  



(14) 
 

 6.4  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานทศันคตขิองผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ............... 147 
                    กบัพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 



(15) 
 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่                          หน้า 

 
 2.1  กระบวนการสื่อสาร .......................................................................................... 12 
 2.2  กระบวนการสื่อสารทางการตลาด ...................................................................... 13 
 2.3  ภาพประกอบขัน้ตอนการรับรู้ ............................................................................ 40 
 4.1  โลโก้ร้าน One Ounce For Onion บริเวณประตทูางเข้าร้าน ................................. 79 
 4.2  แผนท่ีร้าน One Ounce For Onion .................................................................. 880 
 4.3  บรรยากาศภายในร้านกาแฟ One Ounce For Onion .......................................... 81 
 4.4  บริเวณร้านขายเสือ้ผ้าของร้าน One Ounce For Onion ....................................... 82 
 4.5  ป้ายร้าน  Amatissimo Caffe ............................................................................ 83 
 4.6  แผนท่ีร้าน  Amatissimo Caffe ........................................................................ 884 
 4.7  บรรยากาศภายในร้าน  Amatissimo Caffe ........................................................ 85 
 4.8  ป้ายร้าน Ink & Lion ......................................................................................... 86 
 4.9  แผนท่ีร้าน Ink & Lion ....................................................................................... 87 
 4.10  บรรยากาศภายในร้าน Ink & Lion ................................................................. 888 
 4.11  ผลติภณัฑ์กาแฟ สนิค้าเบด็เตลด็ของร้าน One Ounce For Onion ...................... 92 
 4.12  ท่ีจอดรถบริเวณหน้าร้านของร้าน One Ounce For Onion ................................. 93 
 4.13  เมนขูนมปังของร้าน Amatissimo Caffe ........................................................... 95 
 4.14  ผลติภณัฑ์ท่ีวางจําหน่ายของร้าน Ink & Lion .................................................... 97 
 4.15  บริเวณท่ีจดัแสดงผลงานศลิปะภายในร้าน Ink & Lion ..................................... 898 



1 

บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1.1  ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
 
  “กาแฟเป็นเหมือนเพ่ือนเรา ไมว่า่จะอยูท่ี่ทํางาน หรือท่ีบ้าน ช่วงไหนท่ีรู้สกึ จะทําอะไรดีนะ 
ก็จะลงเอยด้วยการกินกาแฟ” ชวลิต กอสมัพนัธ์ (2557 อ้างถึงใน ศิวะภาค เจียรวนาลี, กนัตพร 
สวนศลิป์วงศ์ และสลลิา มหนัต์เชิดชวูงศ์, 2557) 
  “กาแฟของ คือ การพักผ่อน เพราะการกินกาแฟ ไม่ได้มีแค่แก้วกับนํา้กาแฟ แต่ต้องมี
บรรยากาศท่ีดีด้วย” นพ.บรรจบ ชณุหสวสัดิกลุ (2557 อ้างถึงใน ศิวะภาค เจียรวนาลี, กนัตพร 
สวนศลิป์วงศ์ และสลลิา มหนัต์เชิดชวูงศ์, 2557) 
  “กาแฟ คือ การเดินทางท่ีไม่รู้จบ มนัพาเราไปสู่สถานท่ีและผู้คนท่ีไม่คาดคิดว่าจะเจอ ทัง้
ยงัทําให้เราเข้าใจตวัเราเองและธรรมชาติ” วรัตต์ วิจิตรวาทการ (2557 อ้างถึงใน ศิวะภาค เจียร
วนาลี, กนัตพร สวนศลิป์วงศ์ และสลลิา มหนัต์เชิดชวูงศ์, 2557) 
  จากนิยามดงักล่าวของแต่ละคน พบว่า ความหมายในการดื่มกาแฟนัน้มีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยเป็นการแสดงออกถึงตวับคุคลหรือวฒันธรรมของคนๆนัน้ กระบวนการวิธี
คดิ ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการใช้ชีวิตประจําวนัของแตล่ะคน   

ธุรกิจกาแฟของประเทศไทยเร่ิมเข้ามาในสมยัรัชกาลท่ี 6 มีวิวฒันาการมาจากกาแฟหาบ
เร่และสามล้อ จากนัน้จึงพัฒนามาเป็นร้านกาแฟขายโดยอาโก ชาวจีนโดยมีการเพิ่มของ
รับประทาน เช่น ขนมปังปิง้ สงัขยา และแยม นอกจากนีร้้านกาแฟไทยยงัใช้เป็นสถานท่ีพบปะกนั
สําหรับสงัคมในหมู่บ้านและชุมชน ภายหลงัจากการรับวฒันธรรมจากตะวนัตก และมีนกัศึกษา
ไทยท่ีไปศกึษาตา่งประเทศจํานวนมาก จึงเกิดร้านกาแฟทนัสมยัเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บริโภคกาแฟ จึงมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยขึน้มา  ซึ่งปัจจุบันนีมี้ร้านกาแฟเปิดตัวขึน้
มากมาย สามารถพบเห็นได้ทัว่ตามห้างสรรพสินค้า แหลง่ชมุชน ป๊ัมนํา้มนั เป็นต้น สง่ผลให้ธุรกิจ
ร้านกาแฟมีคนสนใจเปิดเป็นจํานวนมาก ประกอบกับกระแสนิยมของร้านกาแฟทุกวันนีเ้ร่ิม
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เปล่ียนแปลงไป จากร้านกาแฟท่ีเป็นร้านสําหรับเข้ามานั่งด่ืมกาแฟเพ่ือพกัผ่อนอย่างสมัยก่อน 
กลบักลายเป็นแหล่งสําหรับในการไปนั่งทํากิจกรรมช่วงเวลาว่างเสมือนบ้านหลงัท่ีสาม ฉะนัน้
เสน่ห์ของร้านกาแฟและวฒันธรรมการด่ืมกาแฟของคนไทยจงึเปลี่ยนไปตามยคุสมยั 

รูปแบบร้านกาแฟในปัจจุบนันีมี้ความหลากหลายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ แฟรน
ไชส์จากต่างประเทศและร้านกาแฟแบรนด์ภายในประเทศ พงษ์เทพ แสงซ่ือ (2554) ซึ่งกล่าวว่า
ร้านกาแฟเหลา่นีจ้ะมีลกัษณะการลงทนุใน 3 รูปแบบหลกัๆดงันี ้ 

1)  ร้านกาแฟ Stand – Alone มีทัง้แบรนด์ใหญ่ใช้ทําเลในห้างสรรพสนิค้า อาคาร
สํานกังาน อาคารอิสระหรือพลาซ่าใหญ่ๆ เพ่ือจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน และกลุ่มร้านกาแฟอินดี ้มี
พืน้ท่ีประมาณ 30 ตารางเมตรขึน้ไป โดยอาศยัจุดเด่นเร่ืองคอนเซ็ปต์เฉพาะของร้านมาเป็นตวั
ดงึดดู 

 2)  ร้านกาแฟคอร์เนอร์ (Corner / Kiosk) เป็นร้านกาแฟขนาดกลางท่ีใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 6 ตารางเมตรขึน้ไป ลักษณะเป็นมุมกาแฟภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน 
โรงพยาบาล รวมทัง้ป๊ัมนํา้มนั ร้านกาแฟประเภทนีอ้าจจดัให้มีท่ีนัง่รองรับลกูค้าได้จํานวนเลก็น้อย 

 3)  ร้านกาแฟรถเข็น (Cart) เป็นร้านกาแฟขนาดเล็กใช้พืน้ท่ีประมาณ 3 ตาราง
เมตร ไม่มีท่ีนัง่ให้ลกูค้า สามารถเคล่ือนย้ายสะดวก หาทําเลท่ีตัง้ได้ง่าย ทําให้เข้าถึงตลาดได้ทุก
ระดบั 

โดยรูปแบบท่ีพบเห็นมากขึน้ทุกวนันีคื้อ รูปแบบของร้าน Stand-Alone อย่างกลุ่มร้าน
กาแฟอินดีซ้ึง่มีผู้ประกอบการต้องการลงทนุเปิดร้านเพ่ือสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ไม่ขึน้กบัร้าน
กาแฟแฟรนไชส์ทัว่ไป โดยมีความรู้ความเช่ียวชาญผ่านการเรียนและประสบการณ์ของกาแฟเป็น
อย่างดี มีการนําเมล็ดท่ีพิเศษและแตกต่างจากร้านทัว่รวมไปถึงวิธีการในชงท่ีมีความพิถีพิถนัเป็น
พิเศษ โดยมีการใช้ Specialty Coffee คําว่า Specialty หมายถึง เร่ืองท่ีเอาใจใสพ่ิเศษหรือสิ่งท่ี
ชํานาญเป็นพิเศษ ซึง่ทาง Specialty Coffee Association of America (2015) ระบวุ่า กาแฟแบบ
พิเศษท่ีมีกลุ่มบุคคลผลิตขึน้ให้มีคุณภาพสูงสุด และไม่ได้เป็นการทํางานเพียงคนเดียวแต่ต้อง
อาศยัการร่วมมือจากหลายกลุ่มเพ่ือได้มาตรฐานของเมล็ดกาแฟตัง้แต่กระบวนการ เร่ิมต้นไปจน
จบ ซึง่กลุม่ดงักลา่วประกอบไปด้วย ชาวไร่ชาวสวน กลุม่ผู้ประกอบการ โรงคัว่กาแฟ และผู้บริโภค 
นอกจากนี ้การิน อศัวเรืองชยั (2557 อ้างถึงใน นวพร เลาหศกัดิ์, 2557) กลา่วว่า เป็นการคดัสรร
เมล็ดกาแฟเกรดพรีเม่ียมจากหลากหลายแหล่งปลกูทัว่โลกท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพอย่างดี
เย่ียม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลกู เร่ืองดิน ฟ้า อากาศ และเร่ืองอ่ืนๆอีกมากมาย ดงันัน้ผู้ประกอบการ
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มีการคดัสรรเมล็ดกาแฟคณุภาพดีเย่ียม ต้องการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกบัผู้บริโภคเก่ียวกบั
กาแฟ โดยมีวิธีการชงท่ีไมไ่ด้มาจากเคร่ืองชงกาแฟสดเท่านัน้  
 ดังนัน้เจ้าของร้านจะมีการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีเย่ียม ต้องการท่ีจะให้ความรู้ 
ความเข้าใจกบัผู้บริโภคให้มากขึน้ โดยจะมีวิธีการชงท่ีไม่ได้มาจากเคร่ืองชงกาแฟสดเท่านัน้ และ
สามารถออกแบบร้านให้เป็นไปตามในแบบท่ีชอบ แตก็่จะมีการลงทนุท่ีคอ่นข้างสงูและบานปลาย
ทัง้ในเร่ืองของอุปกรณ์ต่างๆ การตกแต่งร้าน ค่าเช่าท่ี ค่านํา้ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในระยะ
หลงัมีร้านประเภทนีเ้กิดขึน้มาก ไม่ว่าจะด้วยใจรักการทํากาแฟจริงๆหรือด้วยกระแสนิยมของ
ผู้บริโภค ทําให้ธุรกิจประเภทนีมี้การแข่งขนักนัสงูมากขึน้ บางร้านเปิดตวัได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้อง
ปิดไป อาจจะเพราะกําไรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆภายในร้าน แต่บางร้านท่ีได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคก็จะยงัคงอยู ่
 เม่ือแนวโน้มการด่ืมกาแฟของคนไทยทุกวนันีไ้ม่ใช่เพียงแต่ด่ืมด่ํากับรสชาติ และความ
หอมของเมล็ดกาแฟท่ีกลัน่ออกมาเป็นเคร่ืองด่ืม ยงัมีองค์ประกอบด้านอ่ืนๆท่ีต้องควบคู่ไปด้วย 
อย่างเช่น การแสดงออกทางวฒันธรรม วิธีคิด ทศันคติ รสนิยม หรือกิจกรรมท่ีนิยมทํากนัในร้าน
กาแฟ ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของคนไทยส่วนใหญ่สมัยนีจ้ะสรรหาร้านท่ีมีบรรยากาศดี 
อินเทอร์เน็ตฟรีไว้คอยให้ใช้บริการ เป็นสถานท่ีนดัพบปะสงัสรรค์ พกัผอ่นตามอธัยาศยั ประชมุงาน 
บางร้านเปิด 24 ชัว่โมงไว้คอยบริการสําหรับผู้สะดวกทํางานในเวลากลางคืน ซึง่แต่ละคนก็จะมี
จดุประสงค์ในการไปใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั 

ปัจจุบันผู้ ประกอบการหลายรายเร่ิมหันมาใส่ใจในบริการด้านต่างๆของร้านมากขึน้ 
เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟแล้วรู้สกึพอใจในรสชาติ หรือบรรยากาศของร้าน 
จะเกิดการบอกต่อกับกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการด่ืมด้วยกันให้ลองไปสัมผัส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีมือถือเข้ามามีบทบาทต่อการบอกต่อเร่ืองราวในทางท่ีดีและไม่ดี โดยมีการถ่ายรูปเล่า
เร่ืองราวลงผา่นส่ือออนไลน์ เม่ือบคุคลได้เข้ามาพบเห็นและอ่านข้อความจึงอาจเกิดความสนใจจน
อยากไปลองใช้บริการตามคําบอกเล่า ซึ่งเป็นการส่ือสารแบบมีการสนทนาโต้ตอบกนั และมีการ
แบ่งปันข้อมลูซึ่งกนัและกนั ทําให้การสื่อสารแบบนีมี้พลงัในการควบคมุให้ผู้ รับสารคล้อยตามได้ 
ถือเป็นกระแสในยุคสมยันีข้องผู้บริโภคในการไปใช้บริการร้านกาแฟประเภทดงักล่าว เน่ืองด้วย
ผู้ ใช้บริการอาจเบื่อกับการไปใช้บริการร้านกาแฟรูปแบบเดิมอย่างร้านกาแฟแฟรนไชส์ จึงอยาก
สรรหาร้านแปลกใหม่ ลองอะไรท่ีไม่เคยลอง ซึ่งตรงกบัยคุสมยัและนิสยัของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วาย ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีทศันคต ิแนวคดิ และอปุนิสยัไปในทิศทางท่ีแตกตา่งจากคนในยคุก่อน
หน้า และท่ีสําคญัคือ กําลงัการซือ้ของคนกลุม่นีกํ้าลงัจะสงูขึน้ (วีรพงษ์ ชตุภิทัร์, 2556) 
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 ฉะนัน้ ยุคสมยัท่ีผู้บริโภคจะมานัง่ด่ืมกาแฟเพ่ือเสพรสชาติและกลิ่น อาจจะมีอยู่น้อยลง 
แตย่งัมีกลุม่เฉพาะท่ียงัต้องการเผยแพร่ศลิปะของการชงกาแฟท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนร้าน 
แฟรนไชส์ทัว่ไป ในอนาคตอาจมีร้านกาแฟท่ีมีคณุภาพในทุกๆด้านจนส่งผลให้ผู้บริโภคอยากเข้า
มาใช้บริการจนเสมือนบ้านหลงัท่ีสามก็เป็นไปได้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพ่ือศกึษาปัจจยัการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty 
2)  เพ่ือศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
3)  เพ่ือศกึษาการเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
4)  เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของกลุม่ผู้บริโภคเจเนเรชัน่

วาย 
5)  เพ่ือศกึษาทศันคตขิองกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายตอ่ร้านกาแฟ Specialty  

 6)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤตกิรรมการใช้
บริการ และทศันคตติอ่ร้านกาแฟ Specialty 
 
1.3  ปัญหาการทาํวจิัย 
 

1)  ปัจจยัการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty เป็นอยา่งไร 
2)  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับ

ส่ือหรือไม ่อยา่งไร 
3)  การเปิดรับส่ือมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของ

กลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายหรือไม ่อยา่งไร 
4)  การเปิดรับส่ือมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายหรือไม ่

อยา่งไร 
5)  ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้บริการมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่อยา่งไร 
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1.4  สมมตฐิาน 
 

1)  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับ
ส่ือ 

2)  การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคต ิ
3)  การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การใช้บริการ   
4)  ทศันคตมีิความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการใช้บริการ 

 
1.5  ขอบเขตงานวจิัย 
 

การทําวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ในสว่นแรกทําการศกึษาปัจจยัการสื่อสารการตลาด
และสว่นประสมทางการตลาด ซึง่ผู้วิจยัทําการศกึษาโดยใช้วิธีการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์เชิง
ลกึกบัผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดร้านมา
มากกวา่ 1 ปี โดยเลือกร้านกาแฟจํานวน 3 ร้าน จากจํานวนการกด Like ใน Facebook มากท่ีสดุ 
10 อนัดบั ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้(สํารวจเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558) 

1)  ร้าน Library จํานวน 38,879 Likes 
2)  ร้าน Pacamara จํานวน 21,212 Likes 
3)  ร้าน Gallery กาแฟดริป จํานวน 15,770 Likes 
4)  ร้าน Roast จํานวน 14,991 Likes 
5)  ร้าน Rocket จํานวน 13,646 Likes 
6)  ร้าน One Ounce For Onion จํานวน 11,878 Likes 
7)  ร้าน Casa Lapin จํานวน 11,661 Likes 
8)  ร้าน Amatissimo Caffé จํานวน 6,054 Likes 
9)  ร้าน Ceresia จํานวน 5,470 Likes 
10)  ร้าน Ink & Lion จํานวน 4,572 Likes  

ส่วนของการศึกษาขอบเขตด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้
บริการ และทศันคตติอ่ร้านกาแฟ Specialty ของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย ซึง่ทําการวิจยัโดยใช้
วิธีการเก็บข้อมลูของกลุม่ประชากรตวัอยา่ง โดยเลือกจากผู้ใช้บริการหรือผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์ใน
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การใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ท่ีมีจํานวนการกด Like ใน Facebook มากท่ีสดุ 10 อนัดบั
เช่นกนั 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัระหว่างผู้วิจยัและผู้อ่านรายงานการวิจยัจึงได้ให้คํานิยาม
ศพัท์เฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  ปัจจยัการสื่อสารการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีร้านกาแฟ Specialty ใช้เป็นการ
ส่ือสารข้อมลูเก่ียวกับร้านกาแฟไปยงัผู้ รับสารเป้าหมาย เพ่ือเป็นการจูงใจ หรือเพ่ือสร้างทศันคต ิ
พฤติกรรมการใช้บริการ เพ่ือให้เกิดผลอย่างประสิทธิภาพ เช่น ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีในการ
จําหน่าย การสง่เสริมการตลาด เป็นต้น 
 2)  กลุม่เจเนอเรชัน่วาย หมายถึง กลุม่ประชากรตัง้แตอ่าย ุ 18-35 ปี เติบโตมาในยคุการ
ส่ือสารผ่านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น โดยมีการติดตาม
ข่าวสารผ่าน Social Network เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Blog และอ่ืนๆ ซึง่ลกัษณะ
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่จะมีบุคลิกท่ีกล้าแสดงออก เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นตวัของตวัเองสงู ชอบ
ลองอะไรใหม่ๆ  ชอบความสะดวกรวดเร็ว ไมช่อบอยูใ่นกรอบและไมช่อบเง่ือนไข  

3)  รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง แบบแผนของการดําเนินชีวิตของบุคคลรวมไปถึง
องค์ประกอบภายในจิตใจท่ีจะมีผลตอ่ความแตกตา่งด้านพฤติกรรม การแสดงออก โดยศกึษาจาก
การทํากิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของแต่ละ
บคุคลในด้านตา่งๆ 
 4)  การเปิดรับส่ือ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเปิดรับส่ือโดยการใช้ประสาทสมัผสั คือ การได้
ยิน การฟัง การพูด การอ่าน จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่ือเก่า เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โทรศศัน์ วิทยุ และส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ซึ่งตวัผู้บริโภคเองสามารถเลือกเปิดรับส่ือในส่ือท่ี
ตนเองสนใจเพ่ือจดุประสงค์อะไรบางอยา่ง 
 5)  ทศันคติ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้บริโภค ท่ีมี
ผลต่อการแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม โดยการจากการรับรู้ วิเคราะห์องค์ประกอบของ
คณุภาพโดยรวมของร้านกาแฟ โดยมีปัจจยัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  รสชาตแิละคณุภาพของเคร่ืองด่ืม 
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(2)  ความเหมาะสมของราคา 
(3)  สถานท่ีตัง้ของร้านกาแฟ 
(4)  บรรยากาศของร้าน 
(5)  การบริการและการสง่เสริมการตลาด 

 6)  พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง ลกัษณะการแสดงออกของผู้บริโภคในการจะค้นหา 
การคิด การซือ้ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ ตอ่การตอบสนองความต้องการของตวั
ผู้บริโภคเอง ซึง่จะแสดงออกมาในด้านตา่งๆดงันี ้

(1)  เหตผุลหรือจดุประสงค์ในการใช้บริการ 
(2)  ความถ่ีในการไปใช้บริการ 
(3)  บคุคลท่ีไปใช้บริการด้วย 
(4)  วิธีในการเดนิทาง 
(5)  ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการ 
(6)  ระยะเวลาในการใช้บริการ 

 7)  ร้านกาแฟ Specialty หมายถึง ร้านกาแฟท่ีบคุคลหรือกลุม่บคุคล ซึง่ทําการเปิดกิจการ
ด้วยความรักและความหลงใหลในกาแฟ โดยมีสินค้าหลักคือกาแฟสดท่ีนําเมล็ดมาจาก
หลากหลายท่ี ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบางร้านจะมีเคร่ืองคัว่บดสําหรับคัว่กาแฟ
แล้วจัดจําหน่ายให้กับร้านอ่ืนๆหรือบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการมีความใส่ใจในการคดัสรรเลือก
เมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้อย่างมีคณุภาพ รวมไปถึงวิธีการชงเคร่ืองด่ืมท่ีมีความละเอียด พิถิพิถนั มี
การให้ความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้มาใช้บริการ มีการบริการท่ีเป็นกนัเอง มีอินเทอร์เน็ตฟรีให้ผู้มา
ใช้บริการ มกัตัง้อยู่ตามตึก อาคารอิสระ และแหล่งชุมชน ซึ่งแต่ะละร้านจะมีแนวคิดของร้านท่ี
แตกต่างกัน มีการตกแต่งร้านท่ีทันสมัย สบายตา ซึ่งปัจจุบันจะนิยมแต่งร้านในรูปแบบท่ี
หลากหลายและมีความเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวั 
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟ Specialty ได้นําปัจจัยการส่ือสาร
การตลาดและส่วนประสมการตลาดมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วาย และสามารถนําไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับใช้กลุม่อ่ืนๆ 
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2)  เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ ท่ีสนใจ นํามาปรับใช้พฒันาและวางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3)  เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ท่ีจะสามารถนําข้อมลูหรือผลจากการวิจยัท่ีได้นําไป
พฒันา และเป็นข้อมลูในการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกนัตอ่ไป 
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บทที่  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย” 
ผู้ วิจัยได้นําเอาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
ดงัต่อไปนี ้
  2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมทาง
การตลาด 
  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่วาย 
  2.3  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต 
  2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ 
  2.5  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
  2.6  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  2.7  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัร้านกาแฟ Specialty 
   2.8  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1  ทฤษฎแีละแนวคดิเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมทาง

การตลาด 
 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด 
การสื่อสาร (Communication) หมายถงึ กระบวนการส่งข่าวสารข้อมลูจากผู้สง่สารไปยงั

ผู้ รับขา่วสาร โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ เพ่ือชกัจงูให้ผู้ รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมาโดย
คาดหวงัให้เป็นไปตามท่ีผู้สง่ต้องการ 
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การตลาด (Marketing) ทางสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing 
Association) ให้จํากดัความว่าการตลาด คือ กระบวนการวางแผน และการดําเนินการในการ
กําหนดรูปแบบสินค้า บริการหรือความคิด การตัง้ราคา การสง่เสริมการตลาด และการจดัจําหน่าย 
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล และสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

เม่ือนําทัง้ 2 คํามารวมกนั Kotler (2003) ได้อธิบายถงึว่า การส่ือสารการตลาดนัน้เป็น
กิจกรรมทางการตลาดต่างท่ีบริษัทได้ดําเนินการเพ่ือท่ีจะส่ือสารและสง่เสริมสินค้าและบริการไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย อนัประกอบไปด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การใช้
พนกังานขาย และการตลาดทางตรง 

DeLozier (1976) กลา่วว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการการนําเสนอกลุม่
ของสิ่งกระตุ้ นต่างๆไปยังผู้ บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนา 
ตลอดจนรวมไปถึงการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆท่ีนําเสนอข่าวสารขององค์กร  เ พ่ือให้
กลุม่เป้าหมายเกิดการรับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากขา่วสารท่ีได้รับนัน้ 

สวุฒันา วงษ์กะพนัธ์ (2540) กลา่วว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับ
ผู้บริโภค โดยมุง่หวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถปุระสงค์ของธุรกิจนัน้ 

ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2540) ให้ความหมายของ การส่ือสารการตลาด คือ รูปแบบของการ
ส่ือสารท่ีมีผู้สง่ข่าวสาร คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการผู้จดัจําหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท 
บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การ
เคล่ือนไหว ตวัอกัษร คําพดู เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไป
ยงัผู้ รับข่าวสาร เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ รับข่าวสารตอบสนอง
ไปในทิศทางต้องการ 

จากคําจัดความท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ พอจะสรุปได้ว่าการส่ือสารการตลาดคือ กิจกรรม
ทางการตลาดท่ีองค์กรหรือบริษัทได้ส่งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัตวัสินค้าหรือบริการไปยงักลุ่มผู้ รับ
สารเป้าหมาย โดยผ่านการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเช่น การโฆษณา การใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงาน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคอยา่งสงูสดุ และยงัตอบวตัถปุระสงค์ขององค์กรหรือบริษัทนัน้อีกด้วย  
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2.1.2  บทบาทของการส่ือสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดเป็นปัจจัยสําคัญในการท่ีจะผลกัดันให้ธุรกิจของตนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เพ่ือการส่ือสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของตนเองไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง ซึง่มีผู้สรุปบทบาทของการส่ือสารการตลาดไว้ 7 ประการดงันี ้(Fill, 1999; Shimp, 
2000) 

1)  เพ่ือสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ในสินค้าและบริการ 
2)  เพ่ือยํา้เตือนความทรงจํากบัผู้บริโภคเป้าหมาย 
3)  เพ่ือแจ้งข้อมลูขา่วสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายทราบ 
4)  เพ่ือโน้มน้าวใจให้กลุม่เป้าหมายตอบสนองในแนวทางท่ีองค์กรต้องการ 
5)  เพ่ือสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่ตราสนิค้าหรือองค์กรให้เกิดขึน้ในจิตใจของตวั

ผู้บริโภคเป้าหมาย 
6)  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป้าหมายตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการขององค์กร 
7)  เพ่ือทําให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ซํา้หรือสร้างความภกัดีในสินค้าและการบริการ

ขององค์กร 
สรุปได้ว่าบทบาทการสื่อสารการตลาดนัน้มีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการบอกให้

ทราบ การสร้างความแตกต่างระหว่างตราสินค้า การยํา้เตือนความทรงจําของผู้บริโภค การสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้า การโน้มน้าวใจ รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซือ้สินค้า ซึ่ง
บทบาททัง้หมดนีจ้ะนําไปสู่การเพ่ิมขึน้ของยอดขายและสามารถทราบกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ชดัเจน 
 

2.1.3  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในลกัษณะของกระบวนการ

ของการส่ือสารใน 4 องค์ประกอบหลกั คือ ผู้ส่งสาร (Source/Sender) สาร (Message) ส่ือ 
(Channel) และผู้ รับสาร (Receiver) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1  กระบวนการส่ือสาร 
แหล่งท่ีมา: Shimp, 2000. 
 

จากภาพท่ี 2.1 กระบวนการส่ือสารการตลาดจะเร่ิมต้นจากผู้ ท่ีส่งสาร (Source) ทําการ
เข้ารหสั (Encoding) ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีเราจะนําเอาความคิดแปลออกมาให้อยู่ในรูปของสญัลกัษณ์
ท่ีผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้ ซึง่กระบวนการเข้ารหสันีเ้องจะนําไปสู่สาร (Message) ท่ีจะส่งออกไป 
ซึ่งเม่ือถกูส่งออกไปผ่านส่ือ (Media/Channel) ซึ่งหมายถึงช่องทางท่ีนําพาสารนัน้ไปถึงผู้ รับสาร
แล้ว ผู้ รับสาร (Receiver) ก็จะทําการถอดรหสั (Decoding) ซึง่เป็นการตีความหมายของสารในรูป
ของความคิดหรือการรับรู้ท่ีมีต่อข่าวสารนัน้ หลังจากนัน้ผู้ รับสารจะส่งปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) มายังผู้ ส่งสารได้เป็นกระบวนการในลักษณะแบบนีอ้ย่างต่อเน่ือง ทัง้นีใ้น
กระบวนการส่ือสารอาจเกิดอปุสรรคหรือสิ่งรบกวน (Noise) ขึน้ได้ในทุกองค์ประกอบทัง้จากตวัผู้
ส่งสาร ตวัสาร ส่ือ และผู้ รับสาร เช่น ผู้ส่งสารไม่มีทกัษะการส่ือสาร สารนัน้เข้าใจยาก ส่ือท่ีใช้ไม่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย หรือผู้ รับสารไมมี่ความรู้ในเร่ืองท่ีทําการส่ือสาร เป็นต้น ดงันัน้ใน
การสื่อสารแต่ละครัง้ ผู้ ท่ีทําการส่ือสารจําเป็นท่ีจะต้องพยายามลดอปุสรรคของการส่ือสารให้น้อย
ท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือให้การส่ือสารนัน้เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

ผู้สง่สาร     

(เข้ารหสัสาร) 
ขา่วสาร  ช่องทางการ

ส่ือสาร 

ผู้ รับสาร  

(ถอดรหสัสาร)

อปุสรรค

ปฏิกิริยา          

ตอบกลบั 
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ภาพที่ 2.2  กระบวนการส่ือสารทางการตลาด 
แหล่งท่ีมา: Shimp, 2000. 
 

จากภาพท่ี 2.2 เม่ือมาพิจารณาถึงกระบวนการของการส่ือสารการตลาดโดยอิงตาม
องค์ประกอบของการส่ือสารข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าจุดเร่ิมต้นของการสื่อสารการตลาดจะ
เกิดขึน้ท่ีองค์กรผู้ผลิตสินค้าและบริการจะทําการส่งข้อมลูข่าวสารทางการตลาด อาทิเช่น ข้อมลู
ของตราสินค้าท่ีเพ่ิงเปิดตัวใหม่ ข้อมูลของตราสินค้าท่ีจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือข้อมูล
เก่ียวกับสถานท่ีจําหน่ายสินค้า เป็นต้น โดยส่งผ่านส่ือต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น หรือหากมองในระดบัท่ีกว้างขึน้ คําว่าสื่ออาจ
หมายรวมถึงเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆก็ได้ เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาด
ออนไลน์ และการเป็นผู้สนบัสนุน เป็นต้น ส่งผ่านไปยงักลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึ่งถือเป็นผู้ รับสาร
ของกระบวนการส่ือสารในครัง้นี ้และเม่ือผู้บริโภคเป้าหมายได้รับข่าวสารทางการตลาดแล้ว ก็จะ
สง่ปฏิกิริยาตอบกลบัมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ เช่น การซือ้หรือไม่ซือ้สินค้าและบริการ
นัน้ การเกิดทศันคติชอบหรือไมช่อบตราสินค้านัน้ หรือ การเกิดภาพลกัษณ์ในจิตใจท่ีอาจเป็นไปได้
ทัง้ทางบวกหรือทางลบต่อตราสินค้าของผู้ผลิต เป็นต้น ทัง้นีใ้นระหว่างกระบวนการดําเนินอยู่นัน้ 
อาจเกิดส่ิงรบกวนหรืออปุสรรคของการส่ือสารการตลาดขึน้ได้ในทกุองค์ประกอบ เช่น ผู้ผลิตสินค้า

ผู้ผลิตสินค้าและ

บริการ 

ขา่วสารทาง

การตลาด 
ส่ือต่างๆ  ผู้บริโภค

เป้าหมาย 

สิ่งรบกวน

การตอบสนองของ

ผู้บริโภคเป้าหมาย 
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และบริการไม่มีความรู้ในการส่ือสารการตลาด ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความชดัเจน คลมุเครือ 
ส่ือท่ีใช้ไม่เข้าถึงกลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย หรือการท่ีผู้ บริโภคเป้าหมายขาดทักษะในการแปล
ความหมายข่าวสารทางการตลาดท่ีผู้ผลิตสินค้าและบริการส่งมา ทําให้ตีข่าวสารบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริง สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เสมอ ดังนัน้ นักส่ือสารการตลาดจําเป็นท่ีจะต้อง
ตรวจสอบและประเมินสิ่งรบกวนเหล่านีอ้ยู่อย่างสม่ําเสมอเพ่ือท่ีจะได้จดัการแก้ไขอปุสรรคเหลา่นี ้
ให้ลดน้อยลงและหายไปในท่ีสดุ เพ่ือให้การส่ือสารการตลาดขององค์กรผู้ผลิตสินค้าและบริการ
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
2.1.4  ลักษณะของการส่ือสารทางการตลาด 
การส่ือสารการตลาดประกอบด้วย 5 ลกัษณะ ดงันี ้ 

2.1.4.1  เพ่ือชกัชวนและให้ข้อมลู (Persuasion and Information) ซึง่การส่ือสาร
ทางการตลาดพยายามท่ีจะชกัชวนกลุ่มเป้าหมายให้เปล่ียนทศันคติหรือพฤติกรรมต่อสินค้า หรือ
บริการ เช่น ห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องการให้ผู้บริโภคเช่ือว่า ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต จําหน่าย
สินค้าราคาถกูกวา่ซปุเปอร์มาร์เก็ตอ่ืน ด้วยการแสดงสนิค้าท่ีถกูกวา่ให้กลุม่เป้าหมายเห็น โครงการ
รณรงค์การลดสบูบุหร่ี ต้องการให้ประชาชนเลิก หรือลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ด้วยการบอกถึง
อนัตรายของการสบูบหุร่ี เป็นต้น นกัการตลาดใช้การส่ือสารกบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือชกัชวนให้ข้อมลู 
เหตผุล และสิง่จงูใจ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีนกัการตลาดต้องการ 

2.1.4.2  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะเพ่ิมยอดขาย (Sales Objectives) โดยทัว่ไปของ
วตัถปุระสงค์ทางการส่ือสารการตลาด คือ การสร้างความรู้จกัในตราย่ีห้อ (Brand Awareness) 
ส่งข่าวสาร (Deliver Information) ให้ความรู้แก่ลกูค้า (Educate the Market) และสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่สินค้าหรือองค์กร (Build Positive Image for the Brand or Company) โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายของการวางกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด คือ ช่วยเพ่ือยอดขายสินค้า หรือบริการ
ให้แก่ธรุกิจ 

2.1.4.3  มุ่งการส่ือสารสู่ทกุจดุสมัผสัลกูค้า (Contact Points) การท่ีจะบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดได้นัน้ จะขึน้อยู่กับความสามารถในการจัดการส่ือสารให้ข้อมูลกับ
ลูกค้าให้มากท่ีสดุในทุกจุดสมัผสั เช่น การส่ือสารด้วยการจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น การติดวสัดุ
โฆษณา การมีพนกังานขายแนะนําสนิค้า ณ จดุขาย การโทรศพัท์หาลกูค้า หรือการลงโฆษณาทาง
ส่ือต่างๆ เพ่ือสื่อสารกบัลกูค้าเป้าหมายในการวางแผนสื่อสารการตลาด นกัการตลาดจําเป็นต้อง
คิดถึงจุดสัมผัสลูกค้าทัง้หมดเท่าท่ีจะทําได้ แล้ววางแผนหาเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมมาใช้ 
เพ่ือให้ข้อมลูสนิค้าหรือบริการต่างๆเข้าถงึกลุม่ลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ 
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2.1.4.4  มีหลายฝ่ายเก่ียวข้อง (Stakeholders) ในการส่ือสารการตลาดให้เกิดผล 
นอกจากนักการตลาดจะต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารด้วย ได้แก่ พนกังานของธุรกิจ พ่อค้าคนกลาง ส่ือโฆษณา และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารด้วย ตวัอย่างเช่น การส่ือสารสร้างภาพพจน์วา่ ธุรกิจมีบริการท่ีดี
จําเป็นต้องพึ่งพนักงานทุกฝ่ายของธุรกิจร่วมกนัให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า ตลอดจนต้องได้รับความ
ร่วมมือจากพ่อค้าคนกลางในการจดัจําหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ ให้บริการท่ีดี ตรงต่อเวลา เป็น
ต้น ในการส่ือสารจําเป็นต้องติดต่อกับส่ือต่างๆ เพ่ือจะได้รับความร่วมมือจากส่ือในการ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของสินค้า และผู้ผลิตวสัดส่ืุอสาร 

2.1.4.5  สามารถส่ือข้อความได้หลายวิธี (Marketing Communication 
Message) โดยแบง่การส่ือสารแบบวางแผนและมิได้วางแผน 

1)  การส่ือสารแบบวางแผน (Planned Communication) คือการสื่อสาร
ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด ดงันี ้

(1)  การโฆษณา (Advertising) หมายถงึ การส่ือสารผ่านส่ือท่ีไม่ใช่
บุคคลโดยมีการระบุผู้ โฆษณาและต้องจ่ายเงินค่าส่ือ การโฆษณาอาจใช้ส่ือมวลชน เช่น วิทยุ
โทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือส่ือท่ีเป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น ไปรษณีย์ (การส่ง
จดหมาย) โทรศพัท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

(2)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กิจกรรมทาง
การตลาดท่ีมีการใช้ข้อเสนอพิเศษแก่สินค้า หรือบริการเฉพาะในช่วงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริโภคจดัสินใจซือ้ เช่น การลดราคา การแจกของแถม การชิงโชค ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงการ
ส่งเสริมการขายพ่อค้าคนกลาง เพ่ือจงูใจให้ร้านค้าซือ้สินค้าไปขายมากขึน้ และการจดักิจกกรมจงู
ใจให้พนกังานขายของบริษัทเพ่ือให้พนกังานขาย เพ่ิมความพยายามขายมากขึน้ 

(3)  การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) หมายถงึ กิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือมุ่งสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่ สินค้า บริการ หรือองค์กร ได้แก่ การสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
ช่วยเหลือสงัคม ตลอดจนการเผยแพร่ขา่วสารของสินค้า หรือองค์กรผ่านสื่อต่างๆ 

(4)  การตลาดขายตรง (Direct Marketing) หมายถงึ กิจกรรมซึง่มี
การสื่อสารเฉพาะกลุม่ โดยท่ีตวักลุม่เป้าหมายสามารถท่ีจะส่ือสารกลบัมาได้ (Response) โดย
การสง่ทางไปรษณีย์ การโทรศพัท์ การโทรสาร อนิเทอร์เน็ต เป็นต้น 

(5)  การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) หมายถงึ การ
ส่ือสารผ่านบุคคล หรือพนักงานขายของของบริษัทซึ่งมีหน้าท่ีกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจซือ้
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สินค้า ได้แก่ พนกังานขายของหน้าร้าน พนกังานขายตามบ้าน (Door-to-Door Selling) ตวัแทน
ขายติดตอ่ธุรกิจ (Sales Representative) 

(6)  การขาย ณ จดุขาย (Point-of-Purchase or Merchandise 
Materials) หมายถงึ วสัดโุฆษณาท่ีมีการติดไว้ ณ จดุขายสินค้า ได้แก่ โปสเตอร์ ธงราวสติ๊กเกอร์ 
และการจดัหน้าร้าน  

(7)  บรรจภุณัฑ์ (Packaging) หมายถงึ หีบห่อท่ีได้บรรจสุินค้า หรือ
จดัโชว์สินค้าท่ีทําหน้าท่ีส่ือสารสรรพคุณ วิธีการใช้ และกลุ่มเป้าหมายของสินค้าผ่านฉลาก การ
ออกแบบสีสนัท่ีใช้บนบรรจุภณัฑ์ จดัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตวัสดุท้าย ก่อนท่ีผู้บริโภคจะ
ตดัสนิใจซือ้สินค้า 

(8)  การบริการลกูค้า (Customer Service) หมายถงึ การบริการหลงั
การขายสินค้า เพ่ือให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า และสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า นาอกจากนีย้งัอาจหมาย
รวมถงึการการันตีหรือรับประกนัสินค้าด้วย 

2)  การส่ือสารแบบไมไ่ด้วางแผน (Unplanned Communication) คือ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆท่ีไม่ได้เกิดจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด แต่สามารถสื่อสารถงึกลุม่ 
เป้าหมาย ได้แก่ 

(1)  พฤติกรรมของพนกังาน (Employee Behavior) หมายถงึ การท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆของพนักงาน ซึ่งอาจมีผลต่อภาพพจน์ของสินค้า หรือบริการใน
ทางบวกและลบ 

(2)  สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) หมายถงึ สถานท่ี เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ประกอบการขาย หรือบริการต่างๆ สามารถสะท้อนภาพพจน์ และคณุภาพ
ของสินค้า หรือบริการได้ 

(3)  การขนส่ง (Transportation) หมายถงึ ระยะเวลาใข้ในการขนสง่
และการตรงต่อเวลาในการเคล่ือนย้ายสินค้า จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค สะท้อนถึงความห่วงใย
และบริการท่ีดีแก่ลกูค้า 

(4)  การบริหารช่วงวิกฤติ (Crisis Management) หมายถงึ ดําเนิน 
การเม่ือเกิดวิกฤติกบัสินค้า หรือบริการ ซึง่สามารถสะท้อนความสามารถ และความรับผิดชอบตอ่
สงัคมของผู้ผลิต 

 
 
 



17 

2.1.5  ปัญหาในการส่ือสาร 
การแข่งขนัในตลาดปัจจบุนัมีความรุนแรงมากขึน้ ทําให้ประสิทธิภาพของการใช้เคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดลงลง ซึง่พอสรุปปัญหาได้ดงันี ้
2.1.5.1  ในตลาดท่ีมีสินค้าจํานวนมาก จึงมีการใช้การส่ือสารกบัผู้บริโภคมาก ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ท่ีต้องการสร้างความต้องการสินค้าใหม่ หรือแนะนําสรรพคณุของสินค้าให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ในขณะท่ีสินค้าเดิมต้องการส่ือสารเพ่ือขยายตลาดของตน หรือส่ือสารเพ่ือรักษา
ลกูค้าเดิมของบริษัท ดงันัน้การแขง่ขนัด้านการส่ือสารจงึมีมากขึน้ 

2.1.5.2  ผู้บริโภคปัจจุบนัได้รับข่าวสารมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการ ข่าวสารในหน้าท่ีการงานหรือข่าวสารทัว่ไปในสงัคม ทุก
ข่าวสารต่างต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของตนสนใจข่าวสารท่ีส่ือออกไป ผู้บริโภคจึงได้รับข่าวสาร
จํานวนมาก 

2.1.5.3  ผู้บริโภคมีความสามารถในการจดจําท่ีจํากดั ผู้บริโภคไม่สามารถรับทกุ
ขา่วสารท่ีสื่อถึงได้ ผู้บริโภคจงึเลือกจดจําแตข่่าวสารท่ีมีความสําคญัต่อเขาเป็นหลกั เช่น ข่าวสารท่ี
จําเป็นในการทํางาน หรือข่าวสารท่ีจําเป็นเพ่ือการดําเนินชีวิตในสงัคม เป็นต้น ข่าวสารจากการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์จงึเป็นขา่วสารท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจน้อย 

2.1.5.4  ผู้บริโภคสามารถจดจําได้ดีในข่าวสารท่ีเป็นสิ่งแรกๆและสิ่งท่ีเขาช่ืนชอบ 
ข่าวสารเป็นสิ่งแรกๆ หรือสิ่งท่ีเป็นท่ีหนึ่งผู้บริโภคจะจดจําได้ดี เช่น เม่ือพดูถึงเทือกเขาท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก คนส่วนมากจะคิดถึงเทือกเขาเอเวอร์เรต แต่น้อยคนท่ีจะรู้จักเทือกเขาท่ีสูงอันดับสองและ
อันดับสาม นอกจากความสนในส่ิงท่ีเป็นอันดับแรกๆแล้ว ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะสนใจข่าวสาร
เฉพาะท่ีเขาช่ืนชอบเป็นหลัก เช่น ผู้บริโภคมักจดจําโฆษณาท่ีเขาชอบและมีการนําเนือ้เร่ืองใน
ชิน้งานโฆษณาท่ีเขาชอบมาพดูคยุในวงสนทนาด้วย ดงันัน้ ชิน้งานโฆษณาท่ีมีความน่าสนใจน้อย
ผู้บริโภคจะไมจ่ดจํา 

2.1.5.5  คา่ผลติและคา่ส่ือตา่งๆในการส่ือสารนัน้มีราคาสงู การลงทนุด้านสื่อสาร
เป็นการลงทนุท่ีสงูนกัการตลาดจงึมีความเส่ียงในการลงทนุด้านการส่ือสารสงู เพราะถ้าการส่ือสาร
นัน้ทําหน้าท่ีได้ไม่ดีเท่าท่ีควรก็จะทําให้การลงทนุนัน้มีความสญูเสียท่ีสงู 
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2.1.6  ขัน้ตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาด 
การวางแผนการส่ือสารการตลาดมีขัน้ตอนท่ีคล้ายคลึงกับการวางแผนการตลาด และ

สามารถนําไปประยกุต์ใช้กับการวางแผนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การ
สง่เสริมการตลาด หรือการตลาดทางตรง เป็นต้น 

2.1.6.1  ทําการวิเคราะห์ถึงปัญหาและโอกาส (An Analysis of Problems or 
Opportunities) คือ การรวบรวมข้อมลูซึง่อาจได้จากการวิจยัประกอบกบัการใช้ประสบการณ์ แล้ว
นํามาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและโอกาสทางการส่ือสาร ในขัน้ตอนนีส้ามารถนําหลักการ
การตลาดในเร่ืองการทํา SWOT Analysis มาใช้ในการจดัทําวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการ
ส่ือสารโดยจะวิเคราะห์ถงึผลกระทบตอ่การส่ือสารถึงกลุม่เป้าหมายเป็นหลกั 

2.1.6.2  การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Determine the Objectives) ซึง่วตัถปุระสงค์
ทางการส่ือสารเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแก้ปัญหาในเร่ืองภาพพจน์ ทัศนคติ การรับรู้การรับข่าวสาร 
เป็นต้น สิ่งท่ีควรจดจํา คือ การส่ือสารการตลาดไม่สามารถก่อให้เกิดยอดขายในสินค้าท่ีมีจดุอ่อน
ในเร่ืองสรรพคณุของตวัผลิตภณัฑ์ การตัง้ราคาท่ีไม่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสินค้าท่ีมีการ
กระจายสนิค้าน้อย 

การวางแผนส่ือสารการตลาดจึงมุ่งการส่ือสารท่ีจะช่วยแก้ปัญหาทางการตลาด
ให้กบัสินค้าท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและมีการจดัจําหน่ายสินค้าท่ีดีเป็นหลกั เพ่ือ
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความยอมรับและสนใจซือ้สนิค้า 

การกําหนดวตัถปุระสงค์ทางการส่ือสารเก่ียวข้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ทางการ
ตลาดและการวิเคราะห์ปัญหา โอกาสทางการสื่อสาร ตวัอย่างเช่น บริษัทโกดกั ได้แนะนํากล้องท่ี
ใช้แล้วทิง้ (Disposable Camera) โดยวตัถุประสงค์ทางการตลาดต้องการเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาด 50% ในกลุม่ผู้ชอบใช้กล้องแบบง่ายๆ แต่เน่ืองจากโกดกักําหนดราคากล้องแบบใช้แล้ว
ทิง้ในราคาสงู จงึสร้างความลงัเลให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท 

บริษัทโกดกัได้กําหนดวตัถุประสงค์หลกัในการส่ือสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดี
และให้เกิดความต้องการใช้สนิค้าด้วยการใช้ส่ือวิทยโุทรทศัน์ เพ่ือครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายจํานวน
มาก โดยส่ือสารถึงความสะดวกในการใช้และให้คณุภาพท่ีคมชดั เพ่ือลดจดุอ่อนในเร่ืองของราคา 
และมีการใช้การสง่เสริมการขายคือการแจกฟรีสินค้าตวัอยา่งและคปูองส่วนลดให้แก่ลกูค้า เพ่ือจงู
ใจให้ผู้บริโภคสนใจซือ้ 
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วตัถปุระสงค์ในการส่ือสารการตลาดโดยทัว่ไป ประกอบด้วย 
1)  สร้างความรู้จกั (Creating Awareness) 
2)  สร้างความเข้าใจท่ีดี (Creating Understanding) 
3)  การเปล่ียนทศันคติและการรับรู้ (Creating Changes in Attitudes 

and Perceptions) 
4)  เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) 
5)  การกระตุ้นให้ตดัสนิใจซือ้ (Reinforcing Previous Decisions and 

Attitudes) 
2.1.6.3  การเลือกผู้ รับสาร (Select the Target Audience) กลุม่เป้าหมายในทาง

การตลาด (Target Market) คือ กลุ่มคนท่ีมีอํานาจซือ้สินค้าและมีความต้องการสินค้า ในขณะท่ี
ผู้ รับสาร คือ กลุม่คนท่ีต้องการส่ือสารถึงซึง่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเท่ากบัหรือเล็กกวา่กลุม่เป้าหมาย
ทางการตลาดขึน้อยู่กบัข้อจํากัดของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเลือกใช้ วตัถปุระสงค์ทางการตลาด และ
งบประมาณในการส่ือสาร เช่นสินค้าของเล่นสําหรับเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก แต่ผู้ รับสารอาจ
หมายถึงผู้ปกครอง เด็ก โรงเรียน และครู ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อดีของสินค้า แต่ถ้าธุรกิจมีงบประมาณท่ีจํากดัการเลือกผู้ รับสารอาจ
ต้องกําหนดให้แคบลงหรือมุ่งไปท่ีกลุ่มผู้ ใช้เฉพาะบางส่วน เช่น ผู้ มีกําลังซือ้สูงหรือผู้ ใช้สินค้า
จํานวนมาก เป็นต้น 

ในการกําหนดผู้ รับสาร ผู้ วางแผนการสื่อสารจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
ผลติภณัฑ์ และกลุม่เป้าหมายของสินค้า (Seller) ใครซือ้สินค้า (Buyer) ใครใช้สินค้า (User) ใครท่ี
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้และการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสนิค้า (Consumer’s Perception)  

นอกจากนีก้ารวางแผนการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพพจน์ขององค์กรยงัต้องคํานึงถึง
พนกังานขายขององค์กร ผู้ ถือหุ้น และสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรด้วย 

การกําหนดผู้ รับสารจะช่วยในการกําหนดเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสม
และหาวธีิการส่ือสารให้เหมาะกบัผู้ รับสารแตล่ะกลุม่ 

2.1.6.4  การเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด (Select the Marketing 
Communication Mix) การเลือกเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของกลุม่ผู้ รับสาร
แต่ละกลุ่ม ปัญหาทางการตลาดท่ีเกิดขึน้และลักษณะสินค้าว่าเป็นสินค้าบริโภคหรือสินค้า
อตุสาหกรรมโดยผู้ วางแผนสื่อสารจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกบัการศึกษาจุดแข็งและจดุอ่อนของ
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแต่ละชนิด ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้
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1)  การโฆษณา 
จุดแข็ง: การก่อให้เกิดการรู้จักผลิตภัณฑ์และการแนะนําผลิตภัณฑ์สู่

กลุม่เป้าหมายจํานวนมากได้ 
จดุออ่น: เป็นการส่ือสารท่ีกว้างเกินไปและคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาสงู 
2)  การสง่เสริมการขาย 
จุดแข็ง: ช่วยในการสร้างความน่าสนใจก่อให้เกิดพฤติกรรมซือ้ซํา้  

หรือซือ้ สินค้าจํานวนมาก 
จดุอ่อน: ก่อให้เกิดปัญหาสงครามของราคาใกรณีลดราคาและภาพพจน์ 

สินค้า 
3)  การประชาสมัพนัธ์ 
จดุแข็ง: ช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีและสร้างความน่าเช่ือถือ 
จดุออ่น: ยากในการประเมินผลและมีผลน้อยต่อการเพ่ิมยอดขาย 
4)  การตลาดทางตรง 
จุดแข็ง: สามารถเข้าถึงเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ดี มีค่าใช้จ่ายน้อย และ

ช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกลุม่เป้าหมาย 
จุดอ่อน : ประสิทธิภาพนัน้ขึ น้อยู่กับความแม่นยําของฐานข้อมูล 

กลุม่เป้าหมายและมีคา่ใช้จ่ายสงูสําหรับกลุม่เป้าหมายขนาดใหญ่ 
5)  การขายโดยใช้พนกังานขาย 
จดุแข็ง: เหมาะสําหรับสินค้าท่ีขายให้กบัธุรกิจ (Business-to-Business) 

และสามารถให้ข้อมลูจํานวนมากพร้อมกบักระตุ้นความต้องการของกลุม่เป้าหมายได้ 
จดุออ่น: คา่ใช้จ่ายสงูและอาจสร้างความรําคาญให้กลุม่เป้าหมายได้ 
6)  บรรจภุณัฑ์ 
จุดแข็ง: ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและให้ข้อมูลเก่ียวกับตัว

สินค้ากอ่นท่ีกลุ่มเป้าหมายจะตดัสินใจซือ้สินค้า 
จดุออ่น: สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้จํานวนน้อย 

2.1.6.5  เลือกกลยทุธ์ข่าวสาร (Select the Message Strategy) โดยการกําหนด
ว่าจะบอกอะไรให้กลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกบัตวัสินค้าหรือองค์กร เป็นขัน้ตอนท่ียาก และสําคญั
ท่ีสดุ ในการเลือกกลยทุธ์ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั (ในกรณีท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่ม) อาจใช้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัได้ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการท่ีไม่
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เหมือนกนัในด้านความรู้ ฐานะ เพศ วยัและการศกึษา โดยข่าวสารท่ีจะส่งให้กลุม่เป้าหมายจะต้อง
มีความสม่ําเสมอในการสื่อสาร โดยกําหนดเป็นหัวข้อ (Theme) หลักในการสื่อสารเพ่ือให้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแต่ละประเภทส่ือให้กลุม่เป้าหมายทราบ 

2.1.6.6  กําหนดงบประมาณในการส่ือสาร (Determine a Budget) งบประมาณ
มีความสําคญัต่อการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ในการกําหนดงบประมาณอาจขึน้อยู่กบั
วตัถปุระสงค์ทางการตลาด นโยบายของบริษัทและสภาพการแขง่ขนัเป็นหลกั 

 2.1.6.7  การดําเนินงานตามกลยทุธ์ (Implementation the Strategy) โดยการท่ี
ดําเนินงานตามกลยทุธ์จะต้องกําหนดเป็นแผนงานและการดําเนินงาน ได้แก่ 

1)  กําหนดรายละเอียดของแผนงานส่ือสารซึง่ประกอบด้วยประเภทของ
ส่ือท่ีใช้ วนัเวลา ขนาด และกระบวนการผลิตชิน้งาน 

2)  มีความมัน่ใจวา่องค์ประกอบต่างๆ ในการส่ือสารสามารถดําเนินการ
ได้และมีการมอบหมายหน้าท่ีให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

3)  ควบคมุผู้ เก่ียวข้องและกิจกรรมต่างๆ วา่มีการดําเนินการท่ีถกูต้องใน
การปฏิบตัิควรมีการเผ่ือเวลา (Lead Time) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
และข้อขดัแย้งจากการทํางาน 

2.1.6.8  การประเมินผล (Evaluate the Results) หลงัจากการดําเนินงานตามรูป 
แบบแผนการส่ือสารแล้ว จําเป็นต้องมีการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือ
เป็นข้อมลูและแก้ไขข้อบกพร่องของการส่ือสารตอ่ไป 

ดังนัน้ ผู้ ศึกษาจึงได้นําแนวคิดการสื่อสารการตลาดมาใช้เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ
ดําเนินงานของผู้ ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ Specialty ผ่านการส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด ว่ามีการดําเนินกิจการในรูปแบบใดท่ีจะ
ใช้สื่อสารกบัผู้บริโภค ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการเก่ียวกบัผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  รวม
ไปถึงสถานการณ์ทัว่ไปของร้านกาแฟ Spcecialty ในปัจจบุนันี ้และปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 
พร้อมกบัวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ วิจยัมองเห็นว่าแนวคิดดงักล่าวจะสามารถนํามาใช้เป็นแนวคําถาม
ในการสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ผู้ วิจัยทําความเข้าใจเก่ียวกับกิจการร้านกาแฟ Specialty มาก
ย่ิงขึน้ 
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2.1.7  แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นพืน้ฐานสําคัญการบริหารการตลาดให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และทําให้มีหลากหลายมิติ ซึ่งได้มีนกัวิชาการและนกัการตลาดได้ให้ความหมายไว้
ดงันี ้

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซือ้หา เพ่ือให้
ความสะดวกแก่ลกูค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความเห็นชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรม
อยา่งถกูต้อง  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2547) 

จากท่ีกล่าวมานัน้เคร่ืองมือของส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบด้วยเคร่ืองมือ 
ดงัต่อไปนี ้
  2.1.7.1  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถงึ สิ่งท่ีได้นําเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล โดยท่ีผลิตภณัฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคณุค่า (Value) ในสานตาของลกูค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภณัฑ์
ขายได้ เช่น ถ้วยกาแฟ คณุภาพของเมล็ดกาแฟ เทคนิคการชงกาแฟ เป็นต้น ซึ่งทัง้หมดนีถื้อได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ในการกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปัจจัย
ตอ่ไปนี ้
   1)  แนวคิดด้านผลิตภณัฑ์ (Product Concept) เป็นคณุสมบติัท่ีสําคญั
ของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภณัฑ์ของบริษัทต้องมีความ
ชดัเจนว่าเป็น แชมพกูนัรังแค นํา้ผลไม้ไร้นํา้ตาล รถยนต์ขนาดเล็กเพ่ือใช้ในเมือง รถขนาดกลาง
สําหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภณัฑ์สถานท่ีขายสินค้า บริการหรือแนวคิดต้องกําหนดลงแน่ชดั 
   2)  คณุสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attribute) จะต้องทาบว่าผลิตภณัฑ์
นัน้ผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบตัิอย่างไร ลกัษณะทางกายภาพ ขนาด ความดี ความงาม ความ
คงทนด้านรูปร่าง รูปแบบผลติภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นตวัของมนัเอง 
   3)  คณุสมบติัเด่นของสินค้า (Product Feature) คือ การนําสินค้าของ
บริษัทไปเปรียบเทียบกบัสินค้าของคู่แข่งขนัแล้วมีคณุสมบตัิแตกต่างกนั และจะต้องรู้ว่าสินค้าของ
เรามีลักษณะอะไรเด่นเป็นพิเศษกว่าสินค้าอ่ืน เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้ใช้สินค้าเรา จุดเด่นนัน้เรา
เรียกว่า ลกัษณะเด่น (Feature) ในความเป็นจริงสินค้าท่ีผลิตออกมานัน้ เม่ือนําไปตรวจสอบโดย
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การเปรียบเทียบกบักลุ่มเป้าหมายแล้วจะต้องหาลกัษณะเด่น (Feature) ให้ได้ เพราะสินค้าไม่มี
ลกัษณะเด่น (Feature) ยากจะเป็นผู้ นําหรือผู้ ท้าชิงได้ แตก่ลายเป็นเพียงผู้ตาม 

4)   ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Product Benefit) เม่ือพิจารณาว่าสินค้ามี
ลกัษณะเด่นอย่างไรแล้ว ต้องพิจารณาอีกว่าสินค้าให้ประโยชน์อะไรกบัลกูค้าได้บ้าง ระหว่างการ
ให้สญัญากบัลกูค้า (Proof) นีแ้ตกต่างกนัเวลาท่ีให้สญัญากบัลกูค้าเราให้ท่ีประโยชน์ของสินค้า 
(Product Benefit) และเราพิสจูน์ (Proof) ด้วยลกัษณะเด่น (Feature) หลายคนสบัสนกนั โดยเอา
ลกัษณะเด่น (Feature) มาเป็นจดุขายแทนข้อสญัญา ซึง่จริงๆแล้วไมใ่ช่ลกัษณะเด่น (Feature) แต่
เป็นเพียงจดุสนบัสนนุจดุขายให้น่าเช่ือถือเท่านัน้ 

2.1.7.2  ราคา (Price) หมายถงึ คณุค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือต้นทนุท่ีลกูค้า
จ่ายเงินไปเพ่ือให้ได้รับสินค้าหรือบริการนัน้มา โดยท่ีจะเปรียบเทียบระหว่างคณุค่า ผลิตภณัฑ์กบั
ราคา ถ้าคณุค่าสงูกว่าราคา เขาจะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ โดยขัน้ตอนการวางแผนด้าน
ราคา มีดงันี ้  

1)  การแบ่งตลาด (Market Segment) การเน้นราคาสําหรับตลาดท่ีเน้น
ราคา (Price Sensitive Market) เป็นตลาดท่ีกลุม่เป้าหมายไม่สนใจกบัประเด็นอื่นๆ เช่น บริการ
หรือประโยชน์ทางอ้อม แต่สนใจเร่ืองราคา อาจจะเป็นเพราะว่าในเร่ืองภาพพจน์ ช่ือเสียง บริการ
หรืออะไรก็ตามท่ีเป็นปัจจยัให้ราคาสินค้าสงูขึน้ ไม่มีความสําคญัในสายตาผู้บริโภค เพราะฉะนัน้
การท่ีบริษัทจะสร้างกลยุทธ์การตลาดนัน้  สิ่งแรกจะต้องพิจารณาว่าบริษัทอยู่ในตลาด
กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจด้านราคา กลยุทธ์การตลาด คือ พยายามทําให้ต้นทุนสินค้าต่ําท่ีสุด ถ้า
ต้นทนุการผลิตตํ่าก็สามารถใช้นโยบายการตัง้ราคาให้แตกต่างกนั (Price Discrimination) กบั
ลูกค้าได้ เพราะกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจด้านราคาบริษัทจําเป็นท่ีจะต้องมีราคาต่ําเพ่ือการแข่งขัน 
(Competitive Price) หรือใช้ราคาท่ีเรียกว่าตลาดท่ีคนทัว่ไปกําลงัใช้กนัอยู่ (Ongoing Price) ส่วน
ใหญ่แล้วตลาดนีจ้ะเป็นตลาดซึ่งผู้บริโภครู้จักสินค้ามาก มีความรู้เก่ียวกับสินค้ามาก มีความรู้
เก่ียวกบัสินค้าหลายย่ีห้อ สินค้าไม่มีความแตกต่างกนั ไม่มีความรีบร้อนในการซือ้ เน่ืองจากซือ้ไป
กกัตนุไว้ได้ หรือสามารถท่ีจะรอเวลาซือ้ได้ เป็นต้น 
   การตัง้ราคาสําหรับเน้นภาพพจน์ (Image Sensitive Market) 
ตวัอยา่งเช่น สินค้าท่ีมีช่ือเสียงย่ีห้อหรือลายเซ็นของเจ้าของเป็นย่ีห้อ (Name Brand or Signature 
Brand) เช่น หลยุวิกตอง กุชช่ี อามาร์น่ี โรเล็กซ์ คาเทียร์ ลกูค้าซือ้เพราะใช้เสริมบุคลิกมากกว่า
อรรถประโยชน์ในตวัของสินค้าท่ีแท้จริงความสําเร็จของสินค้าประเภทนีอ้ยู่ท่ีว่า ถ้าสามารถสร้าง
ภาพพจน์ในตวัสินค้าได้ดีราคาแพงกว่าคนก็ซือ้ เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองเสียง รถยนต์ กระเป๋า กลยทุธ์
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การตลาดก็คือ สินค้าคุณภาพดีกว่า ราคาสูงกว่า อาศัยการทําโฆษณาอย่างต่อเน่ืองเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การตัง้ราคาสินค้าประเภทนีย้งัสามารถแบ่งออกเป็นอีก 2 กรณี คือ ตลาด
ท่ีตัง้ราคาโดยเน้นภาพพจน์ (Image Sensitive) และตลาดในแง่คณุภาพ (Quality Sensitive) ซึง่
ทัง้ 2 ตลาดไมไ่ด้คํานงึถึงราคา (Non-Price Sensitive) 
   การตัง้ราคาสําหรับเน้นคณุภาพ (Quality Sensitive Market) หมายถงึ 
เห็นคุณภาพของสินค้า มีคุณภาพมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนัน้จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความแตกตา่งให้ได้อยา่งชดัเจนสามารถดงึดดูใจผู้บริโภคให้เห็นว่าคุ้มคา่กบัราคาท่ีจ่ายแพงกว่า 

2)  กลยทุธ์ด้านราคา (Price Strategy) จะต้องพิจารณาดงันี ้
(1)  ตัง้ราคาตามตลาด (Ongoing Price) หรือราคาตามความพอใจ 

(Leading Price) 
(2)  สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสงู (Premium Price) หรือราคาตาม

มาตรฐาน (Standard) หรือตราสินค้าเพ่ือการแข่งขนั (Fighting Brand) 
(3)  การตัง้ราคาให้เท่ากนัหมด (One Price) หรือตัง้ราคาท่ีแตกต่าง

กนั (Discriminate Price) 
(4)  การขยายผลิตภณัฑ์ (Line Extension) 
(5)  การขยบัซือ้สงูขึน้ (Trading Up) การขยบัซือ้ต่ําลง (Trading 

Down) 
(6)  การใช้กลยทุธ์ด้านขนาด (Size) 

2.1.7.3  การจดัจําหน่าย (Place) หมายถงึ โครงสร้างของช่องทางท่ีประกอบด้วย
สถาบนัและกิจกรรมใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนสง่ การคลงัสนิค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั เป็นต้น โดยกลยทุธ์การจดั
จําหน่ายหรือกลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย จะต้องพิจารณาถงึรายละเอียดดงันี ้

1)  ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) เป็นเส้นทางท่ี
สินค้าเคลื่อนย้ายจากผลิตหรือผู้ขายไปยงัผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ ซึง่อาจจะผ่านคนกลางก็ได้โดยจะต้อง
พิจารณาว่า ช่องทางการจําหน่ายท่ีทําอยู่นัน้ถูกต้องดีพอหรือไม่ ต้องการท่ีจะปรับช่องทางใหม่
หรือไม่ ฉะนัน้ในแง่ของการวางแผนการตลาดจึงต้องวางแผนโดยพิจารณาว่าจะต้องวางแผนโดย
พิจารณาว่าใช้ช่องทางการจําหน่ายใดจงึจะเหมาะสม 
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2)  ประเภทของร้านค้า (Outlets) ทกุวนันีจ้ะพบวา่ วิวฒันาการของการ
จดัจําหน่ายนัน้เป็นสิง่เจริญเติบโตมาก ประเภทของร้านค้ามีมากกมายจนตามแทบไม่ทนั 

3)  จํานวนคนกลางในช่องทางการ (Number of Intermediaries) หรือ
ความหนาแน่นของคนกลางในช่องทางการจดัจําหน่าย (Intensity of Distribution) 

4)  การจําหน่ายแบบเจาะจง (Exclusive Distribution) เป็นการเลือก
ร้านค้าเพียงไม่ก่ีร้านเพ่ือขายสินค้าของบริษัท เป็นร้านค้าเฉพาะตัวของบริษัท สินค้าจะเป็น
ประเภทเจาะจงซือ้ ตัง้ใจเลือกย่ีห้ออยูแ่ล้ว ดงันัน้เราจะไปลงท่ีไหนอย่างไร ลกูค้าก็จะตามไปซือ้ 

5)  การสนบัสนนุการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาด (Market Logistics) เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิต และตวัสินค้าจากแหล่งปัจจยัการผลิตผ่าน
โรงงานผู้ผลิต แล้วกระจายไปยงัผู้บริโภค เราจะจัดทําเลของส่ือท่ีเป็นองค์ประกอบของธุรกิจอบ
ย่างไร เช่น สํานกังานอยู่ท่ีไหน คลงัสินค้าอยู่ท่ีไหน โรงงานผลิตอยู่ท่ีไหน แหล่งวตัถดุิบอยู่ท่ีไหน 
การดําเนินการขนส่งเป็นอยา่งไร เป็นต้น 

6)  ทําเลท่ีตัง้ศนูย์จําหน่าย (Location) พิจารณาเก่ียวกบัสถานท่ีว่าขาย
สินค้า ณ ท่ีใดถ้าสถานท่ีได้เปรียบมีโอกาสมากกว่าคู่แขง่ 

7)  การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory Control) เป็นส่วนหนึ่งของการ
กระจายสนิค้า หลกัการของการบริหารสนิค้าคงคลงั คือ 

(1)  ต้องไมทํ่าให้สนิค้าขาดตลาด 
(2)  ต้องไม่ทําให้สินค้าคงคลังตกค้างกลายเป็นภาระทางการเงิน 

และยงัต้องเสียคค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินค้า 
8)  การบริหารสนิค้า (Merchandizing) ประกอบด้วย 

(1)  การจดัสรรสต็อก 
(2)  การนําเสนอสนิค้า หรือการจดัแสดงสินค้า (Display) 

9)  การขนส่ง (Transportation) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการ
กระจายสินค้า เช่น จะจดัการเดินรถอยา่งไร มีจํานวนก่ีคนั จึงจะทําให้เราสามารถบริการลกูค้าได้
อยา่งดีท่ีสดุ สนิค้าได้กระจายอย่างทัว่ถึงและทนัเวลา 

10)  การกําหนดเครือข่ายประสานงาน (Communication Network) 
โดยการกําหนดราคาติดต่อประสานงานอย่างไร เพราะบางครัง้การทําการตลาดท่ีพ่ายแพ้เพราะ
การประสานงานไมดี่พอ 
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  2.1.7.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลู
ระหวา่งผู้ขายกบัผู้ ซือ้ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การส่ือสารอาจจะใช้บคุคลหรือไม่ใช้
บคุคลก็ได้ เคร่ืองมือติดต่อสื่อสารมีหลายรูปแบบอาจเลือกใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบผสมผสานกนั 
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูค้า 
ผลติภณัฑ์ คู่แขง่ขนั โดยบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนัได้ เคร่ืองมือสง่เสริมท่ีสําคญัมีดงันี ้
   1)  การโฆษณา หมายถงึ กิจกรรมในการนําเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร 
หรือผลติภณัฑ์ บริการ หรือความคิดเห็น ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อปุถมัภ์รายการ 
   การกําหนดกลยทุธ์วิธีการโฆษณาต้องอาศยัคําถาม 6 คําถาม ดงันี ้

(1)  ทําโฆษณาไปทําไม (Why do we advertising?) 
(2)  ใครคือกลุม่เป้าหมาย (Who is the target group?) 
(3)  ใช้จดุขายอะไร (What is the selling point?) 
(4)  จะให้การสนบัสนนุอยา่งไร (How should we support the 

selling?) 
(5)  บคุลิกภาพตราสินค้าเป็นอยา่งไร (What is the brand 

personally?) 
(6)  โอกาสจากการส่ือสารเป็นอยา่งไร (What is the media  

opportunity?) 
2)  การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) หมายถงึ กิจกรรม

การแจ้งขา่วสารและจงูใจตลาดโดยใช้บคุคลซึง่ยอดขายของสินค้าจะได้มากหรือน้อยขึน้อยูก่บัการ
ขายของบคุคลนัน้ๆ 
   3)  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานของ
โฆษณาการขายโดยใช้พนกังาน และการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้ 
หรือการซือ้ ซึ่งได้แก่ การลด แลก แจก แถม ซึ่งทางร้านกาแฟมกัใช้กลยทุธ์ในการสะสมแต้ม ถ้า
ครบตามท่ีกําหนดก็จะได้ด่ืมฟรีหนึ่งแก้ว 
   ความจําเป็นท่ีต้องทําการสง่เสริมการขาย มีรายละเอียดดงันี ้

(1)  การนําสินค้าใหมอ่อกมาตัง้แตค่รัง้แรก (Launching New 
Product) 

(2)  การสกดักัน้คู่แข่งท่ีกําลงัจะออกสินค้าใหมไ่มใ่ห้ประสบความ 
สําเร็จ (Offset Competitors)  
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(3)  การนําสินค้าเข้าสูต่ลาดใหมอี่กครัง้ (Rebalancing) 
(4)  การสร้างความภกัดีตอ่เน่ือง (Building Brand Royalty) 
(5)  ดงึให้ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายดโูฆษณา (Ship) 
(6)  ช่วยในการตดัสินใจของผู้บริโภค ณ จดุขาย มีสินค้าหลายอย่าง

ทีผู้บริโภคมกัจะไมไ่ด้ตดัสนิใจก่อนท่ีจะไปซือ้สินค้า 
(7)  เพ่ิมยอดขายในวาระต่างๆ 
(8)  ลดราคาสนิค้าท่ีใกล้จะล้าสมยั (Dead Stock) 
(9)  พยายามขายสนิค้าท่ีขายได้น้อยควบคูก่บัสินค้าท่ีทํากําไร 

   4)  การให้ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ การให้ข่าวสารเป็นการเสนอ
ความคิดเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง ความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ง เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อโครงการให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ การให้ขา่วสารเป็นกิจกรรมหนึง่ของการประชาสมัพนัธ์ เคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ประกอบด้วย  

(1)  การเผยแพร่ขา่วสาร 
(2)  ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ 
(3)  ชมุชนสมัพนัธ์ 
(4)  กิจกรรมสาธารณะ 
(5)  รัฐบาลสมัพนัธ์ 
(6)  การจดักิจกรรมพิเศษ 
(7)  การพฒันาบคุลากร 
(8)  การบริหารขา่วเชิงยทุธ์ 
(9)  การบริหารภาวะวิกฤต 

 จากแนวคิดดังกล่าว แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสาร
การตลาดท่ีจะช่วยให้ผู้ ประกอบการมองถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ง่าย ในเร่ืองของ 
ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่ายและการสง่เสริมการตลาด มาศกึษาถึงการประกอบธรุกิจ
ร้านกาแฟ เพราะเป็นปัจจยัในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ ยิ่งด้วยทกุวนันีค้่านิยมในการด่ืม
กาแฟของคนไทยมีมากขึน้ ทําให้ต้องใส่ใจในรายละเอียดของตัวแปรทางการตลาดเพ่ือให้
ตอบสนองกบัความต้องการและเข้าถึงตวัผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด ย่ิงในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่น
วาย เป็นกลุ่มท่ีมีชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่เร่ือยๆ อาจจะทําให้ผู้ประกอบกิจการต้องมองถึงตัวแปร
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อ่ืนๆท่ีมากขึน้จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะนํา
แนวความคิดมาใช้เป็นแนวคําถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ประกอบกิจการ 
 
2.2  แนวคดิเก่ียวกับเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 
  
 Generation Y หรือรู้จกัในช่ืออื่นๆ อาทิเช่น เจน-วาย, the Net Generation, the Dot-
Coms, the Echo-Boomers, the MeGenaration, Genearation-D (Digital), the Nexters และ 
Millennial Generation (Shaw, & Fairhust 2008 อ้างถงึใน ชยั ฉายววิฒัน์, 2554) 
 Solomon (2004) กลา่วว่า เจเนอเรชัน่วาย หรือท่ีเรียกว่า เจนวายเยอร์ (Genyers) นัน้ 
หมายถงึผู้ ท่ีเกิดอยู่ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1984 ถึงปี ค.ศ. 2002 ซึง่มีจํานวนมากถึงเกือบหนึ่งใน
สามของประชากรในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเกิดในยคุท่ีมีความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสงู
การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและทัว่ถงึ 
 Tapscott (2009) กลา่วว่า เจเนอเรชัน่วายหมายถึงคนท่ีเกิดหลงัปี ค.ศ. 1978 มีช่ือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า มิลเลนเนียล (Millenials) หรือ เจเนอเรชัน่เน็ต (The Net Generation) เป็นกลุม่
คนท่ีเกิดขึน้ในยคุท่ีพฒันาการของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลัเจริญก้าวหน้า
เป็นอยา่งมากซึง่สิ่งเหล่านีไ้ด้สง่ผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากคนรุ่นก่อน 
 ทิพย์วิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) ได้อธิบายวา่ เจเนอเรชัน่วาย หมายถึงพลเมืองโลกท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1977-1995 (พ.ศ. 2520-2538) เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีอาย ุ15-32 ปี ซึง่นบัได้ว่า
เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดขึน้ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ูตลาดหุ้นเติบโต และมีการลงทนุในโครงการใหญ่ๆ
เกิดขึน้มามากมาย 
 ศรีกญัญา มงคลศิริ (2548) กล่าวไว้ว่า เจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มผู้บริโภครุ่นหลงัเจเนอ
เรชัน่เอ็กซ์ มีผู้ ท่ีศกึษาได้กําหนดช่วงอายไุว้มากน้อยแตกต่างกนัไป บ้างก็ครอบคลมุผู้ ท่ีเกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2522-2537 บ้างก็ครอบคลมุผู้ ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2514-2537 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนัของผู้คนในแต่ละอาย ุโดยเฉพาะการมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากผู้
ท่ีมีอายสุงูกวา่และตํ่ากวา่อยา่งมาก  
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Yarrow, and O’Donnell (2009) อธิบายว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วายคือกลุ่มท่ีเกิดในช่วง 
1978-2000 ซึง่ตามหลงักลุม่ Baby Bommers บ่อยครัง้ก็จะเรียกกลุ่มนีว้่า Millenials คือ กลุ่ม
วยัรุ่นบ้าง กลุม่ช่วงอาย ุ20 บ้าง ซึง่ก็ได้กลายเป็นกลุม่ท่ีเป็นผู้สร้างรสนิยมให้กบัประเทศ    

จากนิยามท่ีกล่าวมาข้างต้นได้มีการนิยามคําว่า เจเนอเรชั่นวาย ในหลากหลายรูปแบบ
และรวมไปถึงช่วงอายุท่ีหลากหลาย เหตุท่ีมีช่วงอายุท่ีหลากหลายอาจขึน้อยู่กับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในประเทศ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ชีวิต
ของคนในประเทศนัน้ๆ ทําให้นิยามของนกัวิชาการแต่ละท่านสรุปช่วงอายขุองกลุ่มเจเนอเรชัน่ได้
ไม่แน่ชดั  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการทําวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะกําหนดของกลุ่มประชากรเจ
เนอเรชัน่วายท่ีอยู่อายใุนช่วง 18-35 ปี ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายไปจนถึงกลุ่มวยั
ทํางาน 
 

2.2.1  ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรช่ันวาย 
 Tapscott (2009) ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่วายพบวา่ เจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่ม
คนท่ีเกิดขึน้มาในยคุของการพฒันาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลั จึงนับได้ว่า
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับส่ือหลากชนิด สามารถทํากิจกรรมหลาย
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน อาทิเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความ เข้าเว็บไซต์ ค้นหา
ทิศทาง เล่นเกม ถ่ายรูป และแบ่งปันให้เพ่ือนได้ดผู่านทาง Facebook นอกจากนีย้งัเปิดโปรแกรม
สนทนา (Instant Message) และสไกป์ (Skype) ไว้ตลอดเวลาด้วย โดยจากการศกึษาเจเนอเรชัน่
วายในสหรัฐอเมริกาจํานวน 6,000 คน พบว่ามีทศันคติและพฤติกรรมคล้ายคลงึกนั 8 ประการ 
ดงันี ้

1)  อิสรภาพ (Freedom) กลุม่เจเนอเรชัน่วายมกัมีอิสระในการตดัสินใจเลือกงาน 
คนเหลา่นีไ้ม่ต้องการจมปลกัอยูก่บังานท่ีตนไมพ่งึพอใจ ทําให้มีอตัราการลาออกสงู นอกจากนีย้งัมี
อิสระในการค้นหาข้อมลูต่างๆผ่านการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ ทําให้สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของสินค้าและบริการต่างๆได้อยา่งรวดเร็ว 

2)  ดดัแปลงให้เป็นในแบบท่ีชอบ (Customization) กลุม่เจเนอเรชัน่วายช่ืนชอบ
การเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งสิ่งต่างๆ ให้มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองซึ่งมักเป็นการให้
ความสําคญักบัความสวยงามมากกวา่ประโยชน์ใช้สอย เช่น การแต่งรถ การสร้าง Myspace หรือ 
Facebook การดรูายการโปรดในเวลาท่ีตนสะดวกผ่าน Youtube เป็นต้น 
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3)  พินิจพิเคราะห์ (Scrutiny) ด้วยการกลุม่คนท่ีอาศยัในสงัคมท่ีมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสงู เจเนอเรชัน่วายจึงมกัใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมลูสินค้าและ
บริการตา่งๆ เพ่ือเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซือ้ทัง้การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และราคา 

4)  ซ่ือสตัย์ มีจรรยาบรรณ (Integrity) กลุม่เจเนอเรชัน่วายสามารถยอมรับความ
แตกต่างได้มาก และมีความคิดตรงไปตรงมา ผลการวิจยัพบว่า ร้อยละ 71 ของคนรุ่นนีจ้ะยงัคง
สนบัสนุนบริษัทท่ีออกมาขอโทษหากดําเนินการผิดพลาด และร้อยละ 40 บอกว่าจะเลิกซือ้สินค้า
ของบริษัทท่ีไมแ่สดงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

5)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) คนรุ่นนีช่ื้นชอบการสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างกันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างสม่ําเสมอ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน มี
อิทธิพลซึง่กนัและกนัในเร่ืองสินค้า บริการ และองค์กร จนเรียกได้วา่เป็นเครือข่าย N-fluence (Net 
Generation - Influence) 

6)  ความบนัเทิง (Entertainment) กลุม่เจเนอเรชัน่วายไมไ่ด้แบ่งแยกความชดัเจน
ระหว่างการทํางานและความบันเทิง เพราะเช่ือว่าไม่ใช่เร่ืองเสียหายท่ีจะทํางานไปและเข้า
อินเทอร์เน็ตไปด้วย ตราบใดท่ีงานเหลา่นัน้สําเร็จลลุ่วง 

7)  ความเร็ว (Speed) เน่ืองจากเจเนอเรชัน่วายได้เติบโตขึน้ท่ามกลางโลกดิจิทลั
ท่ีทกุอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วทัง้การทํางาน การเล่นเกม หรือแม้แต่การค้นหาข้อมลูผ่านกเูกิล้ 
(Google) ทําให้คนกลุ่มนีค้าดหวงัการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลวิจัยพบว่าร้อยละ 56 
ยอมรับวา่ไม่มีความสามารถในการอดทนรอคอย 

8)  นวตักรรม (Innovation) ด้วยเทคโนโลยีท่ีสมยัใหม่ท่ีช่วยให้สามารถคิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เจเนอเรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ เหล่านัน้อยู่
ตลอดเวลา เช่น การเปล่ียนโทรศัพท์มือถือเม่ือมีรุ่นใหม่ออกวางจําหน่าย เป็นต้น นอกจากนีย้ัง
หมายรวมถึงนวตักรรมในท่ีทํางานด้วย เช่นการท่ีเจเนอเรชัน่วายมกัปฏิเสธลําดบับงัคบับญัชาแบบ
เก่าท่ีชอบสัง่การและควบคมุ เป็นต้น 
 ส่วน วีรพงษ์ ชตุิภทัร์ (2556) ยงัได้กลา่วถงึลกัษณะของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายวา่ เป็นกลุม่ท่ี
มีทัศนคติ แนวคิด และอุปนิสัยไปในทิศทางท่ีแตกต่างจากคนในยุคก่อนหน้า และท่ีสําคัญคือ 
กําลงัการซือ้ของคนกลุ่มนีกํ้าลงัจะสงูขึน้ ซึง่การดําเนินชีวิตของกลุม่เจเนอเรชัน่วาย มีดงัตอ่ไปนี ้

1)  ชีวิตแห่งการเคล่ือนท่ี หมายถึง การดําเนินชีวิตท่ีไมจํ่าเป็นท่ีต้องอยูก่บัท่ีเสมอ
ไป เช่น การทํางานในออฟฟิศตัง้แต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ก็สามารถเปล่ียนเป็นการไป
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ท่องเท่ียวและใช้โทรศพัท์มือถือประสานงานหรือสัง่งานแทนได้ ซึง่ปัจจบุนัเทคโนโลยี 3G และ Wifi 
ก็สามารถทําให้ผู้คนในยคุนีมี้ชีวิตท่ีเคลื่อนท่ีไปด้วย ทํางานไปด้วย 

2)  วฒันธรรมจอภาพ หมายถงึ ผู้คนใช้ชีวิตทํางาน และท่ีมีชีวิตสว่นตวับนหลายๆ
อปุกรณ์ท่ีมีจอภาพ ได้แก่ หน้าจอทีวี หน้าคอมพวิเตอร์ หน้าจอแทบเล็ต และหน้าจอมือถือ เป็นต้น 
จงึไมต้่องห่วงว่าบรรดาผู้ประกอบกิจการท่ีเก่ียวข้องตา่งๆจะรุ่งเรืองมากแคไ่หน 

3)  ชอบสินค้าประเภท DIY (Do-It-Yourself) คือ สินค้าท่ีทําขึน้มาเอง ในประเทศ
ไทยขัน้แรงขัน้ตํ่าสง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมของคน Gen Y กลา่วคือ ในอดีตเม่ือจะต้องต่อเติมหรือ
ซ่อมแซมบ้านและอปุกรณ์ต่างๆภายในบ้าน คนส่วนใหญ่ก็มกัจะเลือกท่ีจะจ้างวานคนอ่ืนให้มาทํา
แทน แต่การขึน้คา่แรงดงักลา่วก็ทําให้บรรดาช่างท่ีเก่ียวข้องหาได้ยากขึน้เป็นอย่างมาก หรือหากวา่
หาได้ก็มกัจะต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีสงูทีเดียว จงึทําให้ต้องหาสินค้าประเภทนีม้าทําด้วยตนเอง 

 4)  ชอบร้านค้าปลีกท่ีมีลกัษณะ Formatted Style หรือร้านค้าท่ีมีการจดัสินค้าท่ี
เป็นรูปแบบ ด้วยนิสยัอย่างหนึง่ท่ีมกัเกิดขึน้กบัคน Gen Y คือชอบทําอะไรเร็วๆและจะเร่งรีบไปเสีย
เกือบทุกเร่ือง ด้วยนิสยัดงักล่าวก็จะทําให้คนกลุ่มนีเ้วลาจะออกไปซือ้ของ ก็จะชอบไปร้านสะดวก
ซือ้สมยัใหมท่ี่จดัวางสนิค้าง่ายๆและทําให้นกึออกวา่อยูต่รงไหน 

 5)  ชอบสนิค้าท่ีคุ้มคา่กบัราคาเงิน กลา่วคือ มกัคํานงึถงึคณุภาพในระดบัท่ีตนเอง
ต้องการในราคาท่ีคุ้มคา่เงินมากท่ีสดุ ตวัอย่างเช่น บรรดาโรงแรมระดบั 3 ดาวท่ีมีแบรนด์ระดบัโลก 
ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนกลุ่ม Gen Y ไปทัว่โลก ได้แก่ ไอบิซ (Ibis) เบสท์เวสเทิร์น (Best Western) 
แบรนด์เหลา่นีไ้ด้มาตีตลาดโรงแรม 3-4 ดาวของไทยไปอยา่งมาก เพราะแบรนด์ดงักลา่วเป็นเคร่ือง
ยืนยนัวา่ โรงแรมท่ีใช้แบรนด์เหลา่นีจ้ะสะอาด บริการสภุาพ และราคาประหยดั 

 6)  สอนให้รวย คือ คนในยคุ Gen Y จะอยากเป็นคนท่ีรวยเร็ว จงึมีการจดัสมัมนา 
หนังสือหุ้น หนังสือลงทุนอสงัหาริมทรัพย์ หรือหนงัสือสอนรวยอ่ืนๆ ท่ีขายดิบขายดี นอกจากนัน้
ธรุกิจขายตรงต่างๆก็ถือเป็นสว่นหนึง่ของสินค้าประเภทสอนให้รวยอีกด้วย 

7)  ชอบความเร็ว กลา่วคือ หากผู้ ใดท่ีสนใจจะทําธุรกิจกบักลุ่ม Gen Y จะต้องมี
แนวความคิดเร่ืองความเร็ว ดงันัน้ บริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกบัอาหารจานด่วนหรืออาหารส่งด่วน จึง
เข้าข่ายท่ีจะมีลกูเป็นคนในยคุ Gen Y เป็นจํานวนมาก และจะย่ิงเพ่ิมขึน้ไปอีก ตามกําลงัซือ้ท่ี
เพิ่มขึน้ของคนในยคุนี ้

8)  ชอบให้ตวัเองดดีู กลา่วได้วา่ คนในยคุ Gen Y เป็นคนท่ีมีสงัคมมากกว่าคนใน
ยคุก่อนๆเป็นอยา่งมาก และเพ่ือนๆท่ีคนในยคุ Gen Y ก็จะมาจากเพ่ือนท่ีพบกนัในชีวิตประจําวนั 
และเพ่ือนท่ีพบกนัในสงัคมออนไลน์ 



32 

9)  ชอบสนิค้าประเภท DIH (Do-It-Your-Health) คือ จะเป็นคนรักสขุภาพ โดยให้
ความสําคญักบัสขุภาพด้วยการทําด้วยตนเองเป็นพิเศษ เช่น การเล่นกีฬา การเข้าฟิตเนส การซือ้
วิตามินเสริมอาหาร และอ่ืนๆ รวมถึงบรรดาเคร่ืองตรวจวดัต่างๆ ท่ีสามารถทําได้ด้วยตนเอง เช่น 
เคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองอณุหภมิู เป็นต้น 

10)  ชอบสินค้าศึกษาจากอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย พดูถึงทกุวนันีค้นในยคุ 
Gen Y จะซือ้สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจ เช่น 
รถยนต์ ทีวี เป็นต้น คนกลุ่มนีก็้จะหาข้อมูลจํานวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย
ก่อนท่ีจะตดัสินใจซือ้จริง  
 

2.2.2  การทาํการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
 ศรีกญัญา มงคลศิริ (2548) ได้ทําการศกึษาพฤติกรรมการซือ้สินค้าของเจเนอเรชัน่วาย ซึง่
ประมวลได้ 7 ลกัษณะดงันี ้

2.2.2.1  ให้ความสําคญักบัราคา ในการเลือกซือ้สินค้าผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายจะ
กําหนดราคาท่ีสามารถรับได้ขึน้มาเป็นเกณฑ์ โดยราคาท่ีกําหนดขึน้มาได้มาจากการค้นหาข้อมลู
จากแหลง่ต่างๆ ซึง่แหลง่ข้อมลูท่ีสําคญัท่ีสดุคือ เพ่ือนและอินเทอร์เน็ต 

2.2.2.2  เกิดความภกัดีของตราสนิค้าใหม่ๆได้ง่าย การศึกษาในอดีตพบวา่ ความ
ภกัดีต่อตราสินค้าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือผู้บริโภคได้เกิดการเรียนรู้ในตราสินค้านัน้ซํา้ๆ และต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน แนวคิดนีส้ามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ส และ
เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชั่นวายได้
มากนัก ดังจะเห็นได้จากตราสินค้าใหม่ๆท่ีสามารถเข้ามาสร้างความภกัดีต่อตราสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าและบริการท่ีแปลกใหม่สร้างความน่าสนใจให้กบัเจเนอเรชัน่วายได้มาก 

ลกัษณะสําคญัของเจเนอเรชัน่วายข้อนีถื้อได้ว่าเป็นทัง้ข้อดี และอปุสรรคในการ
ทําการตลาด เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแล้ว 
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจด้วย เพราะต้องนึกถึงเสมอว่าเจเนอเรชั่นวาย
สามารถภกัดีไปยงัสนิค้าใหมไ่ด้ตลอดเวลา 

2.2.2.3  ให้ความสําคญักบัความเท่ เจเนอเรชัน่วายให้ความสําคญักบัความเท่ใน
รูปแบบฉบบัของตวัเองเป็นอยา่งมาก สามารถแยง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1)  การจบัคู่ท่ีลงตวัเป็นความเท่แบบไร้ระเบียบ หมายถึง การนําส่ิงของท่ี
ไมน่่าอยูด้่วยกนัได้มาจบัเข้ากนัทําให้เกิดความแปลกอยา่งลงตวั เช่น การนําลายทหารมาใช้งาน 
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2)  นวตักรรม คือความเท่ท่ีเกิดจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ บริการใหม่ๆ การ
ส่ือสารใหม่ๆ ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีสไตล์ท่ีลงตวั 

2.2.2.4  ให้ความสําคญักบัการตกแตง่และความสวยงาม เจเนอเรชัน่วายมกัชอบ
การตกแต่งสิ่งต่างๆเพ่ือสะท้อนตัวตน เช่น การดัดฟัน การตกแต่งหน้าจอ และเสียงเรียกเข้า
โทรศพัท์มือถือ 

2.2.2.5   ไม่ตอบสนองโฆษณาเดิมๆ เน่ืองจากเจเนอเรชัน่วายเติบโตมาพร้อมกบั
สงัคมท่ีเต็มไปด้วยการโฆษณา จึงทําให้มองเป็นเร่ืองปกติไม่ได้ให้ความสําคัญกบัการดโูฆษณา
มากนัก ดังนัน้นักโฆษณาและนักการตลาดจึงต้องคิดวิธีการสื่อสารในแบบใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าถึง 
และเป็นท่ีสนใจของเจเนอเรชัน่วาย แต่ก็ต้องจําเป็นระวงัไมใ่ห้เกิดการโฆษณามากเกินไปเพราะเจ-
เนอเรชัน่วายถือได้วา่เป็นนกัหวาดระแวงด้วยเช่นกนั 

2.2.2.6   ไมส่ามารถต้านทานสินค้าใหม่และทดลองการใช้ได้ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายจะช่ืนชอบสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะเม่ือได้ทดลองใช้สินค้าก่อนท่ีจะตดัสินใจซือ้สินค้าก็ถือเป็น
การแลกเปลี่ยนท่ีดี ตวัอยา่งสินค้าท่ีประสบความสําเร็จ เช่น การแจกเกมต่างๆให้ทดลองได้เลน่ฟรี
ระยะหนึง่ก่อน เป็นต้น 

2.2.2.7  ต้องการเช่ือมต่อ คณุลกัษณะท่ีสําคญัของเจเนอเรชัน่วายและถือว่าเป็น
ความต้องการท่ีสําคญัต่อคนกลุ่มนีคื้อ ต้องการเช่ือมต่อในทุกท่ี ทกุเวลา ทุกลกัษณะ กบัทุกคนท่ี
ต้องการจะติดตอ่ส่ือสารด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงกลุ่มผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ทําให้การศึกษางานวิจัยครัง้นี ้
มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความสําคัญต่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในประเทศไทยทกุวนันี ้ อีกทัง้ยงัเป็นกลุ่มท่ีมีอยู่จํานวนอยู่เยอะ มีลกัษณะนิสยัท่ีชอบทํา
อะไรไมเ่หมือนใคร ไมช่อบทําอะไรท่ีซํา้ซาก ให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ของตวัเอง และยงัมีการ
ใช้เทคโนโลยีมากขึน้ในการทําธรุกิจหรือใช้เพ่ือค้นคว้าหาข้อมลูในการไปใช้บริการหรือซือ้สินค้า ซึง่
พฤติกรรมดงักลา่วตา่งจากกลุ่มเบบีบ้มูเมอร์และกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ ทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจใน
การศกึษาทําความเข้าใจและความต้องการของคนกลุม่นี ้
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2.3  แนวคดิเก่ียวกับรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
 
 อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2543) ให้ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต วา่เป็นการท่ีมนษุย์
อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑ์ท่ีทกุคนในกลุม่พงึปฏิบติั พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม
จึงเป็นไปในทํานองเดียวกันไม่เพียงแต่เท่านัน้พฤติกรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกันก็จะมี
รูปแบบท่ีเรียกว่า "ทํานองเดียวกนั" บุคคลผู้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม ชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
กล่าวมาแล้วนีจ้ะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพ หรือการใช้ชีวิตตลอดจนแบบแผนของการ
บริโภคขึน้มาเพ่ือใช้ในสงัคม 
 Engel, Blackwell, and Miniard (1993) ให้คําจํากดัความของกิจกรรม หมายถงึ การ
แสดงออกอย่างเด่นชดัเช่น การพดูคยุกบัเพ่ือนเก่ียวกบับริการใหม่ๆ หรือการซือ้สินค้า ความสนใจ 
เป็นความสนใจในบางเร่ือง บางวตัถุประสงค์ หรือบางสถานการณ์ ซึ่งหมายถึง ความเอาใจใส่
แบบต่อเน่ือง หรือระดบัวามต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ความคิดเห็นเป็น 
“คําตอบ” ของแต่ละบคุคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ เปรียบเสมือนเป็น “คําถาม” ใน
ลกัษณะของการตีความ การประเมินผล และความคาดหวงั เช่น การประเมินผลดีและผลเสียของ
การเลือกท่ีจะทําสิง่ใดส่ิงหนึง่ ความหวงัเหตกุารณ์ในอนาคต 
 Kotler (1997) กลา่วว่า รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบคุคลท่ี
แสดงออกมาในรูปของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) 
 Solomon (2004) อธิบายว่า คือรูปแบบในการบริโภคซึง่สะท้อนถึง การใช้เวลาและการใช้
จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบแตกต่างกันโดยมีพืน้ฐานมาจากความชอบ 
การเลือกท่ีจะใช้เวลาและรายได้ของตนท่ีแตกตา่งกนั 
 ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิตได้มีนกัวิชาการให้ความหมายไว้ในหลายรูปแบบ
ด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของกลุ่มบคุคลหรือเพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ซึ่ง
ส่ือให้เห็นถึงความเป็นวฒันธรรมและสังคมนัน้ ว่ามีการดํารงชีวิตอย่างไร โดยสื่อผ่านกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interesrts) และความคิดเห็น (Opinions) ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
แบบ AIOs เป็นรูปแบบหลกัและเหมาะกบัการศกึษาในครัง้นี ้
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2.3.1  การวัดลักษณะรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ AIOs 
AIOs เป็นตวัแปรด้านจิตวิทยา ซึ่งมุ่งความสําคญัท่ีกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)   
 A คือ กิจกรรม หมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ซือ้ของในร้านค้า ฟังวิทย ุดโูทรทัศน์ 
หรือเล่าให้เพ่ือนฟังเก่ียวกบับริการซ่อมรถของอู่ แม้ว่าปฏิกิริยานีใ้ครๆก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะ
เดาเหตุผลของการกระทําได้หมด และก็ไม่มีใครทําการวัด เพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยานี ้(Hsu, 
Powers, & Powers, 2001) 
 I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์หรือวตัถ ุโดยมีระดบัของความ
ต่ืนเต้นเกิดขึน้ เม่ือได้มีความตัง้ใจติดต่อกนัหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษกบัมนั (Hsu, Powers, & 
Powers, 2001) 
 O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคําพดู หรือเขียนตอบ ท่ีบคุคลตอบสนองต่อสถานการณ์
ท่ีมีการกระตุ้นเร้าให้มีการตอบคําถาม ความคิดเห็นจะใช้เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย การ
ประเมินค่า และการคาดคะเน เช่น เช่ือในสิ่งท่ีคนอ่ืนตัง้ใจ ประเมินรางวลัท่ีจะได้รับจากการเลือก
ทางเลือก ความเช่ือเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 
(Hsu, Powers, & Powers, 2001) 
 Assael (1995) ได้อธิบายสนบัสนนุแนวคิดในแบบ AIOs ไว้ว่า กิจกรรมคือสิ่งท่ีบอกว่า
ผู้บริโภคใช้เวลาอย่างไร สว่นความสนใจ คือสิ่งท่ีผู้บริโภคพิจารณาว่าสําคญัในสภาพแวดล้อมของ
ตน และความคิดเห็นคือสิ่งท่ีผู้บริโภคคิดเก่ียวกบัตนเองและโลกรอบๆตวั 
 จากท่ีกล่าวไปข้างต้นสําหรับความหมายของลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs 
ทําให้ผู้ วิจัยนํามาใช้ตัง้คําถามเพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตในงานวิจัย โดยสามารถแสดง
ออกมาเป็นตารางท่ีได้รับความนิยมก็คือ แนวการศึกษาของ Joseph T. Plummer ซึง่มีลกัษณะ
ตา่งๆของดงัต่อไปนี ้ 
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ตารางที่ 2.1  ตารางลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs (AIO Categories of Lifestyle 
Studies) 

 
ด้านกิจกรรม 
(Activities) 

ด้านความสนใจ 
(Interests) 

ด้านความคิดเหน็ 
(Opinions) 

ลักษณะประชากร 
(Demographics) 

งาน 
งานอดิเรก 
การคบค้าสมาคม 
วนัหยดุพกัผอ่น 
ความบนัเทิง 
การเป็นสมาชิก 
ชมุชน 
การซือ้ของ 
กีฬา 

ครอบครัว 
บ้าน 
งานในอาชีพ 
ชมุชน 
การผ่อนหย่อนใจ 
แฟชัน่ 
อาหาร 
ส่ือต่างๆ 
ความสําเร็จ 

ตวัเอง 
สงัคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ 
การศกึษา 
สินค้า 
อนาคต 
วฒันธรรม 

อาย ุ
การศกึษา 
รายได้ 
อาชีพ 
ขนาดครอบครัว 
ท่ีอยูอ่าศยั 
ภมิูศาสตร์ 
ขนาดเมืองท่ีอาศยั 
วฏัจกัรชีวิต 

 
แหล่งท่ีมา: Plummer, 1992. 
 
 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตประกอบด้วยตวัแปรต่างๆท่ี
สามารถนํามาตัง้คําถามในประเด็นท่ีเก่ียวกบั กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น รวมไปถึง
ลกัษณะประชากร ซึ่งมุ่งศึกษาบุคคลทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก โดยแนวคําถามจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกับชีวิตประจําวันของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะทําให้
เข้าใจลกัษณะบคุคลนัน้มากย่ิงขึน้  จึงทําให้นําลกัษณะการวดัแบบ AIOs มาใช้เป็นแนวทางใน
การวิจยั 
 

2.3.2  การทาํการตลาดตามรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle Marketing)  
คือ การทําการตลาดโดยให้ความสําคญักบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่เป้าหมาย โดย

มุ่งเน้นว่าการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆต้องให้สอดคล้องเหมาะสมลงตวักบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าหรือบริการ การส่ือสารการตลาด การจดั
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กิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต จะมีการทํางานท่ี
สําคญั 3 ขัน้ คือ 

2.3.2.1  การแบ่งส่วนตลาดผู้ บริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle 
Segmentation) ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคนัน้มีเกณฑ์หรือตวัแปรในการแบ่งได้หลายเกณฑ์ 
เช่น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส รวมถึงสถานะหรือระดับ
ชัน้ในสังคม เป็นต้น เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ เช่น เขตท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น เกณฑ์พฤติกรรมการใช้
สินค้า ประโยชน์ท่ีต้องการจากสินค้า ตลอดจนความภักดีต่อตราสินค้า เป็นต้น และเกณฑ์อ่ืนๆ
จํานวนมาก 

การแบ่งส่วนตลาดของผู้ บ ริ โภคตามรูปแบบการดําเ นินชี วิต  (Lifestyle 
Segmentation) คือการแบ่งส่วนตลาดตามวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งตวัแปรในการใช้แบ่งก็คือ AIOs 
นกัวิชาการเรียนการแบง่สว่นการตลาดนีว้่าการแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคตามหลกัจิตวิทยา โดยสว่น
ของตลาดท่ีได้จากการแบ่งส่วนตลาดวิธีนี ้อาจแตกต่างจากอาชีพ มีอาย ุรายได้ ระดบัการศึกษา 
แตกต่างกนั แต่มีความคล้ายคลึงกนัในกิจวตัร กิจกรรมท่ีทํามีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั หรือมี
มมุมอง ความคิดเห็น ความเช่ือ ค่านิยมท่ีคล้ายๆกนั 

ข้อมูลรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าอาจจะได้มาจากโครงการสํารวจวิจัยท่ี
เรียกว่า การสํารวจรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค (Lifestyle Survey) หรืออาจได้มาจากการ
เก็บข้อมลูลูกค้า เช่น ข้อมูลการใช้บตัรเครดิต ประวตัิการซือ้ข้อมลูการเข้ารับบริการ ประวติัการ
ติดตอ่ท่ีบนัทกึจากศนูย์บริการหรือ Call Center เป็นต้น ข้อมลูท่ีคณุภาพและปริมาณเพียงพอก็จะ
สามารถนํามาใช้ทําการแบ่งส่วนการตลาดผู้ บริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิตได้ โดยจะตัง้
คําถามหลกัๆสองคําถามตามลําดบั คือ 1) สามารถใช้ตัวแปรนีแ้ยกกลุ่มลกูค้าได้หรือไม่ และ 2) 
ควรแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็นก่ีกลุ่ม ซึ่งเรียกว่า การทํา Discriminant Analysis และ Cluster 
Analysis หลงัจากนัน้นกัการตลาดก็จะระดมความคิดเพ่ือเติมภาพของแต่ละ Segment ให้เต็มว่า
เป็นใคร รุ่นราวคราวไหน คา่นิยมของชีวิตคืออะไร เป็นต้น  
  2.3.2.2  การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดผู้บริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle Positioning) การกําหนดตําแหน่งหรือจดุยืนทางการตลาดของตวัเองเพ่ือบอกผู้บริโภค
หรือการกําหนดตําแหน่งครองใจผู้บริโภคไว้ว่าเราไม่เหมือนคนอ่ืน มีอยู่มากมายหลายวิธี แต่
แนวทางของการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) จะเลือกบอก
ลกูค้าว่า เราคือ Your Lifestyle Product หรือเลือกท่ีจะบอกว่า เราคือรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
นี ้เช่น แทนท่ีจะเน้นเสนอความเป็นผู้ นําด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองใช้ในบ้าน ก็เลือกท่ีจะเสนอเป็น
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รูปแบบการดําเนินชีวิตตามเทคโนโลยี ท่ีลงตัวกับชีวิตลูกค้า และแทนท่ีจะเน้นเสนอท่ีว่ารับส่ง
ข้อมลู GPRS ได้รวดเร็วก็เลือกท่ีจะเสนอ Mobile Lifestyle หรือแทนท่ีจะเน้นเสนอวา่ค่าโทรศพัท์
คุ้มค่า ประหยดั ใช้บริการได้สะดวกก็เลือกท่ีจะเสนอ Freedom Lifestyle และเลือกท่ีจะส่ือถึง 
Feeling of Freedom เป็นต้น 
   2.3.2.3  การสร้างตราตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Branding) คือการ
สร้างตราให้เป็น Lifestyle Brand หรือก็คือ การสร้างตราโดยใช้รูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นความ
แตกต่างท่ีสําคัญ ส่วนตราสินค้าตามรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ ตราท่ีมีภาพลักษณะท่ีเป็น
ภาพรวมของวิถีการดําเนินชีวิตแบบหนึ่งๆ ซึ่งการสร้างตราตามรูปแบบการดําเนินชีวิต มีแนวทาง
สําคญัอยู ่3 ประการคือ  
   1)  สร้างตราให้มีจดุเด่นของตวัเอง (Self-Expressive Benefits) คือ ต้อง
เป็นตราท่ีใครๆ ก็รู้วา่ลกูค้าผู้ ใช้ตรานีเ้ป็นใคร มีรูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างไร เช่น ตรา Jeep เป็น
ตราท่ีให้ภาพลกัษณ์หลายๆอยา่งเก่ียวกบัผู้ ใช้รถยนต์ตรานี ้โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต 
เช่น ผู้ ใช้รถยนต์ Jeep มีลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีชอบการเดินทางท่องเท่ียว รักความเป็น
อิสระ และมีความเป็นตวัของตวัเองสงู เป็นต้น    

2)  ใช้การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing 
Communication: IMC) เพ่ือส่ือสารบคุลิกภาพลกัษณ์ของตราอยา่งคงเส้นคงวา 
   3)  ใช้กลยทุธ์การขยายตราไปยงัผลิตภณัฑ์อื่นๆ (Range Branding) คํา
นีจ้ะคล้ายกบัการขยายตราสินค้า (Brand Extension) แต่มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมคือ ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ี
ขยายตราออกไปนัน้ จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลาดในด้านกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
กลุ่มตามหลกัจิตวิทยา (Lifestyle/Psychographic Group) เช่น ตรา Polo Ralph Lauren ท่ี
วางตลาดผลิตภณัฑ์ต่างๆ ภายใต้ตราเดียวกนัมากมาย แต่ทกุผลิตภณัฑ์ยงัคงจบักลุ่มรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตกลุม่เดิม 

การนําเอาแนวคิดรูปแบบการดําเนินชีวิตมาใช้ในงานวิจัยชิน้นี ้เพ่ือท่ีจะทําให้เข้าใจถึง
ชีวิตประจําวันและกิจกรรมโดยทั่วไปของกลุ่มผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายให้มากขึน้ ถึงแม้เป็น
การศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีในขอบเขตไม่กว้าง แต่รูปแบบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆของแต่
ละบคุคลมีความแตกต่างกนั ซึง่การศกึษาถึงการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจยัท่ีทําให้ผู้ วิจยัและผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านกาแฟ Specialty ได้มีความเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้ บริโภคอย่างแท้จริงและสามารถนํามาปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  
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2.4  ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ 
 

2.4.1  ความหมายและลักษณะของการเปิดรับส่ือ 
Klapper (2552 อ้างถงึใน ปริยดา วนัไทย, 2552) อธิบายถึง ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร ไว้

ว่า ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการในการเลือกรับขา่วสาร ซึง่มีขัน้ตอนการรับรู้ 4 ขัน้ตอนดงันี ้
1)  การเปิดรับส่ือ (Selective Exposure) กลา่วคือ บคุคลจะเลือกเปิดรับส่ือและ

ข่าวสารจากแหล่งสารต่างๆตามความสนใจและความต้องการ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแย้งกบั
ความรู้สกึนกึคิดของตน เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน 

การเลือกรับหรือการเลือกใช้ ยงัเป็นการเลือกขัน้แรกในการเลือกช่องทางส่ือสาร
ของมนุษย์ทักษะและความชํานาญในการรับรู้และเข้าใจข่าวสารของคนนัน้มีความแตกต่างกัน 
บางคนถนัดท่ีจะเขียนมากกว่าพูด หรือบางคนถนัดท่ีจะฟังมากกว่าอ่าน สิ่งเหล่านีจ้ะเป็น
ตัวกําหนดในการเลือกเปิดรับหรือการใช้สื่อของมนุษย์ จะสังเกตได้ว่าบางคนชอบดูโทรทัศน์
มากกว่าอา่นหนงัสือ หรือชอบฟังวิทยมุากกว่าอา่นหนงัสือ เป็นต้น 

2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) กลา่วคือ บคุคลมกัจะเลือกให้
ความสนใจเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกบัทศันคติ และความเช่ือดัง้เดิมของตน และหลีกเล่ียงท่ีจะ
ให้ความสนใจกับข่าวท่ีขัดแย่งกับทัศนคติ และความเช่ือดัง้เดิมของตน ทัง้นีเ้พราะการได้รับ
ข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกบัความรู้สึกของเรา จะทําให้บคุคลเกิดความรู้สกึไม่พงึพอใจและสบัสนได้ 
เน่ืองจากสมองของมนษุย์นัน้สามารถรับข้อมลูได้จํากดั คือ รับข้อมลูได้เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาที
เท่านัน้ ในเวลาหนึ่งๆสมองคนเราถกูกระตุ้นจากข่าวสารต่างๆมากกมายทัง้ความคิดของตนเอง
และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น เสียงพดูคยุหรือเสียงต่างๆ สมองเราจะต้องคดัเลือกข่าวสารท่ีมา
กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่า ข่าวสารนัน้เป็นข่าวสารท่ีควรรับรู้และข่าวสารใดท่ีไม่ควรรับรู้ ดังนนัน้ 
ขา่วสารท่ีถกูคดัเลือกแล้วมกัเป็นขา่วสารท่ีตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้ รับสาร 

3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
กลา่วคือ บคุคลจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความขา่วสารท่ีได้รับไปในทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคติ และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ก่อน ในกรณีข่าวสารท่ีได้รับมาใหม่มีความขดัแย้งกบัทศันคติ และความเช่ือ
ดัง้เดิม บคุคลมกัจะบิดเบือนขา่วสารนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัทศันคติและความเช่ือ ความต้องการ
และแรงจงูใจของตนในขณะนัน้ 

4)  การเลือกจดจํา (Selective Retention) กลา่วคือ บคุคลจะเลือกจดจําเนือ้หา
สาระของสารในส่วนท่ีต้องการจําเข้าไปเก็บไว้เป็นประสบการณ์ เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในโอกาสต่อไป 
และจะพยายามลืมในสว่นท่ีต้องการลืมอีกด้วย 
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บางคน พอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมวลชนมากกว่าอยู่กบับคุคลเพราะส่ือมวลชนไม่สร้างแรงกดดนัในการ
สนทนาหรือแรงกดดนัทางสงัคมให้แก่ตนเอง 
  2)  ความอยากรู้อยากเห็น คือ มนษุย์มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่างๆอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ดงันัน้สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนีเ้ป็นหลกัสําคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเร่ิมเสนอ
จากส่ิงใกล้ตวัก่อนไปจนถงึส่ิงท่ีอยูห่่างตวัออกไป 
  3)  ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง คือ มนษุย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง เพ่ือช่วยให้ความคิดของตนเองบรรล ุเพ่ือใช้ข่าวสารท่ีได้มาเสริมบารมี การ
ช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบนัเทิงก่อน โดยจะเลือกสื่อท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุ 
(Least Effort) และได้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีดีท่ีสดุ (Promise of Reward) 
  4)  ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง มีส่วนทําให้ผู้ รับสารแสวงหาและได้
ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผู้ รับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากส่ือท่ีจะสนอง
ความต้องการและทําให้ตนเองเกิดความพงึพอใจ 
 ส่วน  Atkin (1973) ได้อธิบายสาเหตท่ีุทําให้บคุคลนัน้เปิดรับส่ือ มีเหตผุลอยู่ด้วยกนั 8 
ประการ ดงันี ้

1)  เพ่ือหาข้อมลู 
  2)  เพ่ือทําให้ตวัเองทนัตอ่เหตกุารณ์รอบข้าง 
  3)  เพ่ือหาความตื่นเต้น และความบนัเทิง 
  4)  เพ่ือข้อมลูเอาไว้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั 
  5)  เพ่ือหลีกหนีความกงัวลในชีวติประจําวนั 
  6)  เพ่ือให้รู้สกึวา่มีสว่นร่วมกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ แม้วา่จะไมไ่ด้อยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ 
  7)  เพ่ือให้มีข้อมลูไว้พดูคยุกบัคนอ่ืน 
  8)  เพ่ือใช้ประเมนิสถานการณ์สําคญัรอบตวั 
 ทกุคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับขา่วสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิดรับสื่อใด อย่างไร มีปัจจยั
ท่ีกําหนดคือ 
  1)  ปัจจยัด้านบคุลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบคุคล กลา่วคือ คนเราแต่ละคนนัน้มี
ความแตกต่างเฉพาะท่ีตัวบุคคลในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากลักษณะการเลีย้งดู สภาพแวดล้อม การดํารงชีวิตท่ีต่างกัน ซึ่งกระทบถึงระดับ
สติปัญญา ความคิด ทศันคติ รวมถึงกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ การจงูใจ 



42 

  2)  ปัจจยัด้านสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยดึติดกบักลุ่ม
ทางสงัคมท่ีตนสงักดัอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ใดๆก็ตาม มกัจะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทัง้ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
ของกลุม่ 
  3)  ปัจจยัสภาพแวดล้อมนอกระบบส่ือสาร โดยเช่ือว่าลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ เพศ 
อาชีพ ระดบัการศกึษา รายได้ ทําให้เกิดความคล้ายของการเปิดรับเนือ้หาของการส่ือสาร รวมถงึ
การตอบสนองของเนือ้หาดงักลา่วจะไม่แตกตา่งกนัด้วย 
 McLeod, and O’Keefe (1972) ได้ทําการศกึษาการวดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือพบว่า ตวั
ชี ้(Index) ท่ีใช้วดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) สว่นใหญ่ใช้กนั 2 อยา่งคือ  

1)  วดัจากเวลาท่ีใช้สื่อ 
2)  วดัจากความถ่ีของการใช้ส่ือโดยแยกตามประเภทของเนือ้หารายการท่ีมีความ

แตกต่างกัน โดยกล่าวว่า การวดัในเร่ืองเวลาท่ีใช้กับส่ือมีข้อเสียตรงท่ีว่าคําตอบขึน้อยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ ฟัง เวลาว่างท่ีคนมีอยู่และการมีส่ือใกล้ตัว (Availability of 
Medium)  
 อย่างไรก็ตาม คําตอบท่ีเก่ียวกับเวลาท่ีใช้กับส่ือ จึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้
ในทางจิตวิทยา และมกัจะไม่ให้ผลท่ีชดัเจน เม่ือนําไปเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆ และ
เพ่ือแก้ปัญหาความไมช่ดัเจนในเร่ืองนีจ้ึงได้มีการวดัตวัแปรการเปิดรับสื่อ โดยใช้ความถ่ีของการใช้
ส่ือเฉพาะอย่างการเจาะจงในเนือ้หา เช่น วัดความถ่ีของการอ่านข่าวท่ีเนือ้หาประเภทต่างๆใน
บล็อก อินเทอร์เน็ต 
 การเปิดรับสื่อจึงมีความหมายในเร่ืองเก่ียวกับความบ่อยครัง้หรือความถ่ีในการเปิดรับ
ระยะเวลา ความต่อเน่ือง ช่วงเวลา รวมไปถึงจํานวนส่ือหรือช่องทางท่ีใช้ในการเปิดรับด้วย ซึ่งใน
แตล่ะตวัแปรมีความหมายดงัต่อไปนี ้

1)  ความถ่ี (Frequency) หมายถงึ ความบ่อยหรือจํานวนครัง้ท่ีได้เคยพบเคยเห็น
โฆษณา 

2)  ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถงึ การติดตามเร่ืองราวโฆษณาผา่นส่ือ 
3)  ความชอบ (Likeability) หมายถงึ ความรู้สกึและความคิดเห็น จากการรับชม

โฆษณา โดยจะวัดจากความชอบในด้านเนือ้เร่ืองของโฆษณา และความชอบในด้านความคิด
สร้างสรรค์ของโฆษณา 
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4)  ช่วงเวลาท่ีรับชม (Time to Watch) หมายถงึ ช่วงเวลาท่ีมีผู้ รับชมข่าวสารและ
โฆษณา 

5)  ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถงึ จํานวนส่ือมวลชน 
6)  ช่องทางท่ีประชาชนใช้เปิดรับขา่วสาร เพ่ือให้ตนเองได้มีความรู้กว้างขวางมาก

ย่ิงขึน้ 
7)  บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการชม (An Influential) หมายถงึ บคุคลมีส่วนในการชกั

จงูให้เกิดความชอบหรือไมช่อบ ในส่ือโฆษณานัน้ๆ 
 

2.4.2  รูปแบบของส่ือ 
 เสรี วงษ์มณฑา (2543) ได้กล่าวว่า ส่ือ สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย 
  2.4.2.1  ส่ือบคุคล หมายถึง ตวัคนท่ีใช้นํามาส่ือสารกบัผู้ รับสาร ในลกัษณะการ
เผชิญหน้า การใช้บุคคลในการสื่อสารสามารถทําได้ทัง้ในรูปของการสนทนากบัผู้ รับสารเพียงคน
เดียวหรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ รับสารมากกว่า 1 คนก็ได้ เป็นสื่อท่ี
สามารถใช้ส่ือสารได้สองทาง มีการโต้ตอบกนัได้ แต่มกัเป็นในวงแคบ เช่น พนกังานขาย พนกังาน
แนะนําสินค้า (PC) การใช้ส่ือบคุคลทําให้เกิดผลดี 3 ประการคือ  
   1)  สามารถนําขา่วสารท่ีต้องการเผยแพร่ไปสูบ่คุคลอ่ืนได้โดยตรง โดยจะ
ได้รับความไว้วางใจและสามารถชกัจงูบคุคลได้โดยใช้วิธีการพดูคยุแบบกนัเอง 
   2)  ทําให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะท่ียืดหยุ่น สามารถปรับ
ให้เข้ากบัผู้ รับสารเป็นรายๆไป และทําให้ทราบความรู้สกึนกึคิดของบคุคลนัน้ๆได้  
   3)  เม่ือบคุคลมีการตดัสินใจตามคําแนะนําแล้ว ผู้ เผยแพร่จะรู้สกึว่าตน
ได้รับรางวลัทนัทีเป็นการสว่นตวั จากการท่ีบคุคลเห็นชอบด้วยกบัการตดัสนิใจท่ีตนเองแนะนํา 
  2.4.2.2  ส่ือมวลชน หมายถงึ ส่ือท่ีนําสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร ซึง่ประกอบ 
ด้วยคนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาท่ีใกล้เคียงกัน และสามารถทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติท่ีไม่ฝังแน่นได้ เป็นช่องทางท่ีประชาชนเปิดรับข่าวสารเพ่ือให้ตนเองมีความรู้
กว้างขวางมากย่ิงขึน้ แต่ส่ือต้องสร้างหรือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงได้มาก
ขึน้เช่นกนัด้วย โดยทัว่ไปส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ 
  2.4.2.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet, E-mail ซึง่มีข้อดีคือ ให้ข้อมลูข่าวสารได้
มาก มีภาพ เสียง สามมิติ มีการเคล่ือนไหว มีภาพเสมือนจริง มีลกูเล่นมาก เป็นส่ือท่ีกลุ่มเยาวชน
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คนรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีให้ความสนใจ สามารถแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วไร้ขีดจํากัด แต่มี
ข้อเสียคือ มีราคาสงู จํานวนผู้ รับสารอยูใ่นวงแคบจงึเป็นสื่อเพ่ือสนองภาพลกัษณ์มากกวา่ 
 

2.4.3  แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม่ (New Media) 
 2.4.3.1  ความหมายและลกัษณะของส่ือใหม ่

Wertime, and Fenwick (2008) ได้ให้แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่ และการตลาดดิจิทลั 
และนิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง เนือ้หาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะสําคญัของเนือ้หาท่ีอยู่ใน
รูปแบบดิจิทลัประกอบด้วยจดุเดน่ 5 ประการหรือท่ีผู้ เขียนเรียกว่า อิสระ 5 ประการ ได้แก ่

1)  อิสระจากข้อจํากดัด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนือ้หา
ในรูปแบบดิจิทัลทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับ และส่งข่าวสารได้ในเวลาท่ีตนต้องการ และไม่
จําเป็นต้องชมเนือ้หาต่างๆตามเวลาท่ีกําหนดอีกตอ่ไป 

2)  อิสระจากข้อจํากดัด้านพรมแดน (Freedom from Geological 
Boundaries) เนือ้หาในรูปแบบดิจิทลัเป็นเนือ้หาท่ีรับข้อมลูขา่วสารได้ทัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วทํา
ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมลูขา่วสารจากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่ละคน 

3)  อิสระจากข้อจํากดัด้านขนาด (Freedom to Scale) กล่าวคือเนือ้หาท่ี
สามารถปรับย่อหรือขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนือ้หาให้เหมาะสําหรับการเผยแพร่
ทัว่ไปโลก หรือปรับให้เหมาะกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 
   4)  อิสระจากข้อจํากดัด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) ซึง่เนือ้หา
แบบดิจิทลัไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีตายตวั สื่อดัง้เดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐาน
ทางโทรทศัน์ถกูกําหนดเวลาว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิงพิมพ์ต้องมีคร่ึงหน้าหรือเต็มหน้า 
เป็นต้น แต่ส่ือดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอภาพท่ีถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนําไปลงเว็บไซต์
จะต้องมีความยาวก่ีวนิาที หรือมีความละเอียดของไฟล์เท่าไร่ก็ได้ เป็นต้น 
   5)  อิสระจากยคุนกัการตลาดท่ีสร้างเนือ้หามาสู่ยคุผู้บริโภคได้ริเร่ิมสร้าง 
และทําการควบคมุเนือ้หาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and 
Controlled) 
  2.4.3.2  ประเภทของส่ือใหม ่
  ประเภทของส่ือใหม่ คือ รูปแบบของเนือ้หาแบบดิจิทลัท่ีพบเห็นในปัจจบุนั และมี
บทบาทสําคญัมากในอนาคตและส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นต่างกนัออกไปขึน้อยู่กับ
การใช้งาน ซึง่ประเภทของส่ือใหม ่(ศิริวิไล ทศันวภิาส, 2554) ได้แก่ 
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1)  Web Site ผู้ประกอบธุรกิจสว่นใหญ่ใช้เว็บไซต์ในการประชาสมัพนัธ์
เพ่ือการให้ข้อมูลเบือ้งต้นต่อผู้สนใจโดยพืน้ฐานแล้วมกัเร่ิมต้นท่ีโฮมเพจ (Home Page) โดยมี
ความสําคัญเหมือนเป็นหน้าร้านและธุรกิจและส่วนเนือ้หาเก่ียวกับการก่อตัง้สินค้าและบริการ
รวมถึงส่วนท่ีขาดไม่ได้ คือ การติดต่อกับองค์กรในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาให้ระบบจัดทํา
เว็บไซต์มีไดนามิคสงูขึน้ ผู้สนใจสามารถส่ือสารตอบกลบัมาท่ีเจ้าของเว็บเพ่ือแสดงความสนใจต่อ
สินค้าหรือบริการในเว็บนัน้ได้ทนัทีดงัท่ีบนหน้าเว็บไซต์จะมองเห็นเป็นแบบฟอร์มให้กรอกหรือคลิก 
เลือกดขู้อมลูได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีนกัการตลาดในหลายๆประเภทธุรกิจพฒันากลยทุธ์เพ่ือตอบ
รับศกัยภาพของเว็บไซต์ในโลกอินเทอร์เน็ตไว้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น การจดัทํากิจกรรมออนไลน์ ให้
ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมเล่นเกมส์ออนไลน์ชิงรางวลั ซึง่ลกัษณะนีเ้องท่ีทําให้การสื่อสารผ่านช่องทางนี ้
สามารถเก็บข้อมลูของผู้ ท่ีสนใจในกิจกรรมประเภทดงักลา่วได้อย่างแมน่ยํากว่าการสุม่แจกโบรชวัร์
อย่างท่ีเคยทํากนัมาพร้อมกันนีย้งัเป็นการเก็บฐานข้อมลู (Database) เพ่ือบริหารลูกค้าให้เป็น
ลกูค้าคาดหวงัได้ในอนาคต 
   2)  Banner Advertise เป็นลกัษณะของการโฆษณารูปแบบหนึ่งผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตซึง่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุ แบนเนอร์มีขนาดท่ีไม่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ทํา
ให้แบนเนอร์สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องความสนใจตอ่ผู้ เข้าชมและเป็นอินเทอร์แอค
ทีฟ คือ มีไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) เช่ือมเข้าสูเ่ว็ปไซต์ของผู้ลงโฆษณานัน้ได้ถ้าคลกิท่ีแบนเนอร์  
   3)  Search Engine เป็นการนํา URL ของเว็บไซต์ไปลงทะเบียนกบัเว็บ
เพ่ือให้ผู้ สนใจสามารถพิมพ์ค้นหาแล้วพบเว็บไซต์ของเราได้ เช่น  www.google.com, 
www.yahoo.com เป็นต้น เป็นบริการเพ่ือเพ่ิมรายช่ือของเว็ปไซต์เข้าสู่ฐานข้อมลูเว็ปเสิร์ชไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้วิธีการเพียงแค่เข้าไปสมคัรทีละเว็บข้อมลูท่ีต้องกรอก ได้แก่ URL ช่ือโฮมเพจ 
คําบรรยาย และคําท่ีใช้ค้นหา เป็นต้น เม่ือผู้สนใจพิมพ์คําค้นหาตรงกบัคําท่ีระบไุว้ข้อมลูก็จะถกูดึง
ขึน้มาแสดงในรายการท่ีพบ 
   4)  Web Board คือ พืน้ท่ีส่วนหนึ่งของเว็บมกัให้บคุคลทัว่ไปได้เข้ามาลง
ประกาศโดยไมมี่คา่ใช้จ่าย ในบางเวบ็ไซต์ทําการจดัหมวดหมู่ของประกาศเพ่ือสะดวกในการค้นหา
ข้อมลูของผู้สนใจจากการสงัเกต พบว่า การลงประกาศมกัเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ต้องการ
ตัง้งบการทําการตลาดสูง ในขณะเดียวกันมีข้อดีตรงท่ีสามารถทราบความคิดเห็นของผู้ ท่ีสนใจ
ข้อมูลนัน้ได้ทันทีและประกาศซํา้ได้บ่อยเท่าท่ีต้องการ ซึ่งถือเป็นทางเลิอกอีกทางท่ีใช้งบการ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์น้อย 
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   5)  E-mail Newsletter คือ การส่งจดหมายข่าวถงึสมาชิกของเว็บไซต์
เป็นลกัษณะของการทําการตลาดอย่างต่อเน่ืองและบริหารสมาชิกอย่างเป็นระบบลกูค้าท่ีได้รับ
ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ มีโอกาสท่ีจะกลบัมาซือ้สินค้าหรือใช้บริการซํา้อีกครัง้ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีทรงพลังมากอย่างหนึ่งในยุคดิจิตอล 
จดหมายข่าวสารสามารถส่งได้ในปริมาณมากทั่วโลกโดยมีค่าใช้จ่ายต่ําเม่ือเทียบกับการส่ง
ข้อความผ่านสื่อไปรษณีย์ทัว่ไปท่ีพบเห็นมี 2 รูปแบบ คือ การส่งข้อความแจ้งข่าวสารทางการ
ตลาดและในรูปแบบท่ีมีการออกแบบให้สวยงามสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทไปพร้อมๆกนั 
   6)  Advertorial  คือ หลายเว็บไซต์เป็นผู้ ท่ีให้บริการเขียนบทความลงใน
คอลมัน์ประจําของเว็บนัน้ๆ เรียกว่า บทความโฆษณาเช่นเดียวกนักบันิตยสารท่ีรับเขียนบทความ
ให้กับสินค้าหรือบริการเป็นรายเดือน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีง่ายใช้
เวลาน้อยและช่วยเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรในเวลาเดียวกันจากอัตราค่าลงบทความ
โฆษณาท่ีมีราคาสงูทําให้ผู้ประกอบการท่ีสนใจในรูปแบบสื่อนีเ้ป็นกลุ่มระดบักลางจนถึงรายใหญ่ 
ซึ่งจัดงบประมาณการทําการตลาดไว้เป็นประจําปีและมกัเลือกบทความในช่วงเทศกาลซึ่งผู้ เข้า
ค้นหาข้อมลูในอินเทอร์เน็ตต้องการหาข้อมลู 
   7)  Social Network  เป็นรูปแบบของสงัคมประเภทหนึง่ท่ีออนไลน์อยูบ่น
อินเทอร์เน็ต หรืออาจเรียกว่า Online Community โดยท่ีสงัคมเราใช้ชีวิตตอนนีจ้ะเรียกว่า Offline 
สงัคมดงักลา่วมีการขยายตวัแบบ Network หรือเครือข่ายเป็นสงัคมท่ีเรารู้จกัเพ่ือนๆของเพ่ือนและ
ทําให้เป็นเพ่ือนของเราได้อีกด้านหนึง่ เพ่ือนของเราอยากรู้จกัเพ่ือนๆของเราก็สามารถทําได้เช่นกนั
โดยเป็นการรู้จกักนัตอ่ไปเป็นทอดๆคล้ายๆเครือข่ายใยแมงมมุท่ีโยงกนัไปมาได้  
  จากการสํารวจอตัราการใช้งานเจริญเติบโตของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับความ
นิยมมากท่ีสดุ 4 อนัดบัคือ Facebook, Twitter, Youtube และ Instagram การใช้งานในประเทศ
ไทยมีการเจริญเติบโตขึน้จากปี ค.ศ. 2012 มากขึน้ถงึร้อยละ 24, 53, 125 และ 178 ตามลําดบั 
โดยคนไทยนัน้ใช้งานส่ือสงัคมเหล่านีผ่้านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากถึงร้อยละ 64 และผ่าน
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 36 (SAETAH, 2013) 

ความสําคัญของส่ือใหม่นัน้ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่ือสาร
หลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจท่ีใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างบุคคลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น Email, Chat, Voice Call, Video Call ในด้านการนําเสนอข้อมลูของผู้ รับสาร ท่ี
สามารถทําให้ทุกคนมีส่ือเป็นของตัวเอง ผ่านตัวกลางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Youtube, Blog ความสําคญัในด้านการศกึษา ส่ือใหม่มีส่วนช่วยอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้
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และแนวคิดจากผู้สอนไปยงัผู้ เรียน ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี 
ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนได้รวดเร็วขึน้และช่วยประหยดัเวลาในการเรียน เช่น การเรียนการสอน
ผ่านระบบดาวเทียม, การเรียนการสอนโดยใช้ Power Point และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (กาญจนา 
แก้วเทพ และคณะ, 2556) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ดงักล่าวทําให้ผู้ วิจยัมองเห็นว่า การศึกษาการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภคมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยการรับส่ือของผู้บริโภคอาจจะเป็นการตัง้ใจเปิดรับส่ือ 
หรือไม่ได้ตัง้ใจก็ตาม ซึง่จะมุ่งศกึษาไปทัง้ส่ือเก่า เช่น วิทย ุโทรทศัน์ นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ค เป็นต้น 
และส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ท่ีเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ อย่างเช่น 
Facebook, Instagram, Twitter, Blog เป็นต้น ซึง่เป็นปัจจบุนัถือเป็นการบริการและการส่งเสริม
การขายท่ีนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  เน่ืองจากเป็นการส่ือสารแบบสองทาง โดยมีการ
ตอบสนองได้อย่างทนัที ทําให้ผู้บริโภคนิยมใช้ส่ือใหม่กนัเป็นจํานวนมาก โดยผู้ วิจยัจะมุ่งศึกษาไป
ท่ีการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายไปทัง้ 2 ส่ือ คือ ส่ือเก่า และส่ือใหม่ควบคู่กัน
ภายในงานวิจยั  
 
2.5  ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 
 ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศกึษาถึง
กระบวนการต่างๆท่ีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเข้าไปเก่ียวข้องเพ่ือทําการเลือกสรร การซือ้ การใช้ การ
บริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาตา่งๆให้ได้รับความพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
การกระทําของบคุคลใดบคุคลหนึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซึง่การใช้สินค้าและ
บริการ ทัง้นีห้มายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทําของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และใช้
สินค้า 
 อุไรวรรณ แย้มนิยม และยงยุทธ พู่พงศ์ศิริพนัธ์ (2543) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีซึ่งผู้บริโภคทําการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจ และ
การกระทําของคนท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้า  
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 ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้นีห้มายถึง 
กระบวนการตดัสินใจซึง่เกิดขึน้ก่อนและมีสว่นในการกําหนดให้มีการกระทํา  
 เพ็ญศิริ โชติพนัธ์ (2551) ได้สรุปความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นกระบวนการท่ี
บุคคลตัดสินใจว่าจะซือ้สินค้า และบริการอะไร เม่ือใด ท่ีไหน อย่างไร และจากสถานท่ีใด 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวพนักับจิตใจมนุษย์ ในการตดัสินใจทางการตลาด บุคลลท่ีจะมี
การรับรู้ถงึความสมัพนัธ์ต่อองค์การธรุกิจ 
 
 2.5.1  รูปแบบพฤตกิรรม 

เม่ือผู้บริโภคในตลาดมีความต้องการท่ีหลากหลาย จึงทําให้มีการศึกษาถึงรายละเอียดท่ี
ลกึลงไปเพ่ือทําความเข้าใจถงึพฤติกรรมและการตดัสนิใจของผู้บริโภคให้มากขึน้  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหา
พฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมต่างๆ 
เพ่ือสามารถจดักลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ได้ถกูต้อง 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHY?, WHOM, WHEN, WHERE?, และ HOW? เพ่ือค้นหา
คําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดงัตารางท่ี 2.2 แสดงการใช้คําถาม 7 
คําถาม เพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภครวมทัง้การใช้กลยทุธ์การตลาดให้
สอดคล้องกบัคําตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
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ตารางที่ 2.2  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1Hs) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกบั
พฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 

 
คาํถาม (6Ws และ 
1H) 

คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

1) ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the 
target Market?) 

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย 
(Occupants)ทางด้าน 
(1) ประชากรศาสตร์ 
(2) ภมิูศาสตร์ 
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วยกลยทุธ์ด้าน
ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย 
และการสง่เสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 

2) ผู้บริโภคซือ้อะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ และ
ต้องการได้จากผลติภณัฑ์ ได้แก่ 
คณุสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ (Product 
Component) และความแตกตา่ง
ท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งขนั 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product 
Strategies) ประกอบด้วย  
(1) ผลติภณัฑ์ 
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 
บรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า รูปแบบ
บริการ คณุภาพ ลกัษณะ
นวตักรรม  
(3) ผลติภณัฑ์ควบ 
(4) ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
(5) ศกัยภาพผลติภณัฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) 
ประกอบด้วยความแตกต่างด้าน
ผลติภณัฑ์ บริการ พนกังาน และ
ภาพลกัษณ์ 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ่)  
  
คําถาม (6Ws และ 
1H) 

คาํตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

3) ทําไมผู้บริโภคจงึซือ้ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ 
(Objective) ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพ่ือ
สนองความต้องการของเขาด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึง่ต้อง
ศกึษาถงึปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้ คือ  
(1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง
จิตวิทยา 
(2) ปัจจยัทางสงัคม และ
วฒันธรรม 
(3) ปัจจยัเฉพาะบคุคล  

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ 
(1) กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product Strategies) 
(2) กลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion 
Strategies) (3) กลยทุธ์ด้าน
ราคา (Price Strategies) 
(4) กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดั
จําหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) 

4) ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุม่ต่าง 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย (1) 
ผู้ ริเร่ิม (2) ผู้ มีอิทธิพล (3) ผู้
ตดัสนิใจซือ้ (4) ผู้ ซือ้ (5) ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์
การโฆษณา และ(หรือ) กลยทุธ์
การสง่เสริมการตลาด 
(Advertising and promotion 
strategies) โดยใช้กลุม่อิทธิพล 

5) ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วง
ฤดกูาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวนัสําคญัตา่งๆ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์
การการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) เชน่ 
ทําการสง่เสริมการตลาดเม่ือใด
จงึจะสอดคล้งอกบัโอกาสใน
การซือ้ 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ่)   
 
คาํถาม (6Ws และ 
1H) 

คาํตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

6) ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets) ท่ี
ผู้บริโภคไปทําการซือ้ เช่น 
ห้างสรรพสนิค้า ซปุเปอร์มาร์เก็ต 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย 
(Distributuion Channel 
Strategies) บริษัทนําผลิตภณัฑ์
สูต่ลาดเป้าหมายโดยพจิารณา
วา่จะผ่านคนกลางอย่างไร 

7) ผู้บริโภคซือ้
อยา่งไร (How does 
the consumer 
buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบด้วย 
(1) การรับรู้ปัญหา 
(2) การค้นหาข้อมลู 
(3) การประเมนิผลทางเลือก 
(4) ตดัสนิใจซือ้ 
(5) พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบด้วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การให้ขา่ว และการ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เชน่ พนกังานขายจะ
กําหนดวตัถปุระสงค์ในการขาย
ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน
การตดัสินใจซือ้ 

 
แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546. 
 

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถงึเหตจุงูใจท่ีทํา
ให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้เกิด
ความต้องการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องดํา ท่ีผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ท่ีจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผู้ ซือ้ แม้จะมีการตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หรือ การ
ตดัสนิใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  
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 โดยรูปแบบจําลองของโมเดลนี ้จะมีส่ิงกระตุ้น (Stimulus) เป็นตวัแรกเร่ิมท่ีเกิดก่อนแล้ว
จงึทําให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยมีรายละเอียดของโมเดล (S-R Model) ดงัต่อไปนี ้
   2.5.1.1  ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) หมายถงึ สิ่งท่ีผลกัดนัให้บคุคลเกิดการตอบสนอง
หรือตดัสินใจซือ้อาจเกิดขึน้จากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 
(Outside Stimulus) โดยท่ีนกัการตลาดจะต้องสนใจ และจดัสิ่งกระตุ้นภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying Motive) 
ซึ่งอาจใช้เป็นเหตุจูงใจซือ้ด้านเหตุผลหรือด้านจิตวิทยาก็ได้ ส่ิงกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 
สว่นคือ 
   1)  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) ส่ิงกระตุ้นท่ีนกัการ
ตลาดสามารถควบคุม และต้องจดัให้มีขึน้เพราะจะสร้างให้เกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ เป็นสิ่ง
กระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึง่ประกอบด้วย 

(1)  สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบให้ผลิต 
ภณัฑ์มีความสวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการซือ้ 

(2)  ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น โดยทําการกําหนดราคาสินค้า
ให้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์โดยพจิารณาลกูค้าเป้าหมาย 

(3)  สิ่งกระตุ้นด้านจดัจําหนา่ย (Place) เชน่ มีการจดัจําหนา่ยให้
ผลติภณัฑ์ทัว่ถงึเพ่ือเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค 

(4)  ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น โฆษณา 
การใช้ความพยายามของพนกังานขาย เช่น การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั
บคุคลทัว่ไป 
   2)  สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองค์กรซึง่บริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ สิง่กระตุ้นเหลา่นีไ้ด้แก่ 

(1)  ส่ิงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น รายได้ของผู้บริโภค 
ภาวะเศรษฐกิจ โดยสิ่งเหล่านีมี้อทิธิพลต่อความต้องการของบคุคล 

(2)  ส่ิงกระตุ้นด้านเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีด้าน
ฝากถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุ้นความต้อางการของผู้บริโภคให้ใช้บริการของธนาคารมากขึน้ 

(3)  สิ่งกระตุ้นด้านกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น 
นโยบายเพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึง่จะมีอทิธิพลต่อการเพิม่หรือลดความต้องการของผู้ ซือ้  



53 

(4)  สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ประเพณีไทยในสมยั
ตา่งๆ ขนบธรรมเนียม จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ๆ 
  2.5.1.2  กลอ่งดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) หมายถงึ 
ความรู้สึกนึกคิดของคนซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สกึนึกคิดของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สกึนึก
คิดของผู้ ซือ้และการตดัสินใจเลือกซือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
   1)  ลกัษณะของผู้ ซือ้ (Buyer Characteristic) ซึง่ได้รับอิทธิพลจากปัจจยั
ตา่งๆดงันี ้

(1)  ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นเคร่ือง 
เคร่ืองผกูพนับคุคลในกลุม่ไว้ด้วยกนั บคุคลเรียนรู้วฒันธรรมของเขาภายใต้กระบวนการทางสงัคม
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกําหนดความต้องการ และพฤติกรรมของบคุคล วฒันธรรมแบง่ออกเป็นแบบ
ตา่งๆ วฒันธรรมพืน้ฐาน วฒันธรรมกลุม่ยอ่ม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชนชัน้ของสงัคม 

(2)  ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิต 
ประจําวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุม่อ้างอิง ได้แก่ 
กลุม่ปฐมภมิู กลุม่ทติุยภมิู ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ ซือ้ 

(3)  ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal Factors) โดยการตดัสนิใจซือ้ได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะสว่นบคุคลทางด้านตา่งๆ ได้แก ่อาย ุขัน้ตอนวฏัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ การ 
ศกึษาโอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บคุลกิภาพ และแนวความคดิสว่นบคุค] 

(4)  ปัจจยัจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัท่ีอยูภ่าย 
ในตวัผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้และการใช้สนิค้า ได้แก่ การจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความเช่ือ ทศันคติ และบคุลิกภาพ 
   2)  กระบวนการตดัสินใจซือ้ของตวัผู้ ซือ้ (Buyer’s Decision Process) 
ประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้

(1)  การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การท่ีผู้บริโภครู้จกัถงึ
ปัญหาซึง่ทําให้ผู้บริโภคทราบความจําเป็นและความต้องการในสินค้า งานของนกัการตลาดในขัน้
นีคื้อ จดัสิง่ท่ีเป็นความต้อางการด้านผลติภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจําหน่าย หรือการสง่เสริมการ 
ตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ความต้องการในสินค้า 

(2)  การค้นหาข้อมลู (Information Search) คือ ผู้บริโภคท่ีได้รับรู้ว่า
ปัญหานัน่คือ เกิดความต้องการในขัน้ท่ี 1 แล้วก็จะค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ (1) แหล่ง
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บคุคล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน (2) แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนกังานขายของนกัการตลาดท่ี
เก่ียวข้องกบักระบวนการในการพยายามจดัข้อมลูข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้าและแหล่งบคุคลให้
มีประสทิธิภาพและทัว่ถงึ 

(3)  การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation of Alternatives) การ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ในขัน้ท่ี 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคือ (1) 
คณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่น รูปร่าง รูปทรง (2) การให้นํา้หนกัความสําคญัสําหรับคุณสมบตัิ
ผลิตภณัฑ์ เช่น ราคา เหมาะสม คณุภาพสงู (3) ความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินค้าหรือภาพพจน์ ซึ่ง
ความเช่ือนีจ้ะมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ (4) การเปรียบเทียบระหวา่งย่ีห้อ
ต่างๆงานของนักการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการขัน้คือ การจัดส่วนประสมการตลาดด้าน
ตา่งๆให้เหมาะสม 

(4)  การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) การท่ีจะตดัสนิใจวา่จซือ้ 
ผลติภณัฑ์ย่ีห้อใด เน่ืองจากได้มีการประเมินผลทางเลือกตา่งๆมาแล้ว ผู้บริโภคตดัสนิใจซือ้ผลติ 
ภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสดุและปฏิเสธท่ีจะซือ้สินค้าท่ีตนเองไม่มีความพอใจท่ีจะซือ้ 

(5)  พฤติกรรมภายหลงัจากการซือ้ (Post-Purchase Behavior) เป็น
ส่ิงท่ีแสดงความรู้สกึพอใจหรือไม่พอใจหลงัจากมีการซือ้ผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สกึนีข้ึน้อยู่กบั
คณุสมบติัของผลิตภณัฑ์และความหวงัของผู้บริโภคถ้าผลิตภณัฑ์มีคณุสมบติัตรงตามท่ีคาดหวงัก็
จะเกิดผลในทางบวก คือ ผู้ บริโภคเกิดความพึงพอใจ มีแนวโน้มท่ีจะซือ้ซํา้แต่ถ้าผลิตภัณฑ์มี
คณุสมบติัไม่ตรงตามความต้องการหรือตํ่ากว่าท่ีคาดหวงัย่อมเกิดผลในทางลบ นัน่คือผู้บริโภคไม่
พอใจและมีแนวโน้มท่ีจะไมซื่อ้ซํา้ค่อนข้างสงู 
  2.5.1.3  การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s Response) หมายถงึ การมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาของผู้บริโภคหลงัจากมีสิ่งกระตุ้น ซึง่หมายถึง การตดัสินของผู้บริโภค โดยจะมีการ
ตดัสนิใจประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
   1)  การตดัสินใจด้านผลิตภณัฑ์ (Product Decision) การตดัสินใจของ
ผู้บริโภคท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑ์หนึ่งขึน้อยู่กับทัศนคติต่อผู้ประกอบการธุรกิจและย่ีห้อ ราคา การลด
ราคา การตดัสินใจด้านผลิตภณัฑ์จะทําการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

(1)  การตดัสินใจเก่ียวกบัย่ีห้อ 
(2)  การตดัสินใจด้านราคาและการลด 
(3)  การตดัสินใจซือ้โดยฉบัพลนั 
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   2)  การตดัสินใจด้านร้านค้า (Store Decision) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบั
ร้านค้าของผู้บริโภคขึน้อยู่กับ ทัศนคติความรู้สึกต่อร้านนัน้ๆ และการเลือกร้านค้า ซึ่งการเลือก
ร้านค้าขึน้อยูก่บัทําเลท่ีตัง้ ประเภทของสนิค้า ราคา และบริการ 
   3)  การตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีในการซือ้ (Method of Purchase Secision)
ลกัษณะหรือวธีิการซือ้ของผู้บริโภคจะใช้หวัข้อต่อไปนีพิ้จารณาคือ  

(1)  ทศันคติตอ่เวลาและระยะทาง (Attitude toward time of 
distance) โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระยะทางกบัสินค้าท่ีจําหน่าย 

(2)  การตดัสนิใจจบัจ่ายหลายรายการ (Multiple Shopping 
Decision) ผู้บริโภคนิยมไปร้านค้าท่ีสามารถหาซือ้ของท่ีต้องการได้ครบทกุรายการภายในร้าน
เดียว (One Stop Shopping) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือ
วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้ บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการ
พฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภคคําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
ฉะนัน้ การทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคจะทําให้เข้าใจถึงการกระทําของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการขององค์กรหรือธุรกิจ โดยผ่านการนําการสื่อสารทาง
การตลาดและส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ การจัด
จําหน่าย เพ่ือให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจในการใช้บริการได้ง่ายขึน้ โดยวิจยัเห็นว่าการวิจยัในครัง้นี ้
จะช่วยทําให้เข้าใจในพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ดี และมีประสิทธิภาพต่อการ
นําไปใช้การประกอบธุรกิจได้อีกด้วย 
 
2.6  แนวคดิเก่ียวกับทศันคต ิ
 
 ทศันคติ ซึ่งบางตําราใช้คําว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดส่ิง
หนึ่งเจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวมๆของบุคคลท่ีเกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียง
ของจิตใจหรือประสาทซึ่งแสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใดส่ิงหนึ่งโดยจะแสดงออกในทาง
สนับสนุนเห็นดีเห็นชอบด้วยหรือต่อต้านไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2540)  
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 ทศันคติ คือ ความเช่ือ ความคิดเห็นท่ีชดัเจนและความรู้สึกท่ีแท้จริงท่ีใช้เป็นหลกัในการ
ปฏิบตัิและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  โดยทศันคติเป็นส่ิงท่ีคงทนแตส่ามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
ได้ ซึ่งทศันคติของแต่ละบคุคลจะมีความแตกต่างไปตามสถานการณ์ กล่าวคือ แต่ละบคุคลอาจมี
ความคิดเห็นหรือความชอบท่ีแตกต่างกนั เป็นต้น โดยทศันคติเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการ
ขัดเกลาทางสังคม ซึ่งทัศนคติสามารถเรียนรู้ได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรง ได้แก่ 
ประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล และทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้จากการฟัง การดู การรับรู้ส่ิง
ตา่งๆท่ีอยูร่อบตวัเรานัน่เอง (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร์, 2531) 

สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) ได้ให้คําจํากดัความของทศันคติไว้ ทศันคติเป็นแนวโน้มการ
แสดงออกท่ีมีต่อสิ่งเร้าต่างๆ อาจเป็นทัง้คน วตัถสุิ่งของหรือความคิดอาจเป็นได้ทัง้ด้านบวกและ
ด้านลบ โดยทศันคติเป็นสิง่เรียนรู้จากความเช่ือและคา่นิยมสว่นบคุคล  

อรวรรณ  ปิลินธน์โอวาท (2554) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ผลรวมของความรู้สกึ
ต่างๆและความคิดหรือแนวโน้มท่ีบคุคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทศันคติมีความสมัพนัธ์กบั
ความเช่ือหรือประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งการท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติหมายถึงการเปล่ียนความ
เช่ือของบคุคลนัน้เอง 
 ฉะนัน้ไม่ว่าทัศนคติจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบตามความหมายท่ีนักวิชาการกล่าว
มาแล้ว ทศันคติก็ยงัเป็นการแสดงความรู้สกึของบคุคลหนึ่งท่ีมีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดส่ิงหนึ่งท่ีจะขึน้อยู่กบั
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป  ขึน้อยูก่บัความเช่ือและคา่นิยมของบคุคลนัน้ๆเอง 
 

2.6.1  องค์ประกอบของทัศนคติ 
 จฑุารัตน์  เอือ้อํานวย (2553) ได้แบ่งองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 ได้แก่  
  1)  ด้านความรู้ หมายถงึ ความรู้หรือประสบการณ์ของบคุคลรวมถงึความเช่ือ 
  2)  ด้านความรู้สกึ หมายถึง ความรู้สกึเชิงบวก หรือความรู้สกึเชิงลบมีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ 
  3)  ด้านพฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ีแสดงออกทางด้านบวก หรือทางด้านลบต่อการ
ตอบสนองสิง่ใดสิ่งหนึง่ 
 จากองค์ประกอบข้างต้นจะพบว่า มีความคล้ายคลึงกบัแนวคิดองค์ประกอบ 3 ประการ
ของ Schiffman, and Kanuk (1994) ได้กล่าววา่ ทศันคติประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้าน
ความคิด องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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1) องค์ประกอบด้านความคิด (The Cognitive Component) ความรู้และการรับ 
รู้ท่ีถกูสร้างมาจากประสบการณ์โดยตรงของผู้บริโภคท่ีมีทศันคติต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งและข้อมลูต่างๆ ท่ี
ได้รับจากแหล่งข้อมลูจะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการสร้างความเช่ือของพวกเขา โดยความเช่ือและทศันคติ
สามารถเกิดได้หลากหลายซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่การเกิดพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงต่อสิ่งนัน้ และ
นําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน องค์ประกอบทางด้านความคิดเป็นความเช่ือของผู้บริโภคเก่ียวกับ
คุณสมบัติและประโยชน์ของตราสินค้า โดยผู้ บริโภคจะเรียงลําดับความสําคัญของความเช่ือ
เหล่านีแ้ตกต่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด เพราะทําให้ทราบความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ (Assael, 1993) 
  2)  องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (The Affective Component) อารมณ์หรือความ 
รู้สกึของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า บริการ หรือองค์กร ซึง่ผู้บริโภคสามารถประเมินระดบัทศันคติท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยวดัจากระดบัความชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อสิ่งนัน้ องค์ประกอบทางด้านความรู้สกึ
เป็นการประเมินตราสินค้า (Overall Brand Evaluation) ผู้บริโภคจะประเมินความเช่ือท่ีพวกเขามี
ต่อคณุลกัษณะและประโยชน์ของตราสินค้านัน้ ซึง่องค์ประกอบด้านความรู้สึกเป็นศนุย์กลางของ
การวดัทัศนคติ เน่ืองจากการประเมินตราสินค้าจะทําให้นกัการตลาดทราบถึงแนวโน้มความรู้สึก
ชอบหรือไมช่อบตราสนิค้าของผู้บริโภค (Assael, 1993) 
  3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Conative Component) คือ ส่ิงท่ีเป็นไปได้ 
และแนวโน้มของบุคคลท่ีจะเกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงนัน้ ย่ิงไปกว่านัน้
สําหรับแนวคิดทางการตลาดและการวิจยัผู้บริโภคเช่ือว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นการวดั
ความถ่ีบ่อยของแนวโน้มในการซือ้สินค้าหรือใช้บริการได้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นความ
ตัง้ใจซือ้ตราสินค้าของผู้บริโภค (Intention to Buy) ท่ีเกิดจากทศันคติท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึง่
นกัการตลาดควรให้ความสําคญักบัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เช่น สินค้า บรรจุ
ภณัฑ์ และโฆษณา เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค (Assael, 1993) 
 

2.6.2  แหล่งการเกิดทศันคต ิ
 จํารอง เงินดี (2552) ได้แบง่ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ผา่นแหลง่ตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้
  1)  วฒันธรรม (Culture) เป็นแบบแผนท่ีคนในสงัคมยอมรับ จะเห็นได้ว่าบคุคล
ท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีทศันคติท่ีแตกตา่งกนั 
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  2)  ครอบครัว (Family) เป็นสถาบนัแห่งแรกของการเรียนรู้กระบวนการทางสงัคม 
ซึง่บคุคลในครอบครัวเป็นผู้ มีอิทธิพลในการถ่ายทอดวฒันธรรม รวมถงึแนวคิดและทศันคติ ดงันัน้ 
จงึอาจกลา่วได้ว่า บคุคลท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกตา่งกนัยอ่มมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั 
  3)  กลุ่มเพ่ือน (Peers) ถือเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการรับและเปล่ียนแปลงในด้าน
ทศันคติมากท่ีสดุในกลุม่วยัรุ่น ซึง่เป็นกลุม่ท่ีเห็นว่าเพ่ือนมีความสําคญัทัง้ในด้านความคิดและการ
กระทํา ซึง่วยัรุ่นอาจเกิดการโน้มเอียงหรือการเปลี่ยนแปลงด้านทศันคติไปตามกลุม่เพ่ือนได้ 
  4)  ส่ือมวลชน (Mass Media) มีบทบาทในการนําเสนอเพ่ือความพยายามชกัจงู
ในการให้บคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติ เช่น การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาต่างๆ 
  5)  ประสบการณ์ส่วนตวั (Specific Experience) หมายถึง บคุคลแต่ละบคุคลมี
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้บคุคลมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามประสบการณ์ดัง้เดิมท่ีมี
อยู ่
 

2.6.3  การเปล่ียนแปลงทศันคต ิ
 ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมล้วนแต่มีความเก่ียวข้องกัน ถ้าส่ิงใดสิ่งหนึ่งถูกกระบท
บล้วนแต่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติทัง้สิน้ (จุฑารัตน์ เอือ้อํานวย, 2553) ดงันัน้การ
เปลี่ยนแปลงทศันคติจะสามารถทําได้เม่ือมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเข้ามาในจิตใจของ
ผู้ บริโภคและทําให้เกิดการลังเลหรือเปล่ียนแปลงทัศนคติได้ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีต้องคํานึงถึง 
ดงัต่อไปนี ้
  1)  แหลง่ข้อมลูขา่วสาร ได้แก ่บคุคล สถาบนั และส่ือมวลชนตา่งๆ ท่ีดงึดดูใจหรือ
สร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดขึน้ได้ อนัก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติทางด้านความคิด 
  2)  ข้อมลูข่าวสาร การสง่สารหรือข้อความเดิมซํา้ๆ อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทศันคติทางด้านความรู้สกึ โดยใช้เนือ้หาสารท่ีมีความประทบัใจหรือความสะเทือนใจ 
  3)  ผู้ รับข้อมลูข่าวสาร คือลกัษณะทางประชากรมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
ซึง่ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนั เช่น เพศ อาย ุบคุลิกภาพและประสบการณ์ ย่อมมีแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีแตกต่างกนั 
  4)  วิธีการส่งข้อมลูหรือขา่วสาร วิธีการใช้ส่ือท่ีแตกต่างมีผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกตา่ง 
  5)  ด้านพฤติกรรม คือ การเปล่ียนทศันคติสง่ผลให้เกิดการปรับพฤติกรรมใหม ่ซึง่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในสงัคมซึง่มีผลตอ่บคุคลอ่ืน  
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ทางด้าน เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้เสนอแนวคิดการเปล่ียนแปลงทศันคติไว้วา่ ทศันคติ
ของบคุคลจะเปล่ียนแปลงได้โดยรับอิทธิพลจากประสบการณ์ตรง ครอบครัว เพ่ือน และเคร่ืองมือ
การตลาดของนกัการตลาด ซึง่จะต้องพิจารณาถึงการจงูใจขึน้พืน้ฐาน (Basic Motivation) ของ
มนษุย์โดยหน้าท่ีการจงูใจขัน้พืน้ฐานประกอบไปด้วย 

1)  หน้าท่ีในการสร้างผลประโยชน์ (Utilitarian Function) เป็นการเปล่ียนแปลง
ทศันคติของผู้บริโภคเพราะประโยชน์ของตราสินค้ามีตอ่ผู้บริโภคการใช้เคร่ืองมือสือ่สารการตลาด
โดยเฉพาะการสง่เสริมการตลาดเช่น การลด แลก แจก แถม ชิงโชค ฯลฯ ซึง่เคร่ืองมือเหลา่นีใ้ห้ประ 
โยชน์โดยตรงกบัผู้บริโภค 
  2)  หน้าท่ีในการป้องกนัความเป็นตวัเอง (The Ego-Defensive Function) เป็น
การเปล่ียนแปลงทศันคติโดยชีถ้งึความภาคภมูิใจสถานะของบคุคลหรือภาพพจน์สว่นตวั 
  3)  หน้าท่ีในการแสดงคา่นิยมสว่นตวั (The Value-Expressive Function) เป็น
การเปล่ียนแปลงทศันคติโดยชีถ้งึคา่นิยมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวติของ
ผู้บริโภคตลอดจนบคุลิกภาพของสนิค้าชีถ้งึบคุลิกภาพของผู้บริโภค 

4)  หน้าท่ีในการให้ความรู้ (The Knowledge Function) เป็นการเปล่ียนแปลงซึง่
ทศันคติโดยการให้ความรู้และความเข้าใจกบัผู้บริโภค จะเห็นได้วา่ทศันคติย่อมมีการเปล่ียนแปลง
เม่ือมีการจูงใจให้ผู้บริโภคมีความรู้สร้างความน่าเช่ือและมีค่านิยมต่างๆ จะทําให้ทัศนคติของ
บคุคลเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่การเปล่ียนแปลงนี ้
จะทําให้มีการแขง่ขนัทางการค้าเกิดขึน้ จะสง่ผลให้มีการปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การตลาดต่างๆให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป แม้ว่าผู้บริโภคจะมีทศันคติท่ีอยู่ระดบั
ความมัน่คงก็ตาม ทศันคติเหล่านีมิ้ได้หยดุน่ิงอยู่กบัท่ีความจริงแล้วการเปล่ียนแปลงทศันคติต่งๆ
ของผู้บริโภคในระยะยาวมีความสําคัญต่อผู้บริโภคเท่าๆกับท่ีผู้บริโภคต้องมีทัศนคติท่ีมั่นคงใน
ระยะสัน้  ความมั่นคงของทัศนคติทําให้เราสามารถปฏิบัติการต่างๆติดต่อกันได้แต่การ
เปลี่ยนแปลง 

ทศันคติก็สามารถทําให้เราพฒันาตนเองให้เป็นบคุคลหนึ่งหรือผู้บริโภคผู้หนึ่งๆได้เช่นกนั 
ขณะนีเ้รามีสมมติฐานว่าทัศนคติกระทบต่อการดําเนินนกรรมวิธีเก่ียวกบัข่าวสารและพฤติกรรม
ของผู้ บริโภค ดังนัน้เราอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับทัศนคติจะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย 
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 2.6.4  การวัดทศันคต ิ
 การวัดทัศนคติแบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นการประเมิน
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งการวดัทัศนคติอาจใช้วิธีการสงัเกต สมัภาษณ์
หรือแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกนัออกไป วิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย คือ การวดัทศันคติแบบลิคเคิร์ต (Likert Scales) ซึ่งเป็นการถามคําถามและให้เลือก
คําตอบ 5 คําตอบ โดยคําตอบจะแบง่ออกเป็นระดบัตา่งๆ (จฑุารัตน์ เอือ้อํานวย, 2553) 

การนําเอาแนวคิดทัศนคติมาศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ 
และความคิดเห็นของผู้ บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทัง้ในทางบวกหรือทางลบ ถือว่าเป็นการประเมิน
ความรู้สึกของผู้บริโภค และสามารถนํามาใช้ปรับปรุงหรือแก้ไข้ และทําความเข้าใจถึงจิตใจของ
ผู้บริโภคต่องานศกึษาร้านกาแฟ Specialty กบักลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายได้ 
 
2.7  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับร้านกาแฟ 
 
 2.7.1  ประวัติทั่วไปเก่ียวกับกาแฟและร้านกาแฟ 
 มนษุย์รู้จกัการดื่มกาแฟตัง้แต่ศตวรรษท่ี 12 แถปทวีปอฟัริกา มีเร่ืองเล่าว่าประมาณ ค.ศ. 
1400 มีคนเลีย้งแพะในเอธิโอเปียช่ือ ควัได ได้สงัเกตเห็นแพะท่ีเขาเลีย้งกระโดดโลดเต้นอย่าง
สนุกสนาน เม่ือกินผลไม้สีแดงๆ คัลไดได้ลองกินดูก็รู้สึกสดช่ืน ภรรยาของเขาจึงนําไปถวายพระ 
และพระได้นําไปเผาไฟเพ่ือหวงัลดอํานาจของผลไม้นีล้ง แต่กลบัมีกลิ่นหอมน่าพิสมยั จึงนํามาทบุ
และใส่นํา้เพ่ือดบัไป เม่ือลองดื่มนํา้นัน้ก็รู้สึกสดช่ืนกระปรีก้ระเปร่า ต่อมาพวกพ่อค้าจึงนําออกไป
เผยแพร่ 
 สําหรับยโุรปนัน้เร่ิมรู้จกักาแฟเม่ือศตวรรษท่ี 17 โดยนกัแสวงโชคและผู้ ท่ีทําให้กาแฟได้รับ
ความนิยมในยโุรปมากย่ิงขึน้คือ สไุลมาน อลักา ราชทตูประจําราชสํานกัพระเจ้าหลุยส่ี 14 แห่ง
ฝร่ังเศส หรือราวปี ค.ศ. 1715 จากนัน้กาแฟก็มีราคาสงูขึน้ เพราะขนุนางฝร่ังเศสติดกาแฟกนั
งอมแงม ชาวยโุรปได้รู้จกัด่ืมกาแฟอย่างจริงจงั เม่ือศตวรรษท่ี 19 แต่อยู่ในกลุ่มนักเขียนและผู้
ฐานะดีเท่านัน้ ชาวฝร่ังเศสได้นําไปทดลองปลกูในตอนใต้ของประเทศแต่ไม่ได้ผล ชาวฮอลแลนด์
นําไปทดลองปลกูท่ีเกาะลงักาและหมู่เกาะอินเดียตะวนัออกได้สําเร็จ ฝร่ังเศสจึงทําตามบ้าง ทัง้
ประเทศนีห้วงพนัธุ์กาแฟมาก เม่ือฝร่ังเศสกับฮอลแลนด์มีปัญหา เร่ืองพรมแดนในกานากษัตริย์
บราซิลได้ส่งทูตไปไกล่เกล่ีย และแอบนํากาแฟมาขยายพนัธ์ุในรบราซิล จนกลายเป็นแหล่งผลิต
กาแฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมาจนถงึทกุวนันี ้



61 

 อีกตํานานหนึ่งกล่าวถึงความเป็นมาของกาแฟว่า มนุษย์คนแรกท่ีรู้จักและด่ืมกาแฟ คือ 
มฟัทิ แห่งเอเดนใน สมยัศตวรรษท่ี 9 ส่วนอีกหนึ่งบอกว่าผู้ รู้จกัรสชาติของกาแฟเป็นคนแรก คือ 
นกับวช ในศาสนาอิสลามชาวตะวนัออกกลางช่ือ เดลี ผู้มักง่วงเหงาหาวนอนเป็นนิจในขณะสวด
มนต์ และนักบวชผู้ นีไ้ด้พิชิตความง่วงด้วยการด่ืมนํา้ต้ม จากกาแฟท่ีมีคนบอกมาอีกต่อหนึ่ง
หลงัจากนัน้ก็ได้กระจายไปทัว่จนเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจําวนัของชาวตะวนัออกกลาง 
 สําหรับร้านกาแฟกลุ่มแรกของโลกเกิดขึน้ท่ีอิสตนับลูภายใต้ช่ือ Kive Han หรือ Qahveh 
Khaneh เม่ือ ค.ศ. 1475 ลกูค้ายคุนัน้ไม่ได้ทําเพียงนัง่จิบกาแฟแต่พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนัจนตวัร้านได้ฉายาวา่ “โรงเรียนนกัปราชญ์” ในศตวรรษท่ี 17 เม่ือกาแฟเข้าสู่ยโุรปและได้รับการ
ยกย่องเป็นเคร่ืองด่ืมเสริมสติปัญญา ร้านกาแฟได้กลายเป็นแหล่งพูดคุยของปัญญาชนจึงถูก
เรียกว่า “มหาวิทยาลยัเหรียญเพนนี” หมายถึงเพียงจ่ายค่ากาแฟแก้วเดียว ลกูค้าก็เข้าไปต่อบท
สนทนาคมคายในร้านท่ีมีตัง้แต่เร่ืองปรัชญาถึงการเมืองเข้มขน ร้านกาแฟยคุนัน้คือบ่อเกิดของสิ่ง
สําคญัในสงัคม เช่น ร้านกาแฟ Café de Foy ในปารีสซึง่เป็นท่ีปลกุระดมประชาชนจนกลายเป็น
การปฏิวตัฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1789  
 ส่วนเมืองไทยในปี ค.ศ.1971 มีการเปิดร้านกาแฟร้านแรกโดยชาวอเมริกนัช่ือ Red Cross 
Tea Room ท่ีส่ีแยกกัก๊พระยาศรี การกินกาแฟยคุแรกถือเป็นเร่ืองของชนชัน้สงู ก่อนจะแพร่หลายสู่
ประชาชน เกิดเป็น “สภากาแฟ” ร้านกาแฟขนาดเล็กท่ีคนในชมุชนไปนัง่จิบกาแฟและพดูคยุเร่ือง
สงัคม ไม่ว่าจะเป็นเอ๊ียะแซ ร้านเก่าแก่ในเยาวราชท่ีพ่อครัวชาวจีนมาพกัด่ืมกาแฟหลงัซือ้วตัถดุิบ 
หรือเหล่าร้านกาแฟโกป๊ิของชาวภาคใต้ท่ีเป็นแหล่งรวมคอการเมือง นัง่จิบกาแฟยามเช้าสลบัคุย
เร่ืองในหนงัสือพิมพ์ท่ีอา่น  
 ปัจจบุนัร้านกาแฟเป็นบ้านหลงัท่ีสามให้คอกาแฟไปนัง่แช่พดูคยุและทํางานจากฟรี Wi-Fi 
ในราคากาแฟ 1 แก้ว เป็นพืน้ท่ีประกาศตวัตนของลกูค้าว่ารู้จกัเลือกเข้าร้านกาแฟชัน้ดีทัง้ยงัเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีทัง้ความเป็นสาธารณะและปัจเจก เพราะเป็นแหล่งรวมคนรสนิยมใกล้เคียงกนั แต่ลกูค้า
ทกุคนกลบัรักษาระยะห่างระหวา่งโต๊ะ ไม่หนัไปพดูคยุกนัเหมือนก่อน  (ศิวะภาค เจียรวนาลี, กนัต
พร สวนศิลป์วงศ์ และสลิลา มหนัต์เชิดชวูงศ์, 2557) 
 

2.7.2  ประเภทของร้านกาแฟ 
ศนูย์วิจยักสิกรไทย (2550) แบ่งประเภทของร้านระดบับนในประเทศไทยออกเป็น 2 กลุม่

ใหญ่ๆคือ ร้านกาแฟระดบับนตราสนิค้าไทยและร้านกาแฟระดบับนตราสินค้าต่างประเทศแล้วอาจ
จําแนกประเภทของร้านกาแฟระดบับนตามกลุม่ดงักลา่วได้อีกดงัตอ่ไปนี ้
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  1)  ร้านกาแฟระดบับนตราสินค้าไทย เป็นร้านท่ีดําเนินการโดยผู้ประกอบการชาว
ไทย ซึง่อาจจําแนกเป็น  

(1)  ร้านกาแฟระดบับนไทยท่ีมีการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึง่ลกูค้า
ส่วนหใญ่เป็นกลุ่มลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ ได้แก่ แบล็คแคนยอน เป็นร้านท่ีมี
จุดเด่นแตกต่างจากร้านกาแฟอ่ืนๆก็คือ เป็นร้านกาแฟท่ีต่อมาได้ขายกาแฟควบคู่ไปกับอาหาร 
ราคาจําหน่ายกาแฟอยูท่ี่ 65-100 บาทต่อแก้ว และร้านกาแฟอ่ืนๆในกลุ่มนี ้เช่น 94 Coffee, The 
Coffee Maker, Barista เป็นต้น 

(2)  ร้านกาแฟระดบับนไทยท่ีได้เปิดร่วมกบัป๊ัมนํา้มนั เป็นร้านกาแฟท่ีมีกลุ่ม
ลกูค้าเป็นนักเดินทางส่วนใหญ่ ร้านกาแฟระดบับนในกลุ่มนี ้ได้แก่ บ้านไร่กาแฟ (เปิดร่วมกับ
ป๊ัมนํา้มนัเจ็ท) กาแฟอเมซอน (เปิดร่วมกบัป๊ัมนํา้มนั ปตท.) อินทนินทร์ (เปิดร่วมกบัป๊ัมนํา้มนับาง
จาก) เป็นต้น 

(3)  ร้านกาแฟยอ่ย โดยมากมกัอยูใ่นรูปแบบมมุกาแฟ (Coffee Corner) หรือ
กาแฟรถเข็น (Cart) ซึง่ใช้เงินลงทนุไมม่าก โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีทําธุรกิจส่งออกหรือนําเข้า
กาแฟจะเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์คลอดจนวตัถดุิบท่ีใช้ในการทําเคร่ืองด่ืมกาแฟให้กบัผู้ประกอบการ
รายย่อย นอกจากนี  ้ยังอาจให้คําแนะนําต่างๆในการทําธุรกิจร้านกาแฟตลอดจนการสอนทํา
เคร่ืองด่ืมให้กบัผู้สนใจลงทนุร่วม ร้านกาแฟในกลุม่นี ้ได้แก่ บอนกาแฟ อโรมา กาแฟแม่สลอง และ
กาแฟยอดดอย เป็นต้น 
  2)  ร้านกาแฟระดบับนจากต่างประเทศ เป็นร้านกาแฟท่ีดําเนินการโดยผู้ประกอบ 
การชาวตา่งประเทศ อาจจําแนกเป็น 

(1)  ร้านกาแฟระดบับนท่ีเป็นสาขาจากต่างประเทศ กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็น
กลุม่ลกูค้าระดบับน เน่ืองจากเป็นร้านท่ีให้บริการเคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีมีราคาสงู ราคาเคร่ืองด่ืมกาแฟ
เฉล่ีย 80 บาทขึน้ไปตอ่แก้ว ร้านกาแฟในกลุม่นีไ้ด้ สตาร์บัค๊ส์ โอบองแปง กลอเลียจีน์ เป็นต้น 

(2)  ร้านกาแฟระดบับนท่ีเป็นของนกัลงทนุชาวต่างประเทศ ได้แก่ นกัลงทนุท่ี
เป็นชาวต่างประเทศท่ีต้องการสร้างตรสินค้าในไทย กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับปานกลางขึน้ไป 
ราคาเคร่ืองด่ืมกาแฟเฉลี่ย 45-65 บาทต่อแก้ว ร้านกาแฟในกลุ่มนี ้ได้แก่ คอฟฟ่ีเวิร์ล คอฟฟ่ีบีนส์ 
เป็นต้น 
 ส่วน พงษ์เทพ แสงซ่ือ (2554) ระบุถึง ประเภทของร้านกาแฟในปัจจุบันนีท่ี้มีความ
หลากหลายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ร้านกาแฟต่างประเทศท่ีใช้
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เมืองไทยเป็นฐานสร้างแบรนด์ และร้านกาแฟแบรนด์ไทย ซึ่งร้านกาแฟเหล่านีจ้ะมีลักษณะการ
ลงทนุใน 3 รูปแบบหลกัๆ ดงันี ้
  1)  ร้านกาแฟ Stand-Alone มีทัง้แบรนด์ใหญ่ใช้ทําเลในห้างสรรพสินค้า อาคาร
สํานกังาน อาคารอิสระหรือพลาซ่าใหญ่ๆ เพ่ือจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน และกลุ่มร้านกาแฟอินดี ้มี
พืน้ท่ีประมาณ 30 ตารางเมตรขึน้ไป โดยอาศยัจุดเด่นเร่ืองคอนเซ็ปต์เฉพาะของร้านมาเป็นตวั
ดงึดดู 
  2)  ร้านกาแฟคอร์เนอร์ (Corner/Kiosk) คือ ร้านกาแฟท่ีมีขนาดกลาง โดยใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 6 ตามรางเมตรขึน้ไป ลกัษณะเป็นมุมกาแฟภายในศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน 
โรงพยาบาล รวมทัง้ป๊ัมนํา้มนั ร้านกาแฟประเภทนีอ้าจจดัให้มีท่ีนัง่รองรับลกูค้าได้จํานวนเล็กน้อย 
  3)  ร้านกาแฟรถเข็น (Cart) เป็นร้านกาแฟขนาดเล็กท่ีใช้พืน้ท่ีประมาณ 3 ตาราง
เมตร ไมมี่ท่ีนัง่ให้ลกูค้า สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก หาทําเลท่ีตัง้ได้ง่าย ทําให้เข้าถึงตลาดได้ทกุ
ระดบั 
 เน่ืองจากธุรกิจร้านกาแฟกําลงัมาแรงในเมืองไทย จึงเกิดคําท่ีเรียกว่า “กาแฟคล่ืนลกูท่ี 3” 
โดยคําศพัท์นีมี้ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา ท่ีเทียบว่ากาแฟยคุแรกคือ ช่วงเวลาท่ีกาแฟเร่ิมแพร่หลายสู่
ผู้บริโภค เช่น มีกาแฟสําเร็จรูปเกิดขึน้ ยคุท่ี 2 คือ ยุคร้านกาแฟเชนสโตร์ครองเมือง ก่อนมาถึง
กาแฟยคุท่ี 3 ซึง่หมายถงึ การผลิตกาแฟท่ีเป่ียมไปด้วยคณุภาพและคนกินมีความรู้ด้านกาแฟมาก
ขึน้ โดยร้านกาแฟสดท่ีทําให้คนไทยรู้จกัเมล็ดกาแฟคัว่บด พ.ศ. 2536 คือ ร้านแบล็คแคนยอน ผู้
บุกเบิกธุรกิจกาแฟสดเจ้าแรกของไทย ได้ถือกําเนิดพร้อมเมล็ดกาแฟโครงการหลวงภายใต้
มาตรฐาน ขณะท่ี UCC ร้านกาแฟสญัชาติญ่ีปุ่ นได้แนะนําให้ลกูค้ารู้จกัเคร่ืองชงดัง้เดิมแปลกตา
อย่าง ไซฟ่อน ท่ีหน้าตาเหมือนเคร่ืองทดลอง จากนัน้ พ.ศ. 2541 การเข้ามาของสตาร์บคัส์ก็ปลกุ
กระแสกาแฟสดและการให้ข้อมลูของสตาร์บคัส์ก็ทําให้คนไทยรู้จกักาแฟดีกว่าเดิม ธุรกิจกาแฟสด
เป็นท่ีนิยมอยู่พกัใหญ่ ก่อนท่ีคล่ืนอีกลกูจะเร่ิมเข้ามา นัน่คือร้านกาแฟท่ีเจ้าของศึกษาเร่ืองกาแฟ
จนเช่ียวชาญ นําไปสู่การเปิดร้านท่ีนําเสนอเมล็ดคดัสรร การคัว่แบบมืออาชีพ และการบดกาแฟ
ด้วยมือก่อนนําไปชงโดยเคร่ืองมือเรียบง่าย (ศิวะภาค เจียรวนาลี, กนัตพร สวนศิลป์วงศ์ และสลิ
ลา มหนัต์เชิดชวูงศ์, 2557) 
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2.8  เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 
 ฉัตรชัย วฒันวชิรกุล (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมบริโภคกาแฟสด: กรณีศึกษาร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบังานวจิยัของการศึกษานีคื้อ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสดขนาดเล็กของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสดขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลู
ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพและผู้ ท่ีเคยบริโภคกาแฟสดจากร้าน
กาแฟสดขนาดเล็ก จากกลุม่ตวัอย่างจํานวน 385 คน ใช้การสุม่แบบเฉพาะเจาะจง ผลการศกึษา
พบว่า 1) ปัจจยัทางการตลาดด้านบคุลากรผู้ ให้บริการผู้บริโภคให้ความสําคญักบัการบริการเป็น
กันเอง ด้านกระบวนการให้บริการผู้บริโภคให้ความสําคัญกับมาตรฐานของรสชาติกาแฟ ด้าน
สภาพแวดล้อมผู้บริโภคให้ความสําคญักับร้านตกแต่งสวยงาม ดูสบายตา ด้านการจัดจําหน่าย
ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัความสะอาดของร้าน ด้านผลิตภณัฑ์ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัรสชาจิ
และกลิ่นของกาแฟ ด้านราคาผู้บริโภคให้ความสําคัญราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความสําคญักบัความเอาใจใส่พนกังานขาย มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟในร้านกาแฟสดขนาดเล็กมากท่ีสดุ 2) ผลการศกึษาด้านพฤติกรรมการบริโภคพบว่า 
ความถ่ีในการใช้บริการไม่แน่นอน เน้นการหาเลือกซือ้ได้ง่าย เหตผุลในการบริโภคเพ่ือแก้ง่วง โดย
พิจารณาจากรสชาติของกาแฟ ใช้บริการร้านกาแฟสดตามตลาด แหล่งชมุชน เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้
สะดวกในการซือ้ ช่ืนชอบกาแฟเย็น รสหวานมนั ราคาท่ีคิดวา่เหมาะสมอยูใ่นช่วง 25-30 บาท/แก้ว 
ความถ่ีในการบริโภค 1 แก้วต่อวนั ส่วนใหญ่จะบริโภคในช่วงเช้า และตดัสินใจในการเลือกบริโภค
กาแฟสดเอง 
 สมสกลุ นิรันดรไชย (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
คัว่บดแบบสแตนด์อะโลน (Stand-Alone) ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนด์ อะโลน (Stand-
Alone) ปัญหาผู้บริโภคกาแฟคัว่บดในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสแตนด์ อะโลน (Stand-Alone) 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 400 คน ซึง่เก็บข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบบงัเอิญ จากผลวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคัว่บดแบบสแตนด์ อะ
โลน (Stand-Alone) ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผู้บริโภคมีการใช้บริการร้าน
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กาแฟ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายอยูร่ะหว่าง 51-100 บาทต่อครัง้ การตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟจะได้รับคําแนะนําจากเพ่ือน สาเหตใุนการใช้บริการก็เพ่ือมาด่ืมกาแฟกับเพ่ือน 
ร้านกาแฟคัว่บดแบบแสตนด์ อะโลน (Stand-Alone) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้บริการคือ 
ร้านโกปิกสัโต สาเหตสํุาคญัท่ีเลือกใช้บริการร้านกาแฟคือ เร่ืองรสชาติของกาแฟ สินค้าท่ีเลือกซือ้
ในร้านมากท่ีสดุ คือ ซือ้กาแฟ 
 ธีรยา สดุยอด (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ ร้านกาแฟระดบับนในกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ระดับบนในกรุงเทพมหานคร  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด และ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟระดับบนใน
กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 
ตัวอย่าง และใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการใช้บริการร้านกาแฟระดับบนของกลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านขัน้ตอนการให้บริการ พนักงานผู้ ให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพของการให้บริการตามลําดบั กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญัมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจดั
จําหน่าย ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ ตามลําดบั 
 ณฐัภพ ตัง้จิตปฏิภาณกลุ (2552) ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา 1) 
ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ี 2) พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ี
ในกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ี 
4) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ี โดยใช้
แบบสอบถามสมัภาษณู้ ใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ีจํานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญงิมากท่ีสุด อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชนมากท่ีสดุ จํานวนท่ีมาใช้บริการแต่ละครัง้มีจํานวน 2-3 คน ระยะเวลาท่ีมาใช้
บริการระหว่าง 1-2 ชัว่โมง วตัถปุระสงค์ท่ีมาใช้บริการคือ ดื่มกาแฟหรือทานของว่าง ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความ
ถกูต้องของการคิดเงิน รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ 
ความสะอาดของร้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ มีความสมัพนัธ์กับ
คา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ตอ่คน   
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 อธิวฒัน์ รัตนตนัหยง (2556) ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
กาแฟสดในฝ่ังธนบรีุกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
จํานวน 450 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั มีอาย ุ21-25 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
จากผลการศกึษา พบว่า ประเภทของกาแฟสดท่ีเลือกซือ้บ่อยคือกาแฟป่ัน เหตผุลท่ีใช้บริการรร้าน
กาแฟเพราะติดใจในรสชาติของกาแฟสด บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกร้าน
กาแฟคือ ตนเอง โดยมาใช้บริการท่ีร้านกาแฟสดในแต่ละครัง้มาคนเดียว ผลการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการคลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกร้านกาแฟสดในฝ่ังธนบรีุกรุงเทพมหานคร ในระดบั
มากเรียงลําดับคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
บุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ผลติภณัฑ์ 
 เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ทําการศกึษาเร่ือง รูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมลู
เพ่ือการตดัสนิใจท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัทํางาน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างของคนวยัทํางาน อาย ุ20-45 ปี จํานวน 420 
คนท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวยัทํางานแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่รักการแข่งขนั 2) กลุม่คนรุ่นใหม่ 3) กลุม่อนรัุกษ์นิยม 4) กลุม่ก้าว
ทนัโลก 5) กลุม่ผู้ นํายคุใหม ่6) กลุม่รักครอบครัว 7) กลุม่ตามใจตวัเอง 8) กลุม่ตามกระแส 9) กลุม่
เป็นตวัของตวัเอง โดยคนวยัทํางานท่ีมีความแตกต่างด้านเพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ มีการ
แสวงหาข้อมูลด้านการท่องเท่ียวต่างกัน ส่วนคนวัยทํางานท่ีมีความแตกต่างด้านอายุ ระดับ
การศกึษา และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  
 ศิริรักษ์ จนัทระ (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพีงพอใจต่อการเปิดรับส่ือโฆษณา
ออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing เพ่ือศึกษา 1) ลกัษณะประชากรของผู้ ใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์
รูปแบบ Viral Marketing 2) พฤติกรรมการใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing ท่ีมีผล
ต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค 3) การออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing และ 
4) ความพงึพอใจของผู้บริโภคสือโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing ผลการศกึษา พบวา่ 
ลักษณะประชากรของผู้ บริโภคส่ือโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย 10,000-15,000 บาท พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์สว่นใหญ่มีพฤติกรรม
ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ชัว่โมง ส่วนใหญ่รับชมโฆษณาออนไลน์เป็นบางครัง้ และ
สว่นใหญ่รับชมโฆษณาผา่นทาง Facebook มากท่ีสดุ 
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 สภุชา ใสงาม (2552) ได้ทําการศึกษเร่ือง ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภกัดีของ
ผู้ บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเม่ียม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือสําหรับการวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 404 ชดุ กลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายรุะหว่าง 20-45 ปี ท่ีอาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของผู้บริโภคต่อ
ร้านกาแฟไทยระดบัพรีเม่ียมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทศันคติของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟไทยระดบัพรีเม่ียมและความภกัดีของผู้บริโภค 3) เพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเม่ียมและความภกัดี
ของผู้ บริโภค ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของผู้ บริโภคต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเม่ียมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้ บริโภค ทัศนคติของผู้ บริโภคต่อร้านกาแฟไทย
ระดบัพรีเม่ียมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีของผู้บริโภค โดยท่ีองค์ประกอบของทศันคติท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์ร้านกาแฟไทยระดับพรีเม่ียมท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดสองอนัดับ
แรกคือ ความสะดวกของทําเลท่ีตัง้ และการบริการของพนกังาน  
 จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว โดยผู้ วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการ
ส่ือสารการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติ ซึ่ง
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องช่วยให้ผู้ วิจยัสามารถทําความเข้าใจได้ดีย่ิงขึน้ อีกทัง้กรอบแนวคิด
และข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยต่างๆข้างต้น สามารถนํามาใช้เป็นประโชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ระเบียบวิธีวจิยัในครัง้นีใ้ห้ดีย่ิงขึน้  
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บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวจัิย 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย” 
ผู้วจิยัมีวิธีการศกึษาท่ีมีรายละเอียดรูปแบบของการศกึษา ดงัต่อไปนี ้
 
3.1  การวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1.1  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพนี ้เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟ Specialty หรือ

ผู้จดัการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดร้านมามากกวา่ 1 ปี เลือกมาจํานวน 
3 ร้าน โดยเลือกจากจํานวนการกด Like ใน Facebook ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ซึง่มี
ดงัต่อไปนี ้(สํารวจเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558) 

1)  ร้าน Library จํานวน 38,879 Likes 
2)  ร้าน Pacamara จํานวน 21,212 Likes 
3)  ร้าน Gallery กาแฟดริป จํานวน 15,770 Likes 
4)  ร้าน Roast จํานวน 14,991 Likes 
5)  ร้าน Rocket จํานวน 13,646 Likes 
6)  ร้าน One Ounce For Onion จํานวน 11,878 Likes 
7)  ร้าน Casa Lapin จํานวน 11,661 Likes 
8)  ร้าน Amattissimo Café จํานวน 6,054 Likes 
9)  ร้าน Ceresia จํานวน 5,470 Likes 
10)  ร้าน Ink & Lion จํานวน 4,572 Likes 

จากร้านกาแฟ Specialty จํานวน 10 ร้าน ผู้ วิจยัได้เลือกศกึษา 3 ร้าน ดงัต่อไปนี ้ 
1)  ร้าน One Ounce For Onion 
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2)  ร้าน Amatissimo Caffe  
3)  ร้าน Ink & Lion 

สาเหตท่ีุเลือกทัง้ 3 ร้านนี ้เน่ืองจากเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงในกลุม่ของผู้ ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟ 
โดยร้านมีการใช้เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ ผ่านวิธีและกระบวนการแต่ละขัน้ตอนของการชงซึ่งท่ีมี
ความพถีิพิถนั ร้านมีรูปแบบของธรุกิจท่ีเหมือนกนัคือ ขายเคร่ืองด่ืมกาแฟเป็นหลกั ซึง่เป็นจดุเด่นท่ี
เหมือนกนัของทุกร้าน นอกจากกาแฟแล้วแต่ละร้านยงัมีรูปแบบธุรกิจอ่ืนๆประกอบไปด้วยอย่าง 
ร้าน One Ounce For Onion มีโรงคัว่และร้านเสือ้ผ้าอยูภ่ายในร้าน ร้าน Amatissimo Caffe มี
ช่ือเสียงเร่ืองของขนมปังควบคู่ไปกบักาแฟและการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว และร้าน Ink & Lion 
เป็นร้านท่ีเน้นกาแฟเป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการจดัแสดงผลงานศิลปะภายในร้าน ซึ่งทัง้ 3 ร้านนีมี้
ความแตกต่างทางการนําเสนอรูปแบบของร้านท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน จึงทําให้ผู้ วิจยัตดัสินใจ
เลอืกร้านดงักลา่วในการสมัภาษณ์สําหรับงานวจิยัครัง้นี ้
 

3.1.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1.2.1  การค้นคว้าจากเอกสาร ผู้ วิจยัทําการศึกษาค้นคว้าด้านแนวคิด ทฤษฎี 

นอกจากนีย้ังศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีสนใจศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางและการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมทัง้ค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัร้านกาแฟ Specialty 

3.1.2.2  การศึกษาจากการลงภาคสนาม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้
เก็บข้อมลูจากการลงภาคสนาม โดยจะใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) คือ การ
เน้นซกัถามแบบการสมัภาษณ์รายบคุคล ตวัต่อตวั ระหวา่งผู้ ให้สมัภาษณ์กบัผู้สมัภาษณ์ โดยการ
กําหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ ให้สมัภาษณ์สามารถตอบคําถามและแสดงความ
คิดเห็น ในประเด็นต่างๆได้อย่างอิสระสําหรับการเก็บข้อมูล และสามารถนําข้อมูลมาสร้าง
แบบสอบถามในเชิงปริมาณ 

ผู้ให้การสมัภาษณ์เชิงลกึมีจํานวนทัง้สิน้ 4 คนจากจํานวน 3 ร้าน ดงัต่อไปนี ้
1)  นางสาวนิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ ผู้ประกอบการร้าน One Ounce For 

Onion 
2)  นางสาววรรศิกา ญาณสิทธิ  ผู้จดัการร้าน Amatissimo Caffe 
3)  นางสาวนงพรรณ ตัง้ทวีกลู  ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion 
4)  นายอดิเทพ พินิจภิญโญ  ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion 
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3.1.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีเ้ป็นแนวคําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์

กลุม่เป้าหมาย ซึง่ขัน้ตอนในการสร้างแนวคําถาม มีดงันี ้
3.1.3.1  กําหนดแนวคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

สถานการณ์ทางการส่ือสารทางการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ในปัจจบุนันี ้ตลอดจนความ
เข้าใจของผู้ประกอบการ 

3.1.3.2  ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ส่ือสารการตลาดและสว่นประสมการตลาดผ่านผู้ประกอบการร้านกาแฟ Specialty 

3.1.3.3  ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายด้วยวิธีการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านกาแฟ Specialty (ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไมส่ะดวกให้สมัภาษณ์) 

ดงันัน้ การลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมลูดงักล่าว สิ่งจําเป็นสําหรับผู้ วิจยัท่ีจะต้องมี
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ คําถามประกอบการสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึง่แนวของคําถามจะ
มีลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ 

1)  สถานการณ์ร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร วา่ปัจจบุนั
เป็นอยา่งไร  

2)  ความคดิเห็นของผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านตอ่กลุม่ผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน่วายเป็นอยา่งไรตอ่ร้านกาแฟ Specialty ในปัจจบุนั 

3)  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ตามแนวคิดการ
ส่ือสารการตลาดและสว่นประสมการตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจําหน่าย การสง่เสริม
ตลาด เป็นต้น 

4)  ปัญหาและอปุสรรคในการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty 
 
3.1.4  การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) โดย

มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Close Ended Questionnaire) เพ่ือให้ได้ข้อมลูหรือ
คําตอบในส่ิงท่ีผู้สมัภาษณ์ต้องการจากผู้ ให้สมัภาษณ์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็น 
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3.1.5  ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาในการศกึษาเพ่ือให้ผู้ วิจยัสามารถเก็บข้อมลูได้อยา่งครบถ้วนในการตอบปัญหา

นําวิจยัและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา จะเร่ิมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยไปสํารวจสถานท่ี
และลกัษณะของร้านกาแฟ Specialty ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และทําการสงัเกตการณ์ร้าน การ
บริการ สภาพแวดล้อมในเบือ้งต้น เพ่ือนํามาปรับปัญหานําวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ี
ต้องการศกึษา หลงัจากนัน้ทําการนดัเข้าไปสมัภาษณ์ผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟ Specialty เพ่ือ
เก็บข้อมลูสมัภาษณ์และนํามาเป็นแนวแบบสอบถามในสว่นของงานวิจยัเชิงปริมาณ  
 

3.1.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัจะนําข้อมลูท่ีได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารและจาก

การลงภาคสนาม ทัง้จากการสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์และการจดบนัทึกมาทําการจดัระเบียบ
ข้อมลู เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของข้อมลู โดยนําข้อมลูท่ีได้นัน้มาจําแนกและจดัหมวดหมู่ให้
ตรงกับประเด็นหัวข้อท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้ ศึกษาเกิดความเข้าใจในการส่ือสารทาง
การตลาดร้านกาแฟ Specialty และท้ายสุดจึงนําข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์และตีความใน
รูปแบบของการพรรณนา โดยนําเอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษามารองรับการวิเคราะห์ในส่วน
ของผลการศกึษาให้มีความถกูต้องและชดัเจนย่ิงขึน้ 
 

3.1.7  การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูว่ามีความถกูต้องตรงกนั ซึง่ใช้การตรวจสอบสามเส้า 2 วิธี ดงัต่อไปนี ้
  3.1.7.1  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation) การตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมลูทางด้านบคุคล เวลา สถานท่ี จากการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟ Specialty หากผู้ วิจยัมีการเก็บข้อมลูซึง่มีความแตกตา่งกนั ข้อมลูท่ีได้จะเหมือนเดิม
หรือเปล่ียนไป 
  3.1.7.2  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมลู (Methodological 
Triangulation) การใช้วิธีการเก็บข้อมลูท่ีหลากหลายโดยใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัหรือใช้เคร่ืองมือ
ท่ีผสมผสานในการเก็บข้อมลูประเด็นเดียวกนั ซึง่ผู้ วิจยัจะใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลกึควบคู่
ไปกบัการวิจยัเอกสาร 
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3.1.8  การนําเสนอข้อมูล 
 การนําเสนอข้อมลูใช้ข้อมลูจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตามแนวคิด
และทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยครัง้นี ้ด้วยการเขียนเล่าเร่ืองหรือการบรรยาย (Narrative) 
ด้วยวิธีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการนําเสนอข้อสรุปเบือ้งต้นเพ่ือตอบ
ปัญหานําวจิยัของการศกึษา  
 

3.2  การวจิยัเชิงปริมาณ  
 
 รูปแบบของการวิจยัท่ีใช้ คือ การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยประเภท
ของงานวิจยัท่ีเหมาะกบังานในครัง้นีก็้คือ การสํารวจกลุ่มตวัอย่าง (Sample Survey) ซึง่จะเลือก
กลุม่ประชากรมาใช้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัศกึษาค้นหาข้อเท็จจริง 
 

3.2.1  ประชากร 
 ในการทําวิจยัครัง้นีไ้ด้กําหนดกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีเข้า
ไปใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ ท่ีมีคณุสมบติัใน
การตอบจะต้องเป็นผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการหรือเคยใช้บริการเท่านัน้ ทัง้หมดเป็นกลุ่มผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วายท่ีอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 18-35 ปี  
  

3.2.2  กลุ่มตัวอย่างและการกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การกําหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้จะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเป็นการพิจารณาจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านกาแฟของทัง้ 3 ร้าน ซึ่ง
ได้แก่ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion พบวา่ ผู้มา
ใช้บริการร้านกาแฟของแต่ละร้าน มีจํานวนผู้มาใช้บริการเฉล่ียเกิน 100,000 คนต่อปี ผู้วิจยัจึง
กําหนดกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมลูครัง้นีจํ้านวน 400 คน โดยใช้วิธีการกําหนดขนาดตวัอย่าง
ด้วยตารางสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเนะ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน  ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) เป็น
ตารางท่ีใช้หาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือประมาณคา่สดัสว่นของประชากร โดยคาดวา่สดัสว่นของ
ลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจากตารางสําเร็จรูป 
Taro Yamane เม่ือประชากรท่ีมีจํานวนมากกวา่ 100,000 คนขึน้ไป จึงทําให้การหากลุ่มตวัอย่าง
ของงานวจิยันีอ้ยูท่ี่จํานวน 400 คน 
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3.2.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้นํามากําหนดตัวแปรตาม
สมมติฐานท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
  3.2.3.1  สมมติฐานข้อท่ี 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือ 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
  ตวัแปรตาม ได้แก ่การเปิดรับส่ือ  

3.2.3.2  สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความ 
สมัพนัธ์กบัทศันคต ิ
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่การเปิดรับส่ือ 
  ตวัแปรตาม ได้แก ่ทศันคติ 
  3.2.3.3  สมมติฐานข้อท่ี 3 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความ 
สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่การเปิดรับส่ือ 
  ตวัแปรตาม ได้แก ่พฤติกรรมการใช้บริการ 
  3.2.3.4  สมมติฐานข้อท่ี 4 ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ  
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่ทศันคติ 
  ตวัแปรตาม ได้แก ่พฤติกรรมการใช้บริการ 
 

3.2.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้าง
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคําถาม 5 ส่วน โดยรูปแบบของแบบสอบถามมี
รายละเอียด ดงันี ้
  3.2.4.1  ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม ใช้เพ่ือการสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้ ฯลฯ จะเป็นแบบสอบถามคําถามปลายปิด 
โดยผู้ศกึษามีจดุมุ่งหมายอยู่ในใจ และจดัเตรียมคําตอบล่วงหน้าไว้แล้ว มีลกัษณะกําหนดคําตอบ
ให้เลือก (Check-list) โดยสถิติท่ีนํามาใช้คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และฐาน
นิยม (Mode) 
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3.2.4.2  ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม เป็นข้อมลูลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี ้กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้มาตรการประเมินค่า
ของลิเคิร์ต (Likert Scale) 

3.2.4.3  สว่นท่ี 3 ของแบบสอบถาม ใช้สอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยเป็นคําถามเก่ียวกบัประเภทของส่ือและวตัถปุระสงค์ โดยใช้การมาตรวดัแบบให้
คะแนน (Rating Scale)  

3.2.4.4  สว่นท่ี 4 ของแบบสอบถาม เป็นคําถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคของ
การใช้บริการร้านกาแฟ Specialty โดยคําถามเก่ียวกบัจดุประสงค์ในการใช้บริการ โดยใช้การ
มาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale)  

สําหรับคําถามเก่ียวกบัความถ่ี บคุคลท่ีใช้บริการด้วย การเดินทาง ช่วงเวลาท่ีเข้า
ใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ มีลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือก (Check-List) โดยสถิติ
ท่ีนํามาใช้คือ ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และฐานนิยม (Mode) 

3.2.4.5  ส่วนท่ี 5 ของแบบสอบถาม เป็นคําถามเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคต่อ
ร้านกาแฟ Specialty ในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี บรรยากาศ การบริการและการส่งเสริม
การตลาด โดยใช้มาตรการประเมินคา่ของลเิคิร์ต (Likert Scale)  
 

3.2.5  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยดําเนินการหาความ

เท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของ
กระบวนการรับรู้และทศันคติของผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

3.2.5.1  การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีถกูสร้างขึน้
นําเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒิุ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงของ
คําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอคําแนะนํา และนํากลบัมาปรับปรุงแก้ไขให้
ถกูต้องเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

 3.2.5.2  การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผู้ วิจยันําแบบสอบถามท่ีผ่าน
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง 
จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สถิติสมัประสิทธ์ิ ∞ (Coefficient) 
เพ่ือนํามาหาคา่ความเช่ือถือ ซึง่ภาพรวมค่าความเช่ือมัน่จะต้องได้คา่ไมน้่อยกว่า 0.75 
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 หลงัจากรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คนแล้ว ผู้วจิยัได้นําผลท่ีได้ไป
ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผลการสอบถามอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได้ดี ดงัต่อไปนี ้

 ด้านรูปแบบการดําเนินชีวติ   = 0.880  
 ด้านการเปิดรับส่ือ    = 0.874 
 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ   = 0.879 
 ด้านทศันคติ     = 0.865 
  
3.2.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็น

แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดงานวิจยั ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการศึกษาวิจัยครัง้นีโ้ดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีกําหนด 
ผู้ วิจยัขอความร่วมมือโดยนําแบบสอบถามให้ผู้ ใช้บริการตอบแบบสอบถาม และผู้ วิจัยได้ทําการ
อธิบายและให้คําแนะนําในการทําแบบสอบถาม 

 
3.2.7  การจัดกระทาํข้อมูล 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดท่ีทําการตอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยันําแบบสอบถาม

ทัง้หมดมาดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
3.2.7.1  การตรวจสอบข้อมลู ผู้ วิจยัจะตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

และทําการแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
3.2.7.2  การลงรหสั โดยนําแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามท่ี

ได้กําหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 
3.2.7.3  การประมวลผลข้อมลู คือ  ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วนํามาบนัทึก โดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เพ่ือทําการประมวลผลข้อมลู ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจยัสงัคมศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมลู 
 

3.2.8  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้  โดยประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม

ทางสถิติ เพ่ือวเิคราะห์ข้อมลู มีดงัต่อไปนี ้
3.2.8.1  การวิเคราะห์ข้อมลูอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างรวมทัง้คําถาม

อ่ืนๆ ท่ีอธิบายเชิงพรรณา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  
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3.2.8.2  การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัระดบัการรับรู้และระดบัทศันคติโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจําแนกตามลําดบั 

3.2.8.3  การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis คือ วิเคราะห์องค์ประกอบท่ี
เป็นเทคนิคท่ีจะจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ไว้ในกลุ่มหรือ Factor เดียวกนั ตวัแปรท่ี
อยู่ใน Factor เดียวกนัจะมีความสมัพนัธ์กนัมาก โดยความสมัพนัธ์นัน้อาจจะเป็นในทิศทางบวก 
(ไปในทางเดียวกนั) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกนัข้าม) ก็ได้ สว่นตวัแปรท่ีอยูค่นละ Factor จะ
ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั หรือมีความสมัพนัธ์กนัน้อยมาก (กลัยา วานิชบญัชา, 2546) 

ผู้วิจยัจึงได้นําการวิเคราะห์แบบ Factor Analysis ใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของ
รูปแบบการดําเนินชีวิต ระหวา่งตวัแปรกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพ่ือจดักลุ่มรูปแบบ
การดําเนินชีวติของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 

3.2.8.4  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร
อธิบายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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3.3  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย” 
ได้มีการกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใช้ศกึษาในงานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่  

เจเนอเรชัน่วาย ลกัษณะ AIOs  

(กิจกรรม ความสนใจ ความ

คดิเห็น) 

การเปิดรับสื่อ        

(ประเภทของส่ือ และ

วตัถปุระสงค์ของการ

เปิดรับส่ือ) 

ทศันคต ิ               

(ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 

ด้านสถานท่ี             

ด้านบรรยากาศ           

ด้านการบริการและการ

สง่เสริมการตลาด) 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

(จดุประสงค์ของการไปใช้

บริการ) 

H1 

H2 H3 

H4 



1 

บทที่  4 
 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty 
 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย” มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดของร้านกาแฟ Specialty รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติต่อร้านกาแฟ
Specialty เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้ วิจัยมุ่งศึกษา
สถานการณ์ทั่วไปของร้านกาแฟ Specialty ในปัจจุบนั จากการลงภาคสนามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการและสังเกตการณ์ร้านกาแฟรูปแบบ 
Specialty ทัง้ 3 ร้านเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่การเก็บข้อมลูของงานวิจยัครัง้นี ้ได้เข้าไป
สงัเกตการณ์ภายในร้าน และทําการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านท่ีสามารถ
ให้ข้อมลูได้ โดยเลือกร้านจากยอด Like ท่ีมีจํานวนเยอะใน Facebook ของแต่ละร้านมา 10 
อนัดบั และเลือกเพียง 3 ร้านท่ีสามารถให้ข้อมลูได้ ซึ่งได้แก่ร้านดงัต่อไปนี ้1) ร้าน One Ounce 
For Onion (วนัออนซ์ฟอร์ออเน่ียน) 2) ร้าน Amatissimo Caffe  (อะแมททิสสิโม ่คาฟเฟ่) 3) ร้าน 
Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้อน)  

ซึ่งผู้ วิจัยได้แบ่งรายละเอียดเนือ้หาจากคําถามท่ีได้ไปสัมภาษณ์มาของแต่ละร้านไว้
ดงัต่อไปนี ้ 

4.1  บริบทของร้านกาแฟ  
4.2  รูปแบบร้านกาแฟ Specialty  
4.3  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมการตลาด ประกอบไปด้วย 

ผลติภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการสง่เสริมการตลาด  
4.4  ปัญหาและอปุสรรค 
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4.1  บริบทของร้านกาแฟ 
 
 4.1.1  ร้าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ฟอร์ออเน่ียน) 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  โลโก้ร้าน One Ounce For Onion บริเวณประตทูางเข้าร้าน 
 
 จากการเก็บข้อมลูจาก Facebook พบวา่ ร้าน One Ounce For Onion เป็นร้านกาแฟท่ีมี
ผู้บริโภคให้ความสนใจโดยจดัอยูใ่นลําดบัท่ี 6 จากจํานวนร้านกาแฟท่ีมียอดการกด Like มากท่ีสดุ 
10 อนัดบัใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทัง้หมด 11,898 คน (สํารวจเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2558) 

สถานท่ีตัง้ร้าน One Ounce For Onion อยู่ท่ีเอกมยั ซอย 12 มีลกัษณะเป็นบ้านทาวน์
เฮ้าส์ 2 ชัน้ 2 หลงัติดกนั เปิดบริการตัง้แต่ พ.ศ. 2556  ให้บริการทกุวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย์ ตัง้แต่
เวลา 09.00 – 20.00 น. ลกัษณะของร้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ร้านกาแฟ โรงคัว่และร้านขาย
แว่นตา เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบัสําหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยร้านมีการตกแต่งด้วยไม้เป็นวสัดุหลกั
นอกจากนีย้งัมีการผสมผสานของปนูเปลือยและโครงเหลก็ประกอบกนั โดยเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน 
เช่น โต๊ะ เก้าอี ้และเคาน์เตอร์บาร์ใช้วสัดท่ีุเป็นไม้ทัง้หมด ส่วนของตกแต่งในร้านจะตกแต่งโดยนํา
ของสะสมมาจดัวางให้มีความกลมกลืนกนั มีหน้าต่างท่ีเปิดรับแสงจากภายนอก ให้ความโปร่งใส 
ไม่ดูมืดจนเกินไป ส่งผลให้ภาพรวมของร้านสะท้อนลกัษณะการตกแต่งท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัและดงึดดูกลุม่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนีมี้การจดัพืน้ท่ีให้บริการซึง่ลกูค้าสามารถ
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เลือกนั่งใช้บริการได้ทัง้ด้านในท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศและบริเวณด้านนอกของร้าน โดยพืน้ท่ีการ
ให้บริการของร้านสามารถรองรับจํานวนลกูค้าได้ประมาณ 25-30 คน มีห้องนํา้ไว้รองรับสําหรับผู้
มาใช้บริการ รวมไปถงึอนิเทอร์เน็ตสําหรับผู้ ท่ีต้องการใช้เช่นกนั 
  

 
 
ภาพที่ 4.2  แผนท่ีร้าน One Ounce For Onion  
 

ผู้ประกอบการประกอบไปด้วย 4 คน ดงัต่อไปนี ้1)  นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ 2)  วรามล 
ชนุชาติประเสริฐ 3)  เอกเมธ วิภวศทุธ์ิ 4)  สรศกัดิ์ จนัทรมณัฑนา  ส่วนแรกเป็นสว่นของร้านกาแฟ
ช่ือ One Ounce อยู่ภายใต้การดูแลของ นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ และวรามล ชนุชาติประเสริฐ 
ส่วนท่ีสองคือส่วนของโรงคัว่ช่ือ Brave Roasters อยู่ภายใต้การดแูลของ นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ 
วรามล ชนุชาติประเสริฐ และเอกเมธ วิภวศทุธ์ิ และสว่นสดุท้ายคือสว่นของร้านขายเคร่ืองแต่งกาย
ช่ือ Onion อยูภ่ายใต้การดแูลของ สรศกัดิ์ จนัทรมณัฑนา  

เร่ิมแรกของการเปิดร้าน เร่ิมมาจากร้าน Onion ซึง่เคยเปิดเป็นร้านขายแว่นตาอยู่ท่ีสยาม 
สแควร์ และภายหลงัได้ย้ายมาเปิดร้านใหม่รวมกบักลุม่เพ่ือนอยูท่ี่เอกมยั ร้านดงักล่าวนีอ้ยู่ภายใต้
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ร้านท่ีช่ือ One Ounce For Onion มีลกัษณะการบริหารจดัการและการดแูลท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ปัจจบุนัมีสว่นของร้าน Onion ท่ีได้ขยายสาขาไปท่ียา่นอารีย์อีก 1 สาขา 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  บรรยากาศภายในร้านกาแฟ One Ounce For Onion  
 

สําหรับท่ีมาของช่ือร้าน One Ounce For Onion เกิดจากความคิดเห็นของหุ้นส่วนแต่ละ
คนท่ีไม่ต้องการใช้ช่ือร้านท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกาแฟโดยตรง แต่สามารถใช้ช่ือท่ีส่ือสารให้
ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าเป็นร้านกาแฟ ส่งผลให้รูปแบบของช่ือร้านมีการใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายและดงึดดู
ความสนใจแก่กลุม่เป้าหมายเป็นอย่างดี ซึ่งความหมายของคําวา่ Ounce หมายถงึ หน่วยนํา้หนกั
ของถ้วยตวงท่ีใช้ชัง่นํา้หนกัหรือวดัด้วยปริมาตร เป็นหนึ่งในอปุกรณ์ท่ีสําคญัของร้านกาแฟ  และ
การออกแบบโลโก้ของร้านมีลกัษณะคล้ายถ้วยตวงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัช่ือเช่นกนั  

 นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้อธิบายเก่ียวกบัท่ีมาของ
ร้านวา่ “One Ounce เป็นช่ือท่ีมีความเรียบง่าย ไมห่วานจนดเูป็นผู้หญิงเกินไปและยงัมีความเท่อยู่
ในตวั แล้วถ้วยตวงก็เปรียบเสมือนถ้วยท่ีใสข่องเหลว คล้ายกบักลุ่มหุ้นส่วนของเรา 4 คนของร้าน
ทุกคนมารวมกัน โดยรวมทัง้ร้านกาแฟ โรงคั่ว และร้านเสือ้ผ้า ถ้าหากร้านมีโครงการท่ีพิเศษ
อย่างเช่น ไปร่วมกบัคนอ่ืนๆในโครงการพิเศษอื่นๆ ก็อาจจะใช้คําว่า One Ounce For อะไรสกั
อยา่งกบัโครงการท่ีทําร่วมด้วยได้ในอนาคต เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ร้านในอีกรูปแบบหนึ่ง” 
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ภาพที่ 4.4  บริเวณร้านขายเสือ้ผ้าของร้าน One Ounce For Onion 
 

จากการสงัเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่า กลุม่บคุคลท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของ
นกัศึกษาตอนปลายและวยัทํางานตอนต้น มีอายรุะหว่าง 20-35 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระ 
(Freelance) กลุ่มท่ีประกอบอาชีพเก่ียวข้องกับด้านการออกแบบ กลุ่มท่ีไม่ได้ทํางานประจําใน
บริษัท  ซึ่งพฤติกรรมหลกัของผู้มาใช้บริการนัน้มาเพ่ือดื่มกาแฟของทางร้านโดยเฉพาะ เน่ืองจาก
ร้านมีโรงคัว่ Brave Roasters ท่ีเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์เก่ียวกบักาแฟเพ่ือจําหน่ายให้กบัร้านอ่ืนๆ จึง
เป็นท่ีรู้จกัในกลุม่เฉพาะทางท่ีช่ืนชอบในการด่ืมกาแฟ ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆมกัเป็นการใช้สถานท่ีนดั
เจอเพ่ือนเพ่ือนั่งคุยงาน ทํางาน หรือเจาะจงมาซือ้เสือ้ผ้า แว่นตา เคร่ืองประดับโดยเฉพาะ ซึ่ง
ทัง้หมดสะท้อนให้เห็นว่า ร้านกาแฟ One Ounce For Onion เป็นร้านท่ีมีความหลากหลายท่ีไม่
จํากัดอยู่ในกรอบของร้านกาแฟเท่านัน้ แต่มีการนําผลิตภัณฑ์อ่ืนๆอย่าง เมล็ดกาแฟ สินค้า
เบ็ดเตล็ด และเคร่ืองแต่งกาย ไว้เป็นทางเลือกในการเข้ามาใช้บริการสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย 

ในท่ีนี ้นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้กล่าวถงึมมุมองต่อ
ผู้บริโภคว่า “ถ้าคนไม่ได้ตัง้ใจมาด่ืมกาแฟท่ีน่ีก็สามารถไปด่ืมกาแฟท่ีร้านอ่ืนได้เหมือนกนั หรือถ้า
คิดว่าจะมานัง่ทํางานโดยไม่ได้มาด่ืมกาแฟ ลกูค้าก็สามารถไปนัง่ท่ีอ่ืนได้เช่นกนั เน่ืองจากร้านเรา
ไม่ได้อยู่ในทางสัญจรท่ีไปมาได้สะดวก จะต้องเป็นกลุ่มท่ีตัง้ใจมาร้านจริงๆ เราเลยคิดว่า
กลุม่เป้าหมายจะเป็นกลุ่มท่ีไมไ่ด้ทํางานอยูใ่นออฟฟิศหรือว่ามีเวลาแวะเข้ามาท่ีน่ี”  
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4.1.2  ร้าน Amatissimo Caffe (อะแมททสิสิโม่ คาฟเฟ่) 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  ป้ายร้าน  Amatissimo Caffe 
 

 จากการเก็บข้อมลูจาก Facebook พบว่าร้าน Amatissimo Caffe เป็นร้านกาแฟท่ีมี
ผู้บริโภคให้ความสนใจโดยจดัอยูใ่นลําดบัท่ี 8 จากจํานวนร้านกาแฟท่ีมียอดการกด Like มากท่ีสดุ 
10 อนัดบัใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทัง้หมด 6,054 คน (สํารวจเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2558)  

ร้าน Amatissimo Caffe ตัง้อยู่ซอยในหมู่บ้านเสรีวิลล่า 3 ด้านหลงัห้างพาราไดซ์พาร์ค 
ย่านศรีนครินทร์ เปิดบริการมาตัง้แตปี่ 2555 โดยให้บริการทกุวนัจนัทร์ถึงอาทิตย์ตัง้แต่เวลา 10.00 
– 20.00 น. ร้านมีลกัษณะเป็นคหูา 1 หลงั  บรรยากาศภายในร้านมีการตกแต่งแบบปนูเปลือย ใช้
โทนสีแดงดําเพ่ือแสดงออกถึงแนวดิบเท่ มีเคาน์เตอร์หินอ่อนสีดําสําหรับดูการชงกาแฟอย่าง
ใกล้ชิด ใช้รูปภาพสีสนัจดัจ้านมาแต่งเพ่ิมความสดใส  มีบริการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มาใช้บริการมี
มมุขนมปังไว้ด้านหน้า นอกจากนีภ้ายในร้านยงัมีโรงคัว่ตัง้อยู่ชัน้ 2 ของร้าน  โดยอยู่ภายใต้การ
ดแูลของ พิริยรัชต์ จิรสินกิตติ ผู้ประกอบการท่ีร่ําเรียนทางด้านเบเกอร่ีมาโดยตรง มีความชอบใน
การด่ืมกาแฟเป็นอย่างมาก เม่ือได้ด่ืมกาแฟร้านแบบ Chain ในประเทศไทย ทําให้รู้สึกไม่
ประทบัใจในรสชาติ จงึได้มีความคิดริเร่ิมเปิดร้านกาแฟเป็นของตนเอง  
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จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการร้าน  Amatissimo Caffe ทําให้ได้ทราบวา่ “ความรู้สกึของ
ผู้ประกอบการร้าน Amatissimo Caffe หลงัจากได้ด่ืมกาแฟในเมืองไทย พบวา่ มีน้อยร้านมากท่ีจะ
อร่อยจริงๆ ทําให้เกิดความคิดอยากทํากาแฟท่ีตนชอบในแบบท่ีเป็นตัวของเขาเท่านัน้เอง” 
(วรรศิกา ญาณสิทธิ, สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) 

สําหรับท่ีมาของช่ือร้านคําวา่ Amatissimo ในภาษาอิตาเล่ียนแปลว่า ท่ีรัก เน่ืองจากร้านนี ้
เกิดจากความรักความชอบในการดื่มกาแฟและทานขนม แม้ว่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆท่ีเกิดขึน้จาก
ชอบสว่นตวัของผู้ประกอบการ ปัจจบุนันีร้้านได้ขยายสาขาเพ่ิมอีก 2 สาขา คือ สาขาห้างเอมควอ
เทียร์ และสาขาท่ามหาราช  
 

 
 
ภาพที่ 4.6  แผนท่ีร้าน  Amatissimo Caffe 
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ภาพที่ 4.7  บรรยากาศภายในร้าน  Amatissimo Caffe 
 

จากการสงัเกตการณ์พบว่า กลุ่มลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายตุัง้แต่ 20-40 ปี
มาใช้บริการ บางคนมาคนเดียว บางคนมาเป็นกลุ่มเพ่ือน บางคนมาเป็นครอบครัว เน่ืองจากร้าน
ตัง้อยู่หลงัห้างสรรพสินค้าซึ่งกลุ่มครอบครัวจะชอบมาร้านกาแฟหลงัจากเดินห้าง โดยจดุประสงค์
หลกัท่ีมาใช้บริการคือ มาเพ่ือดื่มกาแฟและมารับประทานขนม เน่ืองจากร้านมีช่ือเสียงในเร่ืองของ
กาแฟและขนมปังท่ีมีคณุภาพ รสชาติดี ทุกอาทิตย์ลกูค้าจะโทรศพัท์มาสัง่ขนมปังล่วงหน้า ส่วน
พฤติกรรมท่ีรองลงมาพบว่า เข้ามานัง่ทํางาน อา่นหนงัสือและนดัเจอเพ่ือน  
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4.1.3  ร้าน Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้อน) 
 

 
 

ภาพที่ 4.8  ป้ายร้าน Ink & Lion 
 

จากการเก็บข้อมลูจาก Facebook พบวา่ร้าน Ink & Lion Café เป็นร้านกาแฟท่ีมีผู้บริโภค
ให้ความสนใจโดยจดัอยู่ในลาํดบัท่ี 10 จากจํานวนร้านกาแฟท่ีมียอดการกด Like มากท่ีสดุ 10 
อนัดบัใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทัง้หมด 4,572 คน (สํารวจเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2558)  

นงพรรณ ตัง้ทวีกลู และอดิเทพ พินิจภิญโญ ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion ท่ีตัง้อยู่บน
ถนนเอกมยั ซอย 2 มีลกัษณะเป็นตกึ 1 คหูา เปิดร้านตัง้แต่ปี 2556 ให้บริการทกุวนัยกเว้นวนัพธุ 
เวลา 09.00 – 18.00 น. ส่วนวนัเสาร์อาทิตย์เวลา 10.00 – 19.00 น. มีท่ีจอดรถหน้าร้านและ
บริเวณใกล้เคียงไว้รองรับสําหรับผู้มาใช้บริการ รวมไปถึงห้องนํา้และอินเทอร์เน็ตฟรีสําหรับผู้มาใช้
บริการ ร้านมีการตกแตง่ท่ีเน้นการให้เห็นถงึโครงสร้างดิบ เช่น ฝ้าเพดานเปิดโล่งท่ีให้เห็นโครงสร้าง
คานปนู โครงเหล็กดิบ ผสมผสานกบัการตกแต่งร้านด้วยความชอบส่วนตวัโดยใช้โต๊ะนกัเรียนท่ีทํา
ให้ย้อนบรรยากาศกลบัไปเป็นเด็ก โต๊ะไม้ใหญ่ไว้สําหรับนัง่คยุกบักลุม่เพ่ือนหรือนัง่ทํางานสร้างแรง
บันดาลใจได้สะดวกสบาย มีท่ีนั่งหน้าบาร์เพ่ือให้ลูกค้านั่งดูการชงกาแฟและสามารถพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบาริสต้า  ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ อีกทัง้ยังมีเพลงท่ี
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เจ้าของร้านช่ืนชอบเปิดบรรเลง ซึง่ทําให้บรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สกึสบายเหมือนอยู่บ้าน และ
มีพืน้ท่ีให้จดันิทรรศการศิลปะสําหรับผู้ ท่ีสนใจจดัแสดงผลงาน  

อดิเทพ พินิจภิญโญ (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กลา่วถึงท่ีมาของร้านว่า “ตอน
อาศยัอยู่ประเทศอเมริกามีโอกาสได้ไปด่ืมกาแฟที่มีคณุภาพดีๆ พดูคยุแลกเปล่ียนเร่ืองราวกบับา
ริสต้า  เม่ือกลบัมาประเทศไทย จึงมีความคิดอยากเปิดร้านกาแฟ อยากนํากาแฟดีๆแบบท่ีเคยด่ืม
นัน้กลบัมาด้วย เลยเกิดร้าน Ink & Lion ขึน้มา  ในส่วนของช่ือร้าน อยากตัง้ช่ือร้านกาแฟให้
เก่ียวกบังานศิลปะ จึงนําเอาคําว่า Ink ท่ีแปลวา่นํา้หมกึ  เห็นว่ามีลกัษณะเหมือนนํา้กาแฟ เปรียบ
เหมือนสีของงานศิลปะ และตัง้คําว่า Lion เพ่ิมเข้าไปเพราะบนเคร่ืองชงกาแฟนัน้มีรูปภาพสิงโตอยู ่ 
จงึตัง้ช่ือร้านว่า ink & Lion ” 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  แผนท่ีร้าน Ink & Lion 
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จากการสงัเกตการณ์พบวา่ กลุม่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการจะอยู่ในวยัอาย ุ20 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่ม
วยัทํางานและกลุ่มชาวต่างชาติท่ีทํางานในเมืองไทย เป็นกลุ่มท่ีรู้จักวฒันธรรมของการด่ืมกาแฟ
เป็นอย่างดี หรือมีกลุ่มนักศึกษาท่ีเข้ามาใช้บริการบางครัง้บางคราว พฤติกรรมการมาใช้บริการ
ส่วนใหญ่คือ ตัง้ใจมาดื่มกาแฟเป็นหลกั เน่ืองจากร้าน Ink & Lion เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มท่ีช่ืนชอบ
กาแฟ หรือเข้ามานัง่พดูคยุกบับาริสต้า รองลงมาคือ กลุม่ท่ีเข้ามานัง่ทํางาน และใช้เวลามากกวา่ 1 
ชัว่โมง  
 

 
 

ภาพที่ 4.10 บรรยากาศภายในร้าน Ink & Lion 
 

นงพรรณ ตัง้ทวีกลู (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) แสดงมมุมองต่อกลุ่มลกูค้าว่า 
“เหมือนกับเด็กบางคนโตมากับการด่ืมกาแฟรสชาติหวานมัน อย่างพวกคาราเมลมัคคิอาโต้ใน
สตาร์บคัส์ แตท่ี่ร้านไมมี่ขาย ก็จะมีแต่กาแฟดําขมๆ ซึง่ก็คนละแบบกนัเลย ก็เลยกลายเป็นวา่เด็กท่ี
ด่ืมกาแฟหวานก็จะไม่ด่ืมกาแฟร้านเรา” ด้วยความท่ีกลุ่มวยัรุ่นไม่ได้เป็นคอกาแฟ พฤติกรรมใน
การมาร้านก็จะมาเพ่ือเท่ียวนัง่ร้านกาแฟ ถ่ายรูปมมุสวยๆ ฉะนัน้ผู้ ท่ีชอบด่ืมกาแฟอยา่งจริงจงัจะรู้
กนัในกลุม่ว่าท่ีร้าน Ink & Lion  เป็นร้านท่ีมีรสชาติลกัษณะเฉพาะ มีรูปแบบไมค่อ่ยเหมือนร้านอ่ืน 
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4.2  รูปแบบร้านกาแฟ Specialty 
 
 4.2.1  ร้าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ฟอร์ออเน่ียน) 

นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้แสดงมมุมองต่อร้านกาแฟ 
Specialty กลา่วว่า “คนท่ีทํากาแฟจะต้องเข้าใจในส่ิงท่ีตวัเองกําลงัทํา รู้จกัสิ่งท่ีตวัเองทําอยู่ และรู้
ว่าสิ่งท่ีตวัเองกําลงันําไปเสิร์ฟคืออะไร เราต้องการส่ืออะไรให้กบัผู้บริโภค โดยในกาแฟหนึ่งแก้ว
จะต้องมีอะไรมากกวา่ท่ีจะทําให้บคุคลนัน้ดื่มเพ่ือตื่นแล้วนัง่ทํางาน เม่ือมีผู้มาใช้บริการต้องดคูวาม
สนใจว่ามีลกัษณะแบบไหน จดุประสงค์ต้องการอะไร เพราะบางคนท่ีมาร้านอาจต้องการมาเลือก
ซือ้สินค้าพวกเสือ้ผ้าหรือแว่นตา บางคนอยากมานั่งพักผ่อนใช้เวลาว่างในวันหยุด แต่ถ้ามีการ
พูดคุยถามตอบกนัเก่ียวกับเร่ืองกาแฟทางเราก็ยินดีให้คําแนะนํา ซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาการด่ืม
กาแฟของคนไทยให้ก้าวหน้าขึน้ไปในอีกระดบั”   

นอกจากนี ้เอกเมธ วิภวศทุธ์ิ (2557 อ้างถึงใน นวพร เลาหศกัด์ิ, 2557) กลา่วถึงการมีโรง
คัว่ Brave Roasters ว่า “กลุม่คนท่ีอายนุ้อยๆเท่าผม ยงัไม่ค่อยมีใครคิดเร่ืองการทําโรงคัว่อย่าง
จริงจงั แต่ผมกล้าท่ีจะทํา กล้าท่ีจะเสี่ยง ยอมจ่ายเพ่ือแลกกบักาแฟเกรดดีๆ ไม่วา่จะเป็นกาแฟไทย
หรือกาแฟต่างประเทศ ซึ่งเราต้องใช้ความสามารถท่ีมีคั่วให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีจริงๆ หน้าท่ีของเราคือ 
ต้องมาคิดวา่จะทําอะไรกบัมนั เพราะเราไมส่ามารถรู้ได้เลยวา่ในเมล็ดนัน้ๆ มีอะไรบ้าง เรามีหน้าท่ี
แคค่มุไฟ คมุตวัแปรท่ีจดัการได้ ควบคมุคณุภาพของกาแฟท่ีซือ้มา” 

จากความคิดเห็นดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงผู้ประกอบการท่ีเปิดร้านกาแฟ Specialty ว่าต้อง
มีความรู้เก่ียวกบักาแฟท่ีสามารถแนะนําผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจในกลุ่มผู้บริโภค 
ทราบถึงความต้องการและจดุประสงค์ในการมาร้าน สดุท้ายคือความใส่ใจต่อสิ่งท่ีตนเองกําลงัทํา
ว่าต้องการสื่อสารให้ผู้ บริโภคเข้าใจได้อย่างไร  ซึ่งทั ง้หมดเป็นคุณลักษณะบางส่วนของ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟประเภทนีท่ี้ควรมี นอกจากนีก้ารมีโรงคัว่ในร้านกาแฟ Specialty เป็นการ
แสดงถึงศกัยภาพของการผลิตกาแฟของคนไทย เน่ืองจากต้องใช้ต้นทนุการผลิตค่อนข้างสงูและมี
องค์ประกอบหลายๆอย่าง 

 
4.2.2  ร้าน Amatissimo Caffe (อะแมททสิสิโม่ คาฟเฟ่) 
วรรศิกา ญาณสิทธิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558)  แสดงมมุมองต่อตลาดร้านกาแฟ 

Specialty ว่า “ผู้บริโภคท่ีมีความรู้ความเข้าใจและต้องการด่ืมกาแฟ จะเลือกร้านท่ีคดัสรรเมล็ด
กาแฟมีคณุภาพนํามาชงเคร่ืองด่ืมและบาริสต้าท่ีสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จึงทําให้ไม่
เลือกใช้บริการร้าน Chains อยา่ง Starbucks, Au Bon Pain หรือ Tom N’ Tom เป็นต้น เพราะร้าน
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ประเภทนีมี้อยูเ่ยอะมากจนทําให้กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเสพย์กาแฟจริงๆ รู้สกึเข้าไม่ถึงคณุภาพและ
รสชาติ ปัจจุบันนีก้ารเป็นเจ้าของร้านกาแฟดูเหมือนเป็นเร่ืองง่าย ลงทุนน้อยกว่าการเปิด
ร้านอาหาร คนท่ีเบ่ือจากงานประจําก็ลาออกมาเปิดร้านของตนเองเพ่ือสร้างกําไรและความมัน่คง 
แต่ถ้าหากร้านขาดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีดี จะทําให้อยู่รอดได้ยากในอนาคต 
ดงันัน้ต้องหาเอกลกัษณ์ของร้านให้เจอ” 

ดงันัน้ร้านกาแฟความเห็นดงักล่าว คือ ร้านท่ีผู้ประกอบการตัง้ใจเปิดเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีดี
ให้กบัผู้บริโภค โดยมีความแตกต่างจากร้านรูปแบบ Chains อย่างสิน้เชิง และให้ผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการรับรู้ถึงคณุภาพและรสชาติท่ีแท้จริง พร้อมกบัการบริการท่ีดีของทางร้าน 
 

4.2.3  ร้าน Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้อน) 
 เน่ืองจากผู้ประกอบการเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและสัง่สมประสบการณ์มาพอสมควรทํา

ให้ทัง้สองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับร้านกาแฟประเภท Specialty โดย นงพรรณ ตัง้ทวีกูล 
(สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ให้มมุมองว่า “ความหมายของร้านกาแฟ Specialty จะต่าง
จากร้าน Chains ตรงท่ีคนชงกาแฟมีความรู้ด้านกาแฟมากกว่าแค่ชงกาแฟ อย่างร้านกาแฟ 
Specialty ของเมืองนอกจะเป็น Coffee Roasters ท่ีคัว่กาแฟและมีแหล่งผลิต มีบาริสต้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจด้านกาแฟมากกวา่ชงเคร่ืองด่ืมแล้วบริการให้ลกูค้า โดยสามารถนัง่ท่ีเคาน์เตอร์
พดูคยุถามตอบได้ในเร่ืองของวตัถดิุบ เมล็ดกาแฟ วิธีการชง และอ่ืนๆ ถือเป็นการให้ความรู้และ
แลกเปล่ียนทศันคติซึ่งกนัและกนั ซึ่งในอดีตร้านกาแฟมกัไม่เปิดเผยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้และขัน้ตอนใน
การทํากบัผู้มาใช้บริการ ถ้ามองให้ลึกเก่ียวกบัร้านประเภทนีจ้ะเป็นร้านท่ีมีการเสาะหาเมล็ดพนัธุ์
กาแฟ ดวูธีิการปลกู ขัน้ตอนต่างๆจากชาวไร่ชาวนาด้วยตนเองแล้วนํามาคัว่มาเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต่างจากร้านแบบ Chains โดยสิน้เชิงท่ีเพียงแค่สัง่และรับสินค้ามา
บริการเท่านัน้” 

จากท่ีกล่าวมาร้านกาแฟ Specialty คือ ร้านท่ีมีการหาเมล็ดกาแฟท่ีดีมาจําหน่ายให้กบัผู้
ด่ืม อีกทัง้ผู้ เข้ามาใช้บริการและบาริสต้าสามารถพดูคยุแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบักาแฟ เน่ืองด้วยปัจจุบนัมีการแสดงให้เห็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ ไม่เป็นความลบัเหมือน
สมยัก่อน ร้านกาแฟประเภทนีจ้งึเปรียบเสมือนพ่ีน้องท่ีคอยแลกเปล่ียนให้ข้อมลูซึง่กนัและกนั 
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4.3  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 
 

4.3.1  ร้าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ฟอร์ออเน่ียน) 
4.3.1.1  ด้านผลิตภณัฑ์ จากการสมัภาษณ์พบว่า เมล็ดกาแฟท่ีร้านนํามาใช้แบง่

ออกเป็น 2 ส่วน คือ สว่นแรกนํามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกาแฟท่ีมีการปลกู
ในพืน้ท่ีสงูกว่า 1,000 เมตรจากระดบันํา้ทะเล และต้องปลกูในลกัษณะท่ีเรียกว่า Shade Glow คือ
การปลกูใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ีมีแสงรําไรให้ทะลมุาท่ีต้นกาแฟ เน่ืองจากต้นกาแฟไม่ชอบแสงแดดจดั ถ้า
ปลกูท่ีกลางแดดมากเกินไปจะทําให้ได้ผลผลิตท่ีไมด่ีและอาจตายได้ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการปลกู
กาแฟท่ีว่า  พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลกูกาแฟควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสงู ประมาณ 800 ถึง 12,000 
เมตรจากระดบันํา้ทะเล มีความลาดชนัไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และต้องทําการกําจดัวชัพืชโดยการ
ถางให้โล่ง จะใช้วิธีไม้ร่มเงา เป็นวิธีการท่ีนิยมปลกูเพ่ือให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟในระยะแรก และมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน แต่การปลกูไม้ร่มเงานัน้ควรมีการจัดการตดัแต่งไม้
ร่มเงา เพ่ือให้ต้นกาแฟได้รับแสงท่ีเหมาะสมเพื่อการติดดอกออกผลท่ีเต็มท่ีด้วย เพราะบางครัง้หาก
การจดัการไมดี่ ไม้ร่มเงาจะเป็นตวัต้นเหตขุองการทําให้ผลผลิตกาแฟลดลงได้เพราะจะเป็นการบงั
ต้นกาแฟมากเกินไป และอาจจะแย่งนํา้และอาหารจากต้นกาแฟได้ เน่ืองจากร้านมีลกัษณะเป็น 
Micro Roaster หรือโรงคัว่ขนาดเล็ก จึงมีการเน้นการส่ือสารผ่านการคัว่เมล็ดกาแฟออกไปให้กบั
ผู้บริโภค และมีความต้องการท่ีจะพฒันากาแฟไทยให้ดีย่ิงขึน้ จึงมีการเข้าหาชาวไร่ชาวสวนด้วย
ตนเอง ซึ่งมีเข้าไปดวิูธีการปลกู กระบวนการล้างเมล็ด กระบวนการทําเมล็ดดิบก่อนท่ีจะส่งมาท่ี
ร้าน และยงัมีการทดลองกระบวนการพิเศษในรูปแบบตา่งๆท่ีเป็นโครงการเลก็ๆร่วมกบัเกษตรกรไป
อีกเร่ือยๆ  

ส่วนท่ีสองนัน้มีการนํามาจากต่างประเทศ โดยซือ้ขายผ่านกลุ่ม Brokers คือ
พ่อค้าคนกลาง ท่ีมีความน่าไว้วางใจและน่าเช่ือถือได้ กลุ่มนีจ้ะทําการคัดเมล็ดจากประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงในการปลูกกาแฟอย่างเช่น เคนย่า เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย จาไมก้า โคลอมเบีย และอ่ืนๆ 
แล้วจงึผู้ประกอบการทําการเลือกเมล็ดกาแฟท่ีเหมาะสมกบัร้าน และอยากให้ผู้บริโภคได้ด่ืม 
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ภาพที่ 4.11  ผลติภณัฑ์กาแฟ สินค้าเบ็ดเตล็ดของร้าน One Ounce For Onion 
 

นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) พดูถึงเก่ียวกบั
รายการเคร่ืองด่ืมวา่  “เมนกูาแฟของร้าน One Ounce จะเน้นเมนทูัว่ไปอยา่ง เอสเพรสโซ่ ลาเต้ คา
ปชิูโน่ กาแฟฟิวเตอร์ เป็นต้น ซึง่ใช้เมล็ดจาก Brave Roasters เป็นการนําเสนอกาแฟไทยท่ีหลาย
คนมองว่ายงัมีขีดจํากดัหลายอย่างท่ีสู้ตลาดต่างประเทศไม่ได้ โดยเน้นความเป็น Standard ตาม
รูปแบบของร้านคือ เรียบง่าย ลกึซึง้ และมีรายละเอียดท่ีจบัต้องได้ ซึง่หมายความว่าเมนท่ีูค่อนข้าง
เรียบง่าย ใสใ่จพิถีพิถนัทกุขัน้ตอน แตว่่ามีรายละเอียดอยูใ่นนัน้ เป็นส่ิงท่ีเราต้องการส่ือสารจากเรา
ไปยงัลกูค้า”  

4.3.1.2  ด้านราคา จากการสงัเกตการณ์ พบวา่ ทางร้านมีเคร่ืองมือหลากหลาย
แบบอย่าง โดยจะมีปริมาณการเสิร์ฟท่ีไม่เหมือนกนั ลกัษณะการทํากาแฟท่ีต่างกนั รวมไปถึงเวลา
ในการชงท่ีไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งทางผู้ประกอบการต้องการให้รับรู้ถึง
คณุภาพของกาแฟท่ีคดัสรรและบรรจงทํามาอยา่งพิถีพิถนั เสิร์ฟด้วยแก้วเซรามิคทัง้กาแฟร้อนและ
กาแฟเย็น และถ้าต้องการนําออกไปด่ืมข้างนอกก็มีแก้วพลาสติกเตรียมไว้โดยเฉพาะ ดงันัน้เม่ือ
เทียบผลิตภัณฑ์ของร้านกับราคา ทําให้มีราคาดูมีความสมเหตุสมผล ไม่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค เน่ืองจากร้านมองไปถึงต้นทุนของเมล็ด กรรมวิธีในการผลิต วิธีการชงท่ีแตกต่างกัน 
คา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภคอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี คา่แรงงานพนกังาน ค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น  
  4.3.1.3  ด้านสถานท่ี ในช่วงแรกของการเลือกสถานท่ีตัง้ร้าน One Ounce For 
Onion ผู้ประกอบการทุกคนมองถึงความต้องการในการหาสถานท่ีตัง้โรงคั่วเป็นอันดับแรก 
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เน่ืองจากมีข้อจํากดัในด้านพืน้ท่ี คือ ต้องใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่ ภายใต้ค่าเช่าในงบประมาณท่ีจํากดั
และใช้พืน้ท่ีได้อย่างคุ้มค่า เน่ืองจากการมีโรงคัว่เป็นเร่ืองเฉพาะทาง ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาติดต่อหรือ
สนใจเท่านัน้จะมุ่งเข้าไปท่ีร้านโดยเฉพาะ ดงันัน้ร้านจึงมองเห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่ีต้องตัง้อยู่ใน
แหลง่ชมุชน ห้างสรรพสนิค้า หรือจดุท่ีสงัเกตเห็นได้ง่าย  แม้ว่าร้าน One Ounce For Onion อยู่ใน
ย่านท่ีมีร้านกาแฟท่ีมีรูปแบบคล้ายกนั แต่ร้านได้ใช้จดุเด่นของการมีโรงคัว่และร้านขายเคร่ืองแต่ง
กายมาดงึดดูกลุม่ลกูค้าเพ่ิมขึน้      

นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กล่าวเสริมว่า 
“เจ้าของร้าน Onion ก็อยากให้ร้านออกมารูปแบบ Stand-Alone ท่ีเป็น Flagship และร้าน Onion 
ก็มีฐานลกูค้าค่อนข้างเยอะ จึงไม่จําเป็นต้องหาง่ายมากก็ได้ และอยากได้พืน้ท่ีท่ีให้ทกุคนมานั่ง
พกัผ่อน ฉะนัน้การร้านอยู่ในซอยลกึ เราจึงทําการทดลองเดินทางดูเองว่าเดินทางยากแค่ไหน ซึ่ง
พบว่าอาจจะมายากในครัง้แรกแต่เม่ือได้มาครัง้ต่อๆไปก็จะจําได้ ฉะนัน้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับ
ทางร้าน”  

 

 
 

ภาพที่ 4.12  ท่ีจอดรถบริเวณหน้าร้านของร้าน One Ounce For Onion 
 

4.3.1.4  ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของร้านกาแฟ โดยทางร้านจะเน้นการใช้ส่ือ
ออนไลน์เป็นหลกัคือ Facebook และ Instagram โดยใช้ช่ือร้าน One Ounce For Onion ส่วนของ
ร้านเสือ้ผ้า Onion มี Page เป็นของตวัเองเช่นกนั นอกจากนีย้งัมีส่ืออ่ืนๆท่ีมีการติดต่อเข้ามา อาทิ 
ส่ือโทรทศัน์ โดยจะให้สมัภาษณ์เก่ียวกบั Lifestyle ของร้านกาแฟ แต่ดท่ีูความต้องการของรายการ
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ท่ีสมัภาษณ์วา่เป็นรูปแบบไหน บางครัง้มีการติดต่อเข้ามาขอใช้สถานท่ีในการถ่ายรายการ ส่วนส่ือ
ส่ิงพิมพ์อย่างเช่น พ็อคเก็ตบุ๊ค นิตยสาร ทางร้านดูว่าเก่ียวข้องกับส่วนไหนของร้าน หัวนิตยสาร
ประเภทไหนติดต่อเข้ามา ซึง่ส่ือทกุรูปแบบท่ีเข้ามาติดต่อกบัร้านทําให้เป็นการประชาสมัพนัธ์ร้าน
โดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 

นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม “ช่วงท่ีเปิดร้านใหม่ๆ ภายใน 1 เดือนจะมีติดต่อเข้ามาอาทิตย์ละ 3 เลม่ ซึง่เราไม่ค่อยเลือก
เท่าไหร่ เราถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการส่ือสารท่ีบอกกบัผู้บริโภคว่า เรากําลงัทํา
อะไรอยู่ แล้วเราอยากให้ผู้บริโภครับรู้อะไรจากเรา และอยากให้มนัเป็นยงัไง” แต่สิ่งท่ีสําคญัของ
การทําให้ส่ือดงักลา่วประสบความสําเร็จ คือการบอกต่อด้วยปากต่อปากของคน ไมว่า่จากช่องทาง
ไหนก็ตาม  
 

4.3.2  ร้าน Amatissimo Caffe (อะแมททสิสิโม่ คาฟเฟ่) 
4.3.2.1  ด้านผลิตภณัฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองด่ืมและขนมปัง 

ในสว่นของเคร่ืองด่ืมจะเน้นกาแฟเป็นหลกั  ผลติภณัฑ์ประเภทกาแฟของร้านเป็น House Blend ท่ี
ซือ้มาจากเมืองนอก เช่น เคนยา่ เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย แล้วนํามา Blend เพ่ือให้
ได้รสชาติท่ีหลากหลายและมีความสดใหม่ มีความพิถีพิถันในการชง นอกจากนี  ้ทางร้านยังมี
เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนไว้เป็นทางเลือกสําหรับลกูค้าท่ีไม่ด่ืมกาแฟ อาทิเช่น  Iced Tea Smooties 
เป็นต้น  ในส่วนของขนมปังจะเป็นรูปแบบขนมปังฝร่ังเศส อาทิเช่น Plain Croissant, Almond 
Croissant, Morning Bun, Fruit Brioche, Savoury Brioche, Cappuchino Bun, Pain Au 
Chocolate, Biscott  นอกจากนีย้งัมีขนมปังท่ีนําไปอุ่นร้อนเสิร์ฟพร้อมกบัวิปครีมอย่าง Mixed 
Berry French Toast และ Lemon Meringue Tart รวมไปถึง Signature ของร้านท่ีขายดีมีช่ือเสียง
คือ Cronut เป็นขนมปังท่ีรวม 2 ชนิดเข้าด้วยกนั คือ Croissant และ Donut  ขายเฉพาะวนัเสาร์
และอาทิตย์เท่านัน้ 

วรรศิกา ญาณสิทธิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กลา่ววา่ “ในร้านกาแฟนีมี้
การขายขนมปังควบคู่ด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านเรียนจบด้านการทําเบเกอร่ีมาโดยตรง และส่วนตวั
เห็นว่ากาแฟต้องคู่กบัขนมปัง จึงคิดว่าควรขายขนมปังด้วย แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ สินค้าหลกัของร้านคือ
กาแฟ และในอนาคตทางร้านก็จะหากาแฟท่ีดีมีคณุภาพมาเพ่ิมให้กบัร้านเร่ือยๆ  
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ภาพที่ 4.13  เมนขูนมปังของร้าน Amatissimo Caffe 
 

4.3.2.2  ด้านราคา การกําหนดราคาเป็นหน้าท่ีของเจ้าของร้าน โดยคํานวณจาก
ฝ่ายท่ีดูแลวัตถุดิบแล้วนํามาตัง้ราคาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมท่ีผู้บริโภคควรจะได้รับ 
อย่างเช่น ราคาสินค้าบางตัวมีการปรับเพิ่มขึน้เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใช้มีคุณภาพดีและไม่ต้องการ
เปล่ียนไปใช้ของท่ีราคาถูกลง บางร้านท่ีใช้วัตถุดิบคล้ายกันมีราคาท่ีแพงกว่า เม่ือเปรียบเทียบ
ราคาของกาแฟและขนมปังกบัร้านอ่ืนๆจะพบได้ว่ามีความตา่งกนัไมม่าก  ในอีกทางหนึ่ง ราคาเมนู
ต่างๆของสาขาห้างเอมควอเทียร์มีการปรับเพิ่มให้สงูขึน้ เน่ืองจากค่าเช่าพืน้ท่ี ค่าสาธารณูปโภค
ตา่งๆ รวมไปถงึกลุม่ผู้มาใช้บริการเป็นกลุ่มมีกําลงัทรัพย์และต้องการสนิค้าท่ีมีคณุภาพ   

4.3.2.3  ด้านสถานท่ี ร้าน Amatissimo Caffe สาขาแรกไม่ได้ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
หากแต่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกค้า ทําให้มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการตดัสินใจขยายสาขาต่อไปท่ีห้างเอ็มควอเทียร์ เพ่ือรองรับกลุ่มลกูค้าท่ีอาศัยอยู่ใน
เมือง ให้ได้มาใช้บริการสะดวกขึน้ โดยร้านยงัคงความเป็นรูปแบบเดิมและควบคุมคุณภาพและ
รสชาติของกาแฟให้เหมือนกบัสาขาศรีนครินทร์  ถึงแม้ว่าการบริการภายในร้านจะดรูวดเร็ว ไม่รู้สกึ
ผ่อนคลายเหมือนสาขาแรก แต่เสน่ห์ของการให้บริการของบาริสต้าคือสิ่งท่ีทางร้านควบคมุให้เป็น
มาตรฐาน ผ่านการอบรมให้รู้ข้อมลูกาแฟอย่างแท้จริง รวมถึงการเอาใจใส่ลกูค้าทุกคน และตอบ
คําถามลกูค้าให้ชดัเจน   
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วรรศิกา ญาณสิทธิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558)  กลา่วถงึการเลือกทําเล 
ของร้านวา่ “เน่ืองจากเจ้าของร้านพกัอาศยัอยู่บริเวณนี ้และสญัจรผ่านเส้นทางนีอ้ยูบ่่อยๆ วนัหนึ่ง
เห็นพืน้ท่ีคูหานีย้งัว่างอยู่จึงตดัสินใจเช่า โดยไม่ได้คํานึงถึงว่าการตัง้ร้านอยู่ตรงนีจ้ะมีลกูค้าหรือ
เปล่า ตัง้ใจเพียงแต่ว่าเปิดร้านเพราะอยากด่ืมกาแฟของตวัเอง ลกูค้าท่ีมาร้านมกัจะบอกว่าหาท่ี
จอดรถยาก เราก็แนะนําให้ไปจอดท่ีห้างพาราไดซ์ หรือจอดแถวบริเวณร้าน สดุท้ายเราก็ได้รับผล
ตอบรับจากลกูค้าเกินคาด” 
  4.3.2.4  ด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่รู้จกัร้านจากการบอก
ต่อปากของกลุ่มคนท่ีเคยมาร้านมาก่อน โดยแนะนําผ่านการบอกกันในกลุ่มเพ่ือนและผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Instagram มีการถ่ายภาพกาแฟ ขนมปัง บรรยากาศภายใน
ร้าน พร้อมบรรยายไปในทิศทางท่ีเชือ้เชิญให้มาลอง ทุกวันนีร้้านใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook และ Instagram  โดยจดัให้มีผู้ ท่ีดแูลด้านนีโ้ดยเฉพาะ เป็นพืน้ท่ีไว้สําหรับลงรูปแจ้ง
ข้อมลูข่าวสารและบอกความเป็นไปอยู่เสมอ นอกจากนีท้างร้านมีการออกร้านตามงานอีเว้นเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ร้าน เช่น ร่วมออกบธู ณ ร้านอาหาร Spring & Summer สขุมุวิท ซอย 39 ทกุๆสิน้
เดือน เพ่ือให้ลกูค้าท่ีอยูใ่นเมืองได้มาซือ้ง่ายขึน้ 
 

4.3.3  ร้าน Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้อน) 
4.3.3.1  ด้านผลิตภณัฑ์ อดิเทพ พินิจภิญโญ (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558)  

กลา่วว่า “Concept ของร้านจะนําเสนอในส่ิงท่ีเราชอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้าน งานศิลปะหรือตวั
เมนู ซึ่งจะมีให้เลือกไม่เยอะ ทุกอย่างมีความเป็นเฉพาะท่ีเราลองมาแล้วเห็นว่าดี เช่นเดียวกับ
กาแฟ เราก็จะเลือกในส่ิงท่ีดีเช่นกนั”  

จากการสัมภาษณ์พบว่า เมล็ดกาแฟท่ีใช้นัน้บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
เจ้าของร้าน ซึ่งมีการเข้าไปพูดคุยกับโรงคัว่แล้วออกแบบลกัษณะของกาแฟว่าควรเป็นสายพนัธุ์
แบบไหน เพ่ือให้เป็นตวัตนของร้านมากท่ีสดุ เมล็ดกาแฟท่ีใช้หลกัๆจะนํามาจากประเทศเอธิโอเปีย 
บราซิล อินโดนีเซีย และไทย รสชาติมีความต่างกนัออกไปทัง้เปรีย้ว หอมหวาน รสขมเหมือนช็อค
โกแลต และกลิ่นดอกไม้ สว่นของ Slow Bar มีบริการ Single Origin สายพนัธุ์ต่างๆท่ีเปล่ียนไป
เร่ือยๆขึน้อยูก่บัว่าในขณะนัน้ได้กาแฟชนิดไหนมา  

นงพรรณ ตัง้ทวีกลู (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กลา่วถึงการทํากาแฟว่า 
“การได้ทํา Single Origin ถือเป็นความสนกุอย่างหนึ่งของเจ้าของร้านเองท่ีได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้
ตลอดเวลา ซึง่วิธีการชงก็จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ อาทิ Drip, French Press, Aero Press หรือ Cold 
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Brew และนอกจากนีท้างร้านยงัมีขนมเค้กท่ีรับมาจากร้าน Size S Coffee & Bakery ลกัษณะเป็น
ชิน้เล็กๆ พอดีคํา ไว้ทานควบคูก่บักาแฟ อยา่ง Lemon Tart เป็นสตูรพิเศษท่ีหาทานได้เฉพาะท่ีร้าน
เราเท่านัน้” 
 

 
 

ภาพที่ 4.14  ผลติภณัฑ์ท่ีวางจําหน่ายของร้าน Ink & Lion 
 

4.3.3.2  ด้านราคา การตัง้ราคาดท่ีูความสมเหตสุมผลของผลิตภณัฑ์ท่ีนํามาใช้ 
ถือเป็นการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยดจูากต้นทนุและคณุคา่ของกาแฟตอ่หนึง่แก้วท่ีด่ืมเข้า
ไป ซึง่ให้ความสําคญักบักลุม่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการเป็นประจํา  

4.3.3.3  ด้านสถานท่ี ปัจจยัการเลือกทําเลของร้าน ดจูากกลุม่ผู้บริโภคเป็นหลกั
ในการเลือกพืน้ท่ีของร้าน เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีอยูใ่นยา่นนัน้อยูจ่ะต้อง
เดนิทางได้สะดวก ไมว่่าจะเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีการขบัรถยนต์สว่นตวัสามารถจอดได้ในบริเวณท่ีจอด
รถและบริเวณใกล้เคียงท่ี หรือกลุม่ลกูค้าท่ีเดินทางโดยรถสาธารณะ เชน่ รถไฟฟ้า รถมอเตอรไซด์
รับจ้าง แท็กซ่ี สามารถเดินทางมาได้สะดวกเช่นกนั 

อดิเทพ พินิจภิญโญ (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กลา่วเสริมว่า “เราจะเน้น
ทกุอยา่งรวมกนัโดยต้องดวูา่มีทางเลือกให้ลกูค้าเดินทางมายงัไง ถ้ามีรถไฟฟ้าแตไ่มมี่ท่ีจอดรถก็ถือ
ว่ายงัใช้ได้ ไม่ถึงกบัว่าให้ลูกค้าเข้าถึงยากจนเกินไป” เน่ืองด้วยถนนเอกมยัเป็นบริเวณท่ีมีกลุ่ม
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คนทํางานออฟฟิศอยู่เยอะจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีเจ้าของร้านต้องการนําวฒันธรรมการด่ืม
กาแฟมาเผยแพร่และเปิดใจยอมรับ 

4.3.3.4  ด้านการสง่เสริมการตลาด คนส่วนใหญ่ท่ีรู้จกัร้านผ่านส่ือออนไลน์อยา่ง 
Instagram ถือเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก ทกุวนันีมี้กลุ่มคนท่ีเรียกว่า Café Hopping เป็นกลุม่ท่ี
ชอบตระเวนตามร้านกาแฟ ร้านอาหาร ถ่ายรูปลงสื่อทัง้ Instagram และ Facebook พร้อมกบัคํา
บรรยายสัน้ๆเก่ียวกบัรูปภาพ รวมไปถึงการ Tag สถานท่ีและการใช้ Hashtag เพ่ือเป็นการจดักลุม่
รูปภาพให้เป็นกลุ่มเดียวกนั เม่ือมีคนกดเข้าไปท่ี Tag และ Hashtag ก็จะแสดงรูปภาพอยู่ใน
หมวดหมู่นัน้ และถ้าเป็นกลุ่มคนท่ีมียอดติดตามเยอะก็จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึน้ 
เน่ืองจากผู้ติดตามจะเลือกติดตามบคุคลท่ีตนเองสนใจหรือมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกนั 

นงพรรณ ตัง้ทวีกลู (สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558)  กลา่ววา่ “ส่ือบคุคลในโลก
ออนไลน์มีผลอย่างมากกับการท่ีทําให้คนรู้จักร้าน  เพราะช่วงแรกท่ีเปิดร้านไม่ค่อยมีการ
ประชาสมัพนัธ์มาก ใช้เพียง Facebook และ Instagram เท่านัน้ในการให้ข้อมลูข่าวสารกบัลกูค้า  
ภายในร้านจะมีการจดัอีเว้นแสดงผลงานศิลปะสลบัเปล่ียนทกุๆเดือน หรือถ้ามีผู้สนใจจะจดัแสดง
อยา่งอ่ืนก็สามารถเข้าไปติดตอ่ได้โดยตรง” 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 บริเวณท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะภายในร้าน Ink & Lion 
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4.4  ปัญหาและอุปสรรค 
 
 4.4.1  ร้าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ฟอร์ออเน่ียน) 

นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัด์ิ (สมัภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กลา่วถึงปัญหาของการทํา
ร้านว่า “ร้านของเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีเกิดจากความชอบ ความหลงใหล ความต้องการท่ีจะทํา
ความฝันให้เกิดขึน้ เราไม่ได้มองในมมุของธุรกิจมาก แต่จริงๆก็มองในรูปแบบของธุรกิจอยู่แล้ว ซึง่
ไมใ่ช่ธรุกิจขนาดท่ีเราจะมีเงินพอสําหรับการเตรียมการได้ทกุอยา่งตัง้แต่แรก” 

 ฉะนัน้ช่วงแรกของการทําร้านกาแฟจะประสบปัญหามากมาย เน่ืองด้วยร้านมีรูปแบบเป็น
ธุรกิจขนาดเล็กและทุกคนไม่มีประสบการณ์การทําธุรกิจท่ีมากพอ ปัญหาท่ีพบในการทําร้านมี
ดงัต่อไปนี ้

4.4.1.1  ด้านงบประมาณในการทําร้าน เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์การ
ตกแต่งและเคร่ืองใช้ของร้านไปจํานวนมาก รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ใน
ช่วงแรกต้องเข้ามาบริหารงานด้วยตนเอง เม่ือธุรกิจเร่ิมลงตวัจงึเร่ิมจ้างพนกังานมาช่วยดแูล  

4.4.1.2  ด้านการจดัการสถานท่ีจอดรถ ปัญหาท่ีพบคือ ผู้ ท่ีมาใช้บริการสว่นใหญ่
มกัจอดรถขวางหน้าบ้านบริเวณข้างเคียง จงึแก้ไขโดยการจ้างคนดแูลเร่ืองการจอดรถโดยเฉพาะ 

4.4.1.3  ด้านเส้นทางการเดินทาง ด้วยทําเลท่ีตัง้ของร้านอยูใ่นซอกซอยซึง่ยากต่อ
การสงัเกตเห็น ทําให้ผู้ ท่ีจะมาร้านหลงทางอยู่บ่อยครัง้ ทางร้านจึงได้จดัทําแผนท่ีให้ดชูดัเจนและ
เข้าใจง่ายมากย่ิงขึน้ และติดตัง้เป็น Cover Page Facebook ของร้าน พร้อมทัง้หมัน่ตรวจสอบ
สถานท่ีสําหรับการค้นหาผา่นช่องทางอนิเตอร์เน็ตให้ถกูต้อง 

4.4.1.4  ด้านการรองรับลกูค้า เน่ืองจากช่วงแรกท่ีเปิดร้านมีผู้ เข้ามาใช้บริการเป็น
จํานวนมากจากการประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทําให้โต๊ะและเก้าอีมี้ไม่เพียงพอต่อกลุ่มลูกค้า 
ปัจจบุนัมีการแก้ปัญหาด้วยการทยอยเพ่ิมจํานวนท่ีนัง่เข้าไปให้เพียงพอ 
 

4.4.2  ร้าน Amatissimo Caffe (อะแมททสิโม่ คาฟเฟ่) 
 ปัญและอปุสรรคท่ีพบโดยมากเป็นเร่ืองของผลิตภณัฑ์ท่ีทํามาไม่เพียงพอต่อลกูค้าในบาง
ประเภท อย่างเช่น ในวนัเสาร์อาทิตย์ทางร้านมีจําหน่ายขนมปังท่ีมีจํานวนจํากัด และด้านการ
รับรองผู้มาใช้บริการ ดังนัน้เม่ือผู้บริโภคมีความต้องการมากเกินไปจึงส่งผลให้ร้านขาดการขาย
อย่างต่อเน่ือง สําหรับปัญหาท่ีทางร้านพบล่าสดุคือการรับลกูค้าท่ีสาขาห้าง Emquatier เน่ืองจาก
การใช้บริการในห้างสรรพสินค้าต้องมีความรวดเร็ว พนกังานยงัมีความคล่องแคลว่ไม่พอ จึงทําให้
ลา่ช้าบ้าง สดุท้ายจงึใช้การปรับแก้และสอนพนกังานอยูต่ลอดเวลา 
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4.4.3  ร้าน Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้อน) 
เน่ืองจากผู้ประกอบการเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและสัง่สมประสบการณ์มาพอสมควรทํา

ให้ทัง้สองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัร้านกาแฟประเภท Specialty โดยคณุนงพรรณ ตัง้ทวีกูล 
(สมัภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ให้มมุมองว่า “ความหมายของร้านกาแฟ Specialty จะต่าง
จากร้าน Chains ตรงท่ีคนชงกาแฟมีความรู้ด้านกาแฟมากกว่าแค่ชงกาแฟ อย่างร้านกาแฟ 
Specialty ของเมืองนอกจะเป็น Coffee Roasters ท่ีคัว่กาแฟและมีแหล่งผลิต มีบาริสต้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจด้านกาแฟมากกวา่ชงเคร่ืองด่ืมแล้วบริการให้ลกูค้า โดยสามารถนัง่ท่ีเคาน์เตอร์
พดูคยุถามตอบได้ในเร่ืองของวตัถดิุบ เมล็ดกาแฟ วิธีการชง และอ่ืนๆ ถือเป็นการให้ความรู้และ
แลกเปล่ียนทศันคติซึ่งกนัและกนั ซึ่งในอดีตร้านกาแฟมกัไม่เปิดเผยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้และขัน้ตอนใน
การทํากบัผู้มาใช้บริการ ถ้ามองให้ลึกเก่ียวกบัร้านประเภทนีจ้ะเป็นร้านท่ีมีการเสาะหาเมล็ดพนัธุ์
กาแฟ ดวูธีิการปลกู ขัน้ตอนต่างๆจากชาวไร่ชาวนาด้วยตนเองแล้วนํามาคัว่มาเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต่างจากร้านแบบ Chains โดยสิน้เชิงท่ีเพียงแค่สัง่และรับสินค้ามา
บริการเท่านัน้” 

จากท่ีกล่าวมาร้านกาแฟ Specialty คือร้านท่ีมีการหาเมล็ดกาแฟท่ีดีมาจําหน่ายให้กบัผู้
ด่ืม อีกทัง้ผู้ เข้ามาใช้บริการและบาริสต้าสามารถพดูคยุแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบักาแฟ เน่ืองด้วยปัจจุบนัมีการแสดงให้เห็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ ไม่เป็นความลบัเหมือน
สมยัก่อน ร้านกาแฟประเภทนีจ้งึเปรียบเสมือนพ่ีน้องท่ีคอยแลกเปล่ียนให้ข้อมลูซึง่กนัและกนั 

โดยภาพรวมจากการอธิบายของผู้สมัภาษณ์ทัง้ 3 ร้านทําให้ผู้ วิจยั พบว่า  รูปแบบร้าน
กาแฟ Specialty คือ ร้านกาแฟเป็นรูปแบบธุรกิจ Stand-Alone มีตัง้แต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาด
เล็ก ซึ่งผู้ประกอบเปิดกิจการด้วยความรัก ความหลงใหลและมีความรู้ความเข้าใจในกาแฟเป็น
อย่างดี โดยผ่านการศึกษาเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญและศึกษาด้วยตนเอง สําหรับเมล็ดกาแฟท่ี
นํามาใช้มีการคดัสรร โดยสว่นใหญ่เมล็ดกาแฟท่ีร้านนํามาใช้จะมาจาก 2 แหล่งคือ ประเทศไทย ท่ี
มีการปลกูกาแฟอย่างมากในภาคเหนือของประเทศ จึงถือเป็นการพฒันากาแฟไทยให้คนรู้จกัมาก
ขึน้ และยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรมให้มีรายได้อีกด้วย ผู้ประกอบการจะเข้าไปหา
ชาวไร่ชาวสวนด้วยตนเอง ควบคมุทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลิต เร่ิมตัง้แต่วิธีการปลกู การเก็บ
เมล็ด การคัว่เมล็ด ไปจนถึงการชงออกมาเป็นเคร่ืองด่ืม ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะดูแลอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้มีคุณภาพมากท่ีสุด ส่วนเมล็ดท่ีรับมาจากต่างประเทศ จะใช้วิธีการซือ้ขายผ่านกลุ่มนาย
หน้าท่ีนําเข้ามาขายในประเทศไทย เมล็ดท่ีใช้หลักๆจะมาจากประเทศ เคนย่า เอธิโอเปีย 
อินโดนีเซีย โคลอมเบีย และอ่ืนๆ ตามความต้องการของแต่ละร้าน ในสว่นวิธีการชงของแต่ละร้าน
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ก็จะมีความแตกต่างกันขึน้อยู่กบัอุปกรณ์ อย่างเช่น การใช้เคร่ืองทํากาแฟแบบสําเร็จรูป การชง
ด้วยมือผ่านกระดาษกรองซึ่งจะมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้รสชาติแท้ของกาแฟ เป็นต้น 
ผู้ประกอบการหรือบาริสต้าควรมีความสามารถในการชงเคร่ืองดื่มและเข้าใจความต้องการของ
ผู้บริโภค 

บรรยากาศภายในร้านจะมีลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละร้านท่ีไม่เหมือนกนั โดยจะตกแต่ง
จากความชอบส่วนตวัของเจ้าของร้าน จากการสงัเกตการณ์ของผู้ วิจยัพบว่าร้านกาแฟ Specialty 
สว่นใหญ่จะมีการตกแต่งท่ีโดดเด่น อย่างเช่น การตกแต่งท่ีใช้วสัดปุระเภทไม้ เลือกใช้โทนสีของไม้
ในหลายๆส่วนของร้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ผนัง เคาน์เตอร์บาร์ เพ่ือให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการมีความรู้สึก
อบอุ่น ซึ่งสีของไม้จะมีสีท่ีคล้ายกับสีของกาแฟจึงนิยมนํามาใช้กันมาก และอาจเพ่ิมการตกแต่ง
ด้วยกระถางต้นไม้เลก็ๆตามโต๊ะหรือตามมมุตา่งๆของร้าน โคมไฟ กรอบรูป เพ่ือให้ความรู้สกึสบาย
ตา และผ่อนคลายมากขึน้ การตกแต่งด้วยลกัษณะของปนูเปลือย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่
และความดิบ เปรียบได้กับรสชาติของกาแฟท่ีมีรสชาติท่ีเข้มข้น โดยจะมีการใช้ปูนเปลือยใน
บางสว่นของร้านอยา่ง ผนงั เพดาน เคาน์เตอร์บาร์  

นอกจากนีก้ารบริการของร้านกาแฟถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้คนอยากมาใช้บริการร้าน
กาแฟ อาทิเช่น มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตและปลัก๊ของทางร้าน  มีห้องนํา้รองรับผู้มาใช้บริการ 
การบริการของพนกังานท่ีมีความเป็นกนัเอง เป็นต้น 

กลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายต่อร้านกาแฟ Specialty พบวา่ ทกุร้านมีกลุม่ตวัอย่างจํานวน
มากนิยมไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ซึ่งมีอายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป  เป็นกลุ่มนกัศึกษาตอน
ปลายไปจนถึงกลุ่มวยัทํางาน พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างในการมาใช้บริการโดยมากคือ มาด่ืม
กาแฟโดยเฉพาะ การนดัพบกลุม่เพ่ือน การใช้เวลานัง่ทํางานในร้าน นัง่อา่นหนงัสือ    

สําหรับปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty พบว่า แต่ละร้านมีความ
เหมือนและแตกต่างกนัในการทําแผนการตลาด ซึง่สามารถสรุปไว้ตามสว่นประสมการตลาดไว้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 4.1  แสดงส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ของ 3 ร้าน  
 

ส่วนประสม
การตลาด 

ร้าน One Ounce 
For Onion 

ร้าน Amatissimo 
Caffe 

ร้าน Ink & Lion 

ด้านผลิตภัณฑ์ ใช้วตัถดิุบจากใน
ประเทศและ

ตา่งประเทศ และยงัมี
เมล็ดกาแฟ ขนม
หวาน อาหาร และ
เคร่ืองแต่งกาย  

ใช้วตัถดิุบจากใน
ประเทศและ

ตา่งประเทศ และมี
ขนมปัง ขนมหวาน 

ใช้วตัถดิุบจากใน
ประเทศและ

ตา่งประเทศ และมี
ขนมเค้ก 

ด้านราคา คํานงึถึงวตัถดุบิท่ีนํามาใช้ รวมไปถึงสาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น ค่านํา้  
คา่ไฟ คา่จ้างพนกังาน เป็นต้น 

ด้านสถานที่ การเลือกสถานท่ีของร้านขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้ประกอบการเป็น
หลกั โดยมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ด้านกิจกรรมทาง
การตลาด 

ใช้สื่อออนไลน์อยา่ง Facebook และ Instagram เป็นชอ่งทางหลกัใน
การติดต่อส่ือสาร รวมไปถงึมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด         

ในบางครัง้ หรือจดังานภายในร้าน 
 

จากตารางดงักลา่วสามารถสรุปเนือ้หาของทัง้ 3 ร้านได้ ดงัตอ่ไปนี ้
1)  ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ทกุร้านมีการใช้เมล็ดกาแฟทัง้จากในประเทศไทยและ

จากต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่มาจากประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการปลกูกาแฟ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย 
เคนย่า เอธิโอเปีย ฯลฯโดยเจ้าของร้านจะเข้าไปดทูกุกระบวนการของการผลิตตัง้แต่ต้น เร่ิมตัง้แต่
การปลูกต้นกาแฟ การดูแลรักษา การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ไปจนถึงการคั่วกาแฟท่ีทําให้เมล็ด
กาแฟนัน้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน ทําให้มีรสชาติท่ีหลากหลายเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กบัผู้บริโภค อย่างเช่น บางคนชอบด่ืมรสขม บางคนชอบด่ืมรสเปรีย้วมีกลิ่นผลไม้ เป็น
ต้น  

2)  ด้านราคา พบวา่ การตัง้ราคาของกลุม่ผู้ประกอบการนัน้คํานวณจากวตัถดิุบท่ี
นําเอามาใช้เป็นหลัก โดยดูถึงความสมเหตุสมผล ไม่ตัง้ราคาท่ีสูงเกินไปจนเอาเปรียบผู้บริโภค 
เน่ืองจากเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้มีการเสาะหาและผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย อีกทัง้การชง



103 

กาแฟเป็นศิลปะของบาริสต้าท่ีฝึกฝนมาอย่างเช่ียวชาญ มีการใช้เคร่ืองมือของการชงท่ีหลากหลาย 
จึงให้ความสําคญักับรสชาติและคุณภาพกาแฟต่อหนึ่งแก้วท่ีผู้บริโภคพึงได้รับ ราคาต่อแก้วของ
กาแฟทัว่ไปเร่ิมตัง้แต่ 70 บาทขึน้ไป ส่วนราคาของกาแฟท่ีมีการใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือมีวตัถดุิบ
พิเศษ ราคาจะเพิ่มขึน้ซึง่มีราคาตัง้แต่ 90 ขึน้ไป    

3)  ด้านสถานท่ี จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ของผู้ วิจยั พบวา่ ร้านกาแฟ
ประเภทนีม้ักตัง้อยู่ตามตึกหรืออาคารอิสระท่ีมีการปล่อยให้เช่าพืน้ท่ี โดยแต่ละร้านมองถึง
วตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป อยา่งร้าน One Ounce For Onion มองถึงปัจจยัการใช้พืน้ท่ีของ
การตัง้โรงคัว่เป็นหลกั ไม่ได้คํานึงเร่ืองความสะดวกสบายของการเดินทางเป็นอนัดบัแรก ซึ่งต่าง
ร้าน Amatissimo Caffe ท่ีเปิดร้านด้วยความชอบกาแฟจึงไม่ได้มองปัจจยัของสถานท่ีตัง้ร้านมาก
เท่าท่ีควร แต่เม่ือร้านได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง จึงมีการขยับขยายไปยังพืน้ท่ีท่ีอยู่ในแหล่ง
ชมุชนมากขึน้ และสดุท้ายร้าน Ink & Lion ท่ีผู้ประกอบการมองภาพรวมทัง้หมดของผู้บริโภคใน
เร่ืองของการเดินทาง การตัง้ร้านให้อยู่ใกล้กบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือตัง้ใจเผยแพร่วฒันธรรมของการ
ด่ืมกาแฟ  

4)  ด้านกิจกรรมทางการตลาด พบว่า ทกุร้านได้มีการใช้สื่อออนไลน์เป็นหลกั ซึง่
เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากที่สดุในการประชาสมัพนัธ์ร้าน โดยใช้ Facebook และ Instagram เป็น
ช่องทางส่ือสารและแจ้งข้อมลูให้กบัลกูค้า มีการใช้ภาพถ่ายประกอบคําบรรยายเพ่ือให้ข้อมลูไป
พร้อมกนั เน่ืองจากส่ือออนไลน์เป็นพืน้ท่ีท่ีไมเ่สียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายรวมไป
ถึงผู้ ท่ีสนใจได้เป็นอย่างดีในปัจจบุนั วิเคราะห์ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion 
ท่ีพบว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมในการไปร้านกาแฟเพ่ือถ่ายรูปลงในส่ือโซเชียล (Social 
media) ซึ่งเรียกพฤติกรรมดงักล่าวว่า Café Hopping เป็นกลุ่มผู้ ส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประชาสมัพนัธ์ร้าน 

ปัจจุบันนีก้ารจัดการตลาดเชิงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้บริโภคมากขึน้ มีการจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายเพ่ือให้เข้ากบัวิถีชีวิตของคนใน
ยคุปัจจบุนัซึง่ขึน้อยูก่บัรูปแบบของการจดังาน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ง่ายขึน้ 
ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้และยังเป็นการได้กลุ่มลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีมีอยู ่
เน่ืองจากปัจจุบันนีก้ารตลาดประเภทนีม้ักจัดบริเวณชุมชนท่ีสามารถสัญจรได้ง่าย ตามแหล่ง 
Community Mall หรือห้างสรรพสินค้า ดงันัน้การตลาดเชิงกรรมถือได้ว่าเป็นการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดได้อย่างครบวงจร 
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สําหรับปัญหาและอปุสรรคท่ีแต่ละร้านพบเจอจะมีความแตกต่างกนั อย่างเช่น ร้าน One 
Ounce For Onion ประสบปัญหาส่วนมากด้านการเดินทางของลกูค้ามาท่ีร้าน รวมไปถงึปัญหาท่ี
จอดรถสําหรับกลุม่ผู้ มีรถยนต์สว่นตวั ซึง่มีการปรับแก้ไขในปัญหาสว่นนี ้แต่มีกลุม่ลกูค้าบางกลุ่มท่ี
ยงัรู้สึกสบัสนกบัเส้นทางและท่ีจอดรถอยู่ ร้าน Amatissimo Caffe ประสบปัญหากบักลุ่มลกูค้า
ท่ีมาใช้บริการแล้วผลิตภณัฑ์บางตวัไม่มีจําหน่าย อย่าง ขนมปัง ซึง่เป็นท่ีนิยมสําหรับลกูค้าท่ีมาใช้
บริการ โดยขนมปังบางชิน้มีการจําหน่ายแบบจํากัด ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ร้าน Ink & Lion ซึง่มองต่างจาก 2 ร้าน โดยให้มมุมองปัญหาในด้านของวฒันธรรมการ
ด่ืมกาแฟในเมืองไทยท่ีเป็นรูปแบบเดิม กล่าวคือ คนไทยนิยมด่ืมกาแฟท่ีมีรสหวาน ใส่นมข้น ทําให้
ทางผู้ประกอบการต้องการเผยแพร่ข้อมลูการด่ืมกาแฟในอีกมมุมองหนึ่งท่ีผู้บริโภคบางกลุ่มไม่เคย
ได้สมัผสั หรืออยากให้มีการลอง 

ดงันัน้กล่าวได้ว่า ร้านกาแฟ Specialty เป็นร้านกาแฟสําหรับผู้ ท่ีชอบด่ืมกาแฟคณุภาพ 
และเป็นร้านทางเลือกให้กับผู้ ท่ีอยากลอง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการให้ผู้มาใช้บริการได้
สมัผสัรสชาติและคณุภาพของกาแฟท่ีแท้จริง ซึ่งมีการนําเมล็ดมาจากหลากหลายท่ี โดยมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะร้านท่ีตา่งกนั สําหรับบรรยากาศภายในร้านจะดอูบอุ่น สบาย สามารถมา
นั่งพักผ่อน ทํางานได้อย่างสบาย ฉะนัน้ร้านกาแฟประเภทนีจ้ึงมีให้เห็นอยู่มากในทุกวันนี ้ตาม
แหลง่ห้างสรรพสินค้า แหลง่ชมุชน หรืออาคารอิสระ 
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บทที่  5 
 

การสาํรวจการใช้บริการของผู้บริโภค 
 

การศึกษาปัจจยัการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัรูปแบบการดําเนินชีวิต 
การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย ในการวิจัย
เชิงปริมาณ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟ ทศันคติท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialtyและเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการและทศันคติ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคท่ีเข้าไปใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และได้แบ่งเนือ้หาข้อมลูในบทนีอ้อกเป็น 6 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิต 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือของผู้บริโภค 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty  
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty  
ตอนท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศกึษาในครัง้นีจ้งึทําการกําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูไว้ดงันี ้

n แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
                  X               แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

             r              แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
    (Pearson’s Correlation Coefficient) 
             H0  แทน สมมติฐานหลกั 
             H1  แทน สมมติฐานรอง 
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 p-value แทน คา่นยัสําคญัสาํหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 ***   แทน มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
5.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก ่
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 
ตารางที่ 5.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

(n = 400)  
ข้อมูลทั่วไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 193 48.3 
หญิง 207 51.7 

อายุ   
18-20 ปี 22 5.5 
21-23 ปี 47 11.7 
24-26 ปี 86 21.5 
27-29 ปี 154 38.5 
30-32 ปี 50 12.5 
33-35 ปี 41 10.3 

ระดับการศึกษา   
ตํ่ากวา่มธัยมศกึษา 2 0.5 
มธัยมศกึษา 17 4.3 
อนปุริญญา/ปวส./ปวช. 7 1.7 
ปริญญาตรี 266 66.5 
สงูกว่าปริญญาตรี 108 27.0 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ่) 
(n = 400)  

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ต่อเดอืน   

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 43 10.7 
10,001-20,000 บาท 100 25.0 
20,001-30,000 บาท 84 21.0 
30,001-40,000 บาท 72 18.0 
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 101 25.3 

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศกึษา 71 17.7 
รับราชการ 12 3.0 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 22 5.4 
พนกังานบริษัทเอกชน 171 42.8 
ธรุกิจสว่นตวั 75 18.8 
รับจ้างทัว่ไป 41 10.3 
อ่ืน ๆ 8 2.0 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง สรุปข้อมลูได้ดงันี ้

 ข้อมลูทัว่ไปด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสดัส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกนั โดย
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และเพศชาย จํานวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.3 ตามลําดบั 

ข้อมลูทัว่ไปด้านอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายรุะหว่าง 27-29 ปีมากท่ีสดุ จํานวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 24-26 ปี จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 30-32 ปี 
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 21-23 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 33-35 ปี จํานวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 18-20 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลําดบั 
 ข้อมูลทั่วไปด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาคือสงูกวา่ปริญญาตรี จํานวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.0 มธัยมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 อนปุริญญา/ปวส./ปวช. 
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จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และต่ํากว่ามธัยมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามลําดบั 
 ข้อมลูทัว่ไปด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 
บาทขึน้ไป จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ 10,001 -20,000 บาท จํานวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 20,00-30,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 30,001-40,000 
บาท จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และตํ่ากวา่ 10,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.7 ตามลําดบั 
 ข้อมลูทัว่ไปด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมากท่ีสดุ 
จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาคือธุรกิจสว่นตวั จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.8 นกัเรียนนกัศกึษา จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 รับจ้างทัว่ไป จํานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 รับราชการ จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดบั 
 
5.3  ผลการวเิคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้แก่ กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจและ
รูปแบบการดําเนินชีวติด้านความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวเิคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 
ตารางที่ 5.2  ผลการวเิคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต X   S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1)  กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค 3.32 0.50 ปานกลาง 
2)  รูปแบบการดําเนินชีวติด้านความสนใจ 3.69 0.49 มาก 
3)  รูปแบบการดําเนินชีวติด้านความคิดเห็น 3.97 0.47 มาก 

ภาพรวม 3.82 0.44 มาก 
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ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( X  = 3.82, S.D. = 0.44) โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็น ( X  = 3.97, S.D. = 0.47) 
รองลงมาคือรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจ ( X  = 3.69, S.D. = 0.49) และด้านท่ีมี
คา่เฉล่ียตํ่าสดุคือกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ( X  = 3.32, S.D. = 0.50) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.3  ผลการวเิคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมของผู้บริโภค 
 

กิจกรรมของผู้บริโภค X   S.D. การทาํกิจกรรม 
1)  ฟังเพลง 4.39 0.82 มากท่ีสดุ 
2)  ดหูนงั/ดลูะคร 4.04 0.94 มาก 
3)  ออกกําลงักาย 3.27 0.99 ปานกลาง 
4)  วาดรูป 2.29 1.13 น้อย 
5)  ถ่ายรูป 3.72 1.06 มาก 
6)  ช้อปปิง้ 3.59 1.00 มาก 
7)  เลน่ดนตรี/ร้องเพลง 2.83 1.24 ปานกลาง 
8)  อา่นหนงัสือ 3.50 0.95 มาก 
9)  เลีย้งสตัว์เลีย้ง 2.91 1.56 ปานกลาง 
10)  ทําอาหาร/ทําขนม 2.89 1.21 ปานกลาง 
11)  เลน่เกมส์ออนไลน์ 2.56 1.35 น้อย 
12)  เลน่อนิเทอร์เน็ต 4.76 0.60 มากท่ีสดุ 
13)  ท่องเท่ียวกรุงเทพ/ตา่งจงัหวดั 3.71 0.93 มาก 
14)  เสริมสวย เข้าสปา หรือนวดผ่อนคลาย 2.80 1.21 ปานกลาง 
15)  เรียนหลกัสตูรท่ีใช้ประกอบอาชีพได้ 2.61 1.25 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.32 0.50 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมของผู้บริโภค พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมของตนเองอยู่ในระดบัเห็นด้วย
ปานกลาง ( X  = 3.32, S.D. = 0.50) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสดุคือการเล่นอินเทอร์เน็ต             
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( X  = 4.76, S.D. = 0.60) รองลงมาคือการฟังเพลง ( X  = 4.39, S.D. = 0.82) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ําสดุคือการวาดรูป ( X  = 2.29, S.D. = 1.13) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.4  ผลการวเิคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจ X   S.D. 
ระดับความ

สนใจ 
1)  ให้ความสําคญักบัคนรอบข้าง 4.32 0.67 มากท่ีสดุ 
2)  นิยมซือ้สนิค้ามีช่ือเสียง (Brand Name) 3.30 0.87 ปานกลาง 
3)  ตดิตามขา่วสารบ้านเมืองเสมอ 3.77 0.79 มาก 
4)  แชร์ภาพหรือสิง่ท่ีสนใจผา่นส่ือโซเชียล 3.70 0.88 มาก 
5)  ตดิตามไอดอลหรือบคุคลท่ีสนใจในส่ือโซเชียล 3.46 0.95 มาก 
6)  ชอบงานประดิษฐ์หรือสนใจในงานฝีมือ 
(D.I.Y) 

3.65 0.97 มาก 

7)  ชอบตดิตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ 3.87 0.92 มาก 
8)  สนใจวิธีในการดแูลร่างกาย เพ่ือให้มีรูปร่าง
และสดัสว่นท่ีดี 

3.86 0.86 มาก 

9)  สนใจสินค้าไอที นวตักรรมใหม่ๆ  3.69 0.89 มาก 
10)  ชอบไปงานอีเว้นขายสินค้า 3.25 0.94 ปานกลาง 
11)  ชอบไปดคูอนเสิร์ต 3.24 1.03 ปานกลาง 
12)  ชอบอา่นหนงัสือ หรือนัง่ทํางานนอกสถานท่ี 3.64 1.00 มาก 
13)  สรรหาสถานท่ีใหม ่ๆ ไปท่องเท่ียว 4.05 0.85 มาก 
14.  ชอบซือ้สินค้าออนไลน์ 3.26 1.06 ปานกลาง 
15.  สนใจท่ีจะทําธรุกิจสว่นตวั 4.28 0.88 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 3.69 0.49 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจของตนเองอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 
( X  = 3.69, S.D. = 0.49) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือการให้ความสําคญักบัคนรอบข้าง          
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( X  = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมาคือความสนใจท่ีจะทําธุรกิจส่วนตวั( X  = 4.28, S.D. = 0.88) 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสดุคือชอบไปดคูอนเสิร์ต ( X  = 3.24, S.D. = 1.03) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.5  ผลการวเิคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ X   S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1)  การออกไปท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่ตวัเอง 4.53 0.71 มากท่ีสดุ 
2)  ส่ือออนไลน์มีความสําคญัในทกุวนันี ้ 4.53 0.67 มากท่ีสดุ 
3)  ทําตวัอยูใ่นกระแสเพ่ือไมใ่ห้เกิดความแตกตา่งจาก
ผู้อื่น 

3.11 0.95 ปานกลาง 

4)  ทําธรุกิจสว่นตวัเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ 4.14 0.89 มาก 
5)  ตดิตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคญั 3.85 0.91 มาก 
6)  รับประทานอาหารและดื่มนอกบ้านบ้าง เพ่ือ
เปลี่ยนบรรยากาศ 

4.17 0.78 มาก 

7)  ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเมืองมีผล
ตอ่การทําธุรกิจ 

4.28 0.75 มากท่ีสดุ 

8)  ข้อมลูจากส่ือหรือผู้ มีอทิธิพลมีสว่นช่วยในการ
เลือกซือ้สินค้า 

4.17 0.72 มาก 

9)  ซือ้สนิค้าออนไลน์มีความสะดวก 3.96 0.86 มาก 
10)  เปลี่ยนย่ีห้อสินค้าท่ีใช้อยูเ่ร่ือย ๆ เพ่ือลองอะไร
ใหม ่ๆ 
 

3.50 0.87 มาก 

11)  เดนิทางด้วยรถยนต์สว่นบคุคลสะดวกสบายกวา่
รถสาธารณะ 

3.91 1.03 มาก 

12)  สินค้าราคาแพงเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ 3.25 0.95 ปานกลาง 
13)  การเรียนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพ
ให้กบัตวัเองได้ 

3.98 0.81 มาก 

14)  การออกกําลงักาย/กินอาหารมีประโยชน์มี
ความสําคญัตอ่ชีวิต 

4.39 0.74 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 5.5 (ตอ่) 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ X   S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

15)  การบอกตอ่เร่ืองราวท่ีดีหรือการแชร์ในสื่อ
ออนไลน์ จะทําให้รู้สกึดี 

3.80 0.91 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.47 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็น พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของตนเองอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 
( X  = 3.97, S.D. = 0.47) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือส่ือออนไลน์มีความสําคญัในทกุวนันี ้( X  = 
4.53, S.D. = 0.67) รองลงมาคือการออกไปท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่ตวัเอง ( X  = 4.53, S.D. 
= 0.71) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุคือทําตวัอยูใ่นกระแสเพ่ือไมใ่ห้เกิดความแตกต่างจากผู้อื่น ( X  = 
3.11, S.D. = 0.95) ตามลําดบั 
 

5.3.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต 
 จากคําถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 45 ข้อ เม่ือนํามา
วิเคราะห์ปัจจยัด้วยสถิติแบบ Factor Analysis เพ่ือลดจํานวนตวัแปร โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลกั 
การสกดัปัจจยั และหมนุแกนปัจจยัมมุฉาก (Varimax) แล้ว สามารถวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรและจดักลุม่ตวัอยา่งได้ 12 กลุม่ ดงันี ้

5.3.1.1  กลุม่ท่ี 1 มีกําลงัทรัพย์ 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในฐานะดี
จนถึงปานกลาง ช่ืนชอบการออกไปเดินห้างสรรพสินค้า แหลง่ชมุชน ใช้เวลาว่างกบัการเลือกหาซือ้
เคร่ืองใช้แตง่กายเพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัตนเอง รวมไปถงึเคร่ืองสําอาง ครีมบํารุงผิว เพ่ือทําให้
ดสูวยงาม ผิวพรรณเปลง่ปลัง่ตลอดเวลา   
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ตารางที่ 5.6  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่มีกําลงัทรัพย์ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A6  ช้อปปิง้ .719 
I7  ชอบตดิตามแฟชัน่ไลฟ์สไตล์    .663 
I14  ชอบซือ้สินค้าออนไลน์ .642 
A14  เสริมสวย เข้าสปาหรือนวดผอ่นคลาย .630 
O5  ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคญั .590 
I2  นิยมซือ้สนิค้ามีช่ือเสียง (Brand Name) .523 
 

5.3.1.2  กลุม่ท่ี 2 โลกออนไลน์ 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั โดยมองว่าส่ือ
ออนไลน์สามารถให้ข้อมลู ความรู้ ความบนัเทิง อย่างเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบนัเทิง 
หรือการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้สินค้า ทัง้หมดนีทํ้าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 
 
ตารางที่ 5.7  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่โลกออนไลน์ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
O8  ข้อมลูจากส่ือหรือผู้ มีอทิธิพลมีสว่นช่วยในการเลือก
ซือ้สนิค้าออนไลน์ 

.669 

O7  ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเมืองมีผลตอ่
การทําธุรกิจ 

.654 

A12 เลน่อนิเทอร์เน็ต .538 
O2  ส่ือออนไลน์มีความสําคญัทกุวนันี ้ .534 
O6  รับประทานอาหารและดื่มนอกบ้านบ้างเพ่ือเปล่ียน
บรรยากาศ 

.490 

O9  ซือ้สนิค้าออนไลน์มีความสะดวกสบาย .413 
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5.3.1.3  กลุม่ท่ี 3 ชอบความบนัเทิง 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ชอบความบนัเทิงเป็นอย่างมาก ชอบฟังเพลง 
ชอบดหูนงั ดลูะคร ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําได้ท่ีบ้านหรือนอกสถานท่ี ความบนัเทิงเหล่านีทํ้า
ให้กลุม่ตวัอย่างชอบไปดคูอนเสิร์ตหรือศิลปินท่ีช่ืนชอบเพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย 
 
ตารางที่ 5.8  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่ชอบความบนัเทิง 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A1  ฟังเพลง .699 
I11  ชอบไปดคูอนเสิร์ต .666 
A7  เลน่ดนตรี/ร้องเพลง .584 
A2  ดหูนงั/ดลูะคร .513 
 

5.3.1.4  กลุม่ท่ี 4 คนรุ่นใหม่ไฟแรง 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้มองเร่ืองของการทําธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่คง
ให้กบัตนเอง โดยต้องการสร้างรากฐานให้กบัชีวติตัง้แต่ยงัมีกําลงัท่ีสามารถทํางานได้ โดยสามารถ
นําเอาวชิาชีพท่ีเคยเรียนมาหรือศกึษาเพิม่มาเป็นช่องทางในการทําธรุกิจให้กบัตนเอง  
 
ตารางที่ 5.9  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่คนรุ่นใหมไ่ฟแรง 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
I15  สนใจท่ีจะทําธรุกิจสว่นตวั .678 

O4  ทําธรุกิจสว่นตวัเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ .576 

I6  ชอบงานประดิษฐ์หรือสนใจงานฝีมือ (D.I.Y) .571 

O13  การเรียนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ .366 
I10  ชอบไปงานอีเว้นขายสินค้า .334 
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5.3.1.5  กลุม่ท่ี 5 ตามกระแส 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างนี ้ไม่ชอบทําตวัเองตกกระแสสงัคม โดย
ติดตามการรับข่าวสารผ่านส่ือโซเชียลจากเพ่ือนหรือบคุคลท่ีติดตาม นิยมเล่นส่ืออย่าง Facebook, 
Instagram, Twitter เป็นต้น ทําให้กลุม่ตวัอยา่งรู้สกึดีท่ีได้รับรู้เร่ืองราวและรู้สกึดีเพ่ิมขึน้เม่ือได้บอก
ตอ่หรือแชร์เร่ืองราวให้กบับคุคลอื่นๆได้รับรู้ 
 
ตารางที่ 5.10  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ตามกระแส 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
I4  แชร์ภาพหรือสิง่ท่ีน่าสนใจผา่นส่ือโซเชียล .698 
O15  การบอกตอ่เร่ืองราวท่ีดีหรือการแชร์ในสื่อออนไลน์
จะทําให้รู้สกึดี 

.686 

I5  ตดิตามไอดอลหรือบคุคลท่ีสนใจส่ือโซเชียล .538 
O3  ทําตวัอยู่ในกระแสเพ่ือไมใ่ห้แตกต่างจากผู้ อ่ืน .397 
 

5.3.1.6  กลุม่ท่ี 6 ช่ืนชอบการท่องเท่ียว 
  กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบการท่องเท่ียวเป็นหลกัทัง้ในกรุงเทพหรือต่างจงัหวดั ซึ่งการ
ได้ออกไปท่องเท่ียวถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทัง้เป็นการผ่อนคลายจากการทํางานท่ีเครียด
และเหน่ือยล้า และสามารถเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นความทรงจําและบอกเล่าเร่ืองราวให้กบัคน
อ่ืนๆ  
 
ตารางที่ 5.11  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ช่ืนชอบการท่องเท่ียว 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A13  ท่องเท่ียวกรุงเทพ/ตา่งจงัหวดั .751 
I13  สรรหาสถานท่ีใหม่ๆไปท่องเท่ียว .603 
O1  การออกไปเท่ียวคือการให้รางวลัตนเอง .500 
A5  ถ่ายรูป .422 
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5.3.1.7  กลุม่ท่ี 7 รักสขุภาพ 
  กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มท่ีคํานึงถึงสขุภาพ สิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การออก
กําลงักาย การกินอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นต้น ปัจจบุนักระแสรักสขุภาพเป็นท่ีนิยมในทกุเพศทกุวยั 
และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําได้ท่ีบ้านหรือนอกสถานท่ี ซึง่ผลลพัธ์ของการออกกําลงักายนอกจาก
ทําให้ได้รูปร่างท่ีดี ยงัสง่ผลตอ่สขุภาพในร่างกายท่ีจะทําให้มีชีวิตยืนยาว 
 
ตารางที่ 5.12  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวติของกลุม่รักสขุภาพ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A3  ออกกําลงักาย .782 
I8  สนใจวิธีในการดแูลร่างกายเพ่ือให้มีรูปร่างและสดัสว่น
ท่ีดี 

.701 

O14  การออกกําลงักาย/กินอาหารมีประโยชน์มี
ความสําคญัตอ่ชีวติ 

.630 

 
5.3.1.8  กลุม่ท่ี 8 เน้นสบาย 

  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มอย่าง ช่ืนชอบสินค้าหรือสิ่งของท่ีส่งผลให้
คณุภาพของชีวิตตนเองดีขึน้ โดยมองเร่ืองคณุภาพและความสะดวกสบายเป็นหลกั  
 
ตารางที่ 5.13  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่เน้นสบาย 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
O12  สินค้าราคาแพงเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ .748 
O11  เดินทางด้วยรถยนต์สว่นบคุคลสะดวกสบายกวา่รถ
สาธารณะ 

.687 
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5.3.1.9  กลุม่ท่ี 9 หนอนหนงัสือ 
  กลุม่ตวัอย่างนีมี้ความสขุกบัการได้อา่นหนงัสือ ซึง่หนงัสือแต่ละประเภทท่ีอ่านให้
ความรู้ท่ีแตกต่างกนั และการอา่นยงัเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ให้กบัตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีสามารถทํา
ได้ท่ีบ้านและนอกบ้าน แม้วา่การนัง่อา่นนอกสถานท่ีจะมีเสียงรบกวนแต่ไมมี่ผลต่อการอา่นหนงัสือ
หรือนัง่ทํางาน  
 
ตารางที่ 5.14  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่หนอนหนงัสือ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A8  หนงัสือ .752 
I12  ชอบอา่นหนงัสือหรือนัง่ทํางานนอกสถานท่ี .586 
I3  ตดิตามขา่วสารบ้านเมืองเสมอ .562 
 

5.3.1.10  กลุม่ท่ี 10 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  การดําเนินชีวิตของกลุ่มอยา่งนี ้ให้ความสําคญักบัตนเอง โดยคํานึงถึงกิจกรรมท่ี
ทําในเวลาว่าง และมกัมองหาอะไรใหม่ๆ อยูเ่สมอเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจ 
 
ตารางที่ 5.15  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A9  เลีย้งสตัว์เลีย้ง .592 
A10  ทําอาหาร/ทําขนม .586 
O10  เปลี่ยนย่ีห้อสินค้าท่ีใช้อยูเ่ร่ือยๆเพ่ือลองอะไรใหม่ๆ .387 
 

5.3.1.11  กลุม่ท่ี 11 ชอบนวตักรรม 
  กลุ่มตวัอย่างนีมี้รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยี นวตักรรม
ใหม่ๆ   ติดตามขา่วสารสนิค้าประเภทไอที และช่ืนชอบการเล่นเกมส์ออนไลน์เป็นส่วนมาก โดยเลน่
เพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย  
 



118 

ตารางที่ 5.16  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ชอบนวตักรรม 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
I9  สนใจสินค้าประเภทไอที นวตักรรมใหม่ๆ  .680 
A11  เลน่เกมส์ออนไลน์ .675 

 
5.3.1.12  กลุม่ท่ี 12 อิสระ 

  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ให้ความสําคัญกับตัวเองและสังคม 
โดยมีกิจกรรมยามว่างทําเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และยงัใส่ใจกบัความรู้สึก
ของคนรอบข้าง โดยกิจกรรมท่ีทําต้องไม่กระทบกบัความรู้สกึของคนอ่ืน 
 
ตารางที่ 5.17  คา่วิเคราะห์ปัจจยัของกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่อิสระ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต Factor Loading 
A4  วาดรูป .667 
A15  เรียนหลกัสตูรประกอบอาชีพ .531 
I1  ให้ความสําคญักบัคนรอบข้าง .369 
 
5.4  ผลการวเิคราะห์การเปิดรับส่ือของผู้บริโภค 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่  
ประเภทของการเปิดรับส่ือและวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวเิคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 
ตารางที่ 5.18  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือในภาพรวม 
 

การเปิดรับส่ือ X   S.D. ระดับการเปิดรับ 
1)  ประเภทของการเปิดรับส่ือ 3.50 0.53 มาก 
2)  วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อ 4.14 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.06 0.57 มาก 
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ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือในภาพรวม พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีการเปิดรับส่ืออยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 4.06, S.D. = 0.57) โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือ ( X  

= 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือประเภทของการเปิดรับส่ือ ( X  = 3.50, S.D. = 0.53) 
ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.19  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านประเภทของการเปิดรับส่ือ 
 

ประเภทของการเปิดรับส่ือ X   S.D. ระดับการเปิดรับ 
1)  โทรทศัน์ 3.56 1.03 มาก 
2)  วิทย ุ 2.90 0.96 ปานกลาง 
3)  หนงัสือพิมพ์ 2.67 0.99 ปานกลาง 
4)  นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค 2.98 1.02 ปานกลาง 
5)  Facebook 4.58 0.70 มากท่ีสดุ 
6)  Instagram 4.01 1.17 มาก 
7)  Twitter 2.80 1.41 ปานกลาง 
8)  เวป็ไซต์/บล็อก 3.85 0.96 มาก 
9)  คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือน  
คนท่ีทํางาน เป็นต้น 

4.14 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.50 0.53 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านประเภทของการเปิดรับส่ือ พบวา่ โดยรวมกลุม่ตวัอย่าง
มีการเปิดรับส่ืออยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.50, S.D. = 0.53) โดยเปิดรับสื่อออนไลน์จาก Facebook 
มากท่ีสดุ ( X  = 4.58, S.D. = 0.70) รองลงมาคือคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือน คนท่ีทํางาน 
เป็นต้น ( X  = 4.14, S.D. = 0.78) และข้อท่ีเปิดรับน้อยท่ีสดุคือหนงัสือพิมพ์ ( X  = 2.67, S.D. = 
0.99) ตามลําดบั 
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ตารางที่ 5.20  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือ 
 

วัตถุประสงค์ของการเปิดรับส่ือ X   S.D. ระดับการเปิดรับ 
1)  เปิดรับส่ือเพ่ือต้องการผอ่นคลาย 4.15 0.82 มาก 
2)  เปิดรับส่ือเม่ือรู้สกึเบ่ือหรือเหงา 3.86 1.02 มาก 
3)  เปิดรับส่ือเพ่ือต้องการหาข้อมลู 4.45 0.70 มากท่ีสดุ 
4)  เปิดรับส่ือเพ่ืออพัเดทข้อมลูตา่งๆ 4.33 0.79 มากท่ีสดุ 
5)  เปิดรับส่ือเพ่ือหาแรงบนัดาลใจ 4.03 0.93 มาก 
6)  เปิดรับส่ือเพ่ือใช้ในการสนทนา 4.04 0.95 มาก 

ภาพรวม 4.14 0.61 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือด้านวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อ พบวา่ โดยรวมกลุม่
ตวัอยา่งมีวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ืออยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.14, S.D. = 0.95) โดยเปิดรับส่ือ
เพ่ือต้องการหาข้อมลูมากท่ีสดุ ( X  = 4.45, S.D. = 0.70) รองลงมาคือเปิดรับส่ือเพ่ืออพัเดทข้อมลู
ตา่งๆ ( X  = 4.33, S.D. = 0.79) และข้อท่ีเปิดรับน้อยท่ีสดุคือเปิดรับส่ือเม่ือรู้สกึเบ่ือหรือเหงา ( X  

= 3.86, S.D. = 1.02) ตามลําดบั 
 
5.5  ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ บริโภคในการใช้
บริการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้าน
กาแฟ Specialty ความถ่ีในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อสปัดาห์ บคุคลท่ีไปใช้บริการด้วย วิธีใน
การเดินทางไปใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบ่อยท่ีสดุและช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบ่อย
ท่ีสดุ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวเิคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
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ตารางที่ 5.21  ผลการวิเคราะห์จดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ 
 

จุดประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ 
Specialty 

X   S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 
1)  ดื่มกาแฟโดยเฉพาะ 3.43 1.27 มาก 
2)  นดัพบปะสงัสรรค์กบักลุม่เพ่ือนฝงู 3.66 0.90 มาก 
3)  คยุเร่ืองงานธรุกิจ 3.33 1.07 ปานกลาง 
4)  อา่นหนงัสือ 3.11 1.14 ปานกลาง 
5)  นัง่พกัผอ่น 3.72 1.00 มาก 
6)  ไปตามท่ีคนแนะนํามา เช่น เพ่ือนบอก หรือพบ
เห็นจากส่ือ 

3.26 1.10 ปานกลาง 

7)  ถ่ายรูปและ Check-in 2.91 1.23 ปานกลาง 
8)  หาสถานท่ีนัง่ทํางาน 3.29 1.11 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.34 0.65 ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty พบว่า โดยรวมกลุ่ม

ตวัอย่างมีจดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.34, 
S.D. = 0.65) โดยมีจดุประสงค์มาใช้บริการเพ่ือนัง่พกัผ่อนมากท่ีสดุ ( X  = 3.72, S.D. = 1.00) 
รองลงมาคือนดัพบปะสงัสรรค์กบักลุ่มเพ่ือนฝงู ( X  = 3.66, S.D. = 0.90) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสดุคือเพ่ือถา่ยรูปและ Check-in ( X  = 2.91, S.D. = 1.23) ตามลําดบั 

 
ตารางที่ 5.22  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้บริการร้านกาแฟ  

(n = 400)  
พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการไปใช้

บริการ 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ความถ่ีในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อสัปดาห์  
1 ครัง้/สปัดาห์ 204 51.0 
2 ครัง้/สปัดาห์ 88 22.0 
3 ครัง้/สปัดาห์ 48 12.0 
มากกว่า 3 ครัง้/สปัดาห์ 60 15.0 
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ตารางที่ 5.22 (ตอ่) 
(n = 400)  

พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการไปใช้
บริการ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

บุคคลที่ไปใช้บริการด้วย  
เพ่ือน 184 46.0 
คูรั่ก 83 20.8 
คนท่ีทํางาน 20 5.0 
ครอบครัว 12 3.0 
คนเดียว 101 25.2 

วิธีในการเดนิทางไปใช้บริการ   
รถยนต์สว่นตวั 252 63.0 
รถแท็กซ่ี 23 5.7 
รถไฟฟ้า 69 17.3 
จกัรยาน 7 1.8 
มอเตอร์ไซด์ 19 4.8 
เดนิ 30 7.4 

ช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการบ่อยที่สุด   
6.01-09.00 น. 21 5.3 
09.01-12.00 น. 46 11.5 
12.01-15.00 น. 156 39.0 
15.01-18.00 น. 107 26.7 
หลงั 18.00 เป็นต้นไป 70 17.5 

ระยะเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟ   
น้อยกว่า 30 นาที 95 23.8 
1 ชัว่โมง 172 43.0 
2 ชัว่โมง 91 22.8 
มากกว่า 2 ชัว่โมง 42 10.4 
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 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านความถ่ีในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อสปัดาห์ กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อสปัดาห์ประมาณ 1 ครัง้ จํานวน 204 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ 2 ครัง้ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 มากกว่า 3 ครัง้/สปัดาห์ 
จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 3 ครัง้ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดบั 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านบุคคลท่ีไปใช้บริการด้วย กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการกบัเพ่ือน
มากท่ีสดุ จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือคนเดียว จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.2 คู่รัก จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 คนท่ีทํางาน จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
และครอบครัว จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดบั 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านวิธีในการเดินทางไปใช้บริการ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เดินทาง
มาใช้บริการด้วยรถยนต์ส่วนตวั จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือรถไฟฟ้า 
จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 เดิน จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 รถแท็กซ่ี จํานวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 มอเตอร์ไซด์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และจกัรยาน จํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลําดบั 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบ่อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้
บริการในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากท่ีสดุ จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ 
15.01-18.00 น. จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 หลงั 18.00 เป็นต้นไป จํานวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 09.01-12.00 น. จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ 6.01-09.00 น. จํานวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลําดบั 
 พฤติกรรมของผู้ บริโภคด้านระยะเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟ กลุ่มตัวอย่างใช้
ระยะเวลาในร้านกาแฟประมาณ 1 ชัว่โมง จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือน้อย
กวา่ 30 นาที จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ประมาณ 2 ชัว่โมง จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.8 และมากกว่า 2 ชัว่โมง จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 
 
5.6  ผลการวเิคราะห์ทศันคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟ Specialty 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ 
Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้าน
บรรยากาศและด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวเิคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้

 



124 

ตารางที่ 5.23  ผลการวิเคราะห์ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty ในภาพรวม 
 

ทศันคตขิองผู้บริโภค X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  ด้านผลติภณัฑ์ 3.61 0.52 มาก 
2)  ด้านราคา 4.09 0.83 มาก 
3)  ด้านสถานท่ี 4.22 0.60 มากท่ีสดุ 
4)  ด้านบรรยากาศ 3.91 0.57 มาก 
5)  ด้านการบริการและการสง่เสริมการตลาด 4.25 0.55 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.10 0.49 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty ในภาพรวม พบวา่ กลุม่

ตวัอยา่งมีทศันคติต่อร้านกาแฟ Specialty อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.49) 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาด ( X  = 4.25, S.D. = 0.55) 
รองลงมาคือด้านสถานท่ี ( X  = 4.22, S.D. = 0.60) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุคือด้านผลิตภณัฑ์ 
( X  = 3.61, S.D. = 0.52) ตามลําดบั 

 
ตารางที่ 5.24  ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  เมลด็กาแฟท่ีนํามาใช้ในการชงควรมีความ
พิเศษ เป็นรสชาติเฉพาะของร้าน 

2.20 0.92 น้อย 

2)  ควรมีรสชาติกาแฟท่ีหลากหลายเพ่ือเป็น
ทางเลือก 

4.08 0.82 มาก 

3)  รสชาติและความหอมของกาแฟมีความสําคญั 4.43 0.71 มากท่ีสดุ 
4)  ความสวยงามของลวดลายบนแก้วกาแฟ หรือ
ศิลปะบนฟองนม (Latte Art) มีความสําคญั 

3.75 0.92 มาก 

5)  ควรมีการจําหน่ายเมล็ดกาแฟหรือสินค้าท่ี
เก่ียวข้องภายในร้าน 

3.58 0.90 มาก 

ภาพรวม 3.61 0.52 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ทศันคติของด้านผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อร้านกาแฟ Specialty ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( X  = 
3.61, S.D. = 0.52) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือรสชาติและความหอมของกาแฟมีความสําคญั 
( X  = 4.43, S.D. = 0.71) รองลงมาคือควรมีรสชาติกาแฟท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือก ( X  = 
4.08, S.D. = 0.82) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุคือเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้ในการชงควรมีความพิเศษ
เป็นรสชาติเฉพาะของร้าน ( X  = 2.20, S.D. = 0.92) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.25  ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านราคาของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ร้านกาแฟ Specialty  
 

ด้านราคา X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  ราคาของกาแฟตอ่แก้วไมค่วรเกิน 100 บาท 4.12 0.96 มาก 
2)  ราคาตอ่แก้วท่ีแพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้
บริการ 

4.12 0.95 มาก 

3)  ร้านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสทิธิพิเศษ 
อยา่งเช่น ทําบตัรสมาชิก ทําบตัรสะสมแต้มเพ่ือ
แลกรับของสมนาคณุจากทางร้าน 

4.04 1.05 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.83 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านราคาของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคติต่อร้านกาแฟ Specialty ด้านราคาอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก ( X  = 4.09, S.D. = 
0.83) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือราคาต่อแก้วท่ีแพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้บริการ ( X  = 4.12, 
S.D. = 0.95) รองลงมาคือราคาของกาแฟต่อแก้วไม่ควรเกิน 100 บาท ( X  = 4.12, S.D. = 0.96) 
และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุคือร้านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสิทธิพิเศษ อย่างเช่น ทําบตัรสมาชิก 
ทําบตัรสะสมแต้มเพ่ือแลกรับของสมนาคณุจากทางร้าน ( X  = 4.04, S.D. = 1.05) ตามลําดบั 
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ตารางที่ 5.26  ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านสถานท่ีของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty  
 

ด้านสถานที่ X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  ร้านกาแฟควรง่ายตอ่การสงัเกตเห็น หรือตัง้อยู่
ในแหลง่ชมุชนหรือห้างสรรพสนิค้า 

4.10 0.82 มาก 

2)  ร้านกาแฟควรมีการระบท่ีุตัง้หรือมีแผนท่ีในส่ือ
ให้ชดัเจนเพ่ือง่ายตอ่การเดินทาง 

4.37 0.70 มากท่ีสดุ 

3)  ควรมีท่ีจอดรถยนต์สําหรับผู้มาใช้บริการ 4.32 0.82 มากท่ีสดุ 
4)  ระยะทางสง่ผลต่อการไปใช้บริการร้านกาแฟ 4.16 0.84 มาก 
5)  ร้านกาแฟควรตัง้อยูใ่นท่ีท่ีสามารถเดินทางได้
โดยรถสาธารณะ 

4.15 0.89 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.60 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านสถานท่ีของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคติต่อร้านกาแฟ Specialty ด้านสถานท่ีอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ ( X  = 4.22, 
S.D. = 0.60) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือร้านกาแฟควรมีการระบท่ีุตัง้หรือมีแผนท่ีในส่ือให้ชดัเจน
เพ่ือง่ายต่อการเดินทาง ( X  = 4.37, S.D. = 0.70) รองลงมาคือควรมีท่ีจอดรถยนต์สําหรับผู้มาใช้
บริการ ( X  = 4.32, S.D. = 0.82) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสดุคือร้านกาแฟควรง่ายต่อการสงัเกตเห็น
หรือตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชนหรือห้างสรรพสนิค้า ( X  = 4.10, S.D. = 0.82) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.27  ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านบรรยากาศของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty  
 

ด้านบรรยากาศ X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  ร้านกาแฟควรมีการตกแตง่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
หรือโดดเดน่ เช่น การตกแตง่ร้านด้วยไม้ การ
ตกแต่งร้านแบบปนูเปลือย เป็นต้น 

4.18 0.89 มาก 

2)  ร้านกาแฟควรมีมมุท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูป 3.77 0.96 มาก 
3)  ร้านกาแฟควรมีไม่เกิน 10 โต๊ะ 3.25 0.92 ปานกลาง 
4)  ร้านกาแฟควรมีบรรยากาศท่ีดอูบอุน่ นัง่ได้
สบาย 

4.48 0.66 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 5.27 (ตอ่) 
 

ด้านบรรยากาศ X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
5)  ร้านกาแฟควรมีเคาน์เตอร์หรือท่ีนัง่หน้าบาร์ไว้
สําหรับนัง่ดวิูธีการชงกาแฟ หรือพดูคยุกบับาริสต้า 

3.89 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.57 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านบรรยากาศ ของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านกาแฟ Specialty พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อร้านกาแฟ Specialty ด้านบรรยากาศอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( X  = 
3.91, S.D. = 0.57) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุคือร้านกาแฟควรมีบรรยากาศท่ีดอูบอุ่น นัง่ได้สบาย 
( X  = 4.48, S.D. = 0.66) รองลงมาคือร้านกาแฟควรมีการตกแต่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะหรือโดดเด่น 
เช่น การตกแต่งร้านด้วยไม้ การตกแต่งร้านแบบปนูเปลือย เป็นต้น( X  = 4.18, S.D. = 0.89) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสดุคือร้านกาแฟควรมีไมเ่กิน 10 โต๊ะ ( X  = 3.25, S.D. = 0.92) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 5.28  ผลการวเิคราะห์ทศันคติด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคท่ีมี

ตอ่ร้านกาแฟ Specialty 
 

ด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาด X   S.D. ระดับทัศนคต ิ
1)  พนกังานหรือบาริสต้าควรมีความรู้เก่ียวกาแฟ 
สามารถตอบคําถาม หรือแนะนําได้ 

4.48 0.69 มากท่ีสดุ 

2)  ร้านกาแฟควรมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีและปลัก๊ 
ให้กบัผู้มาใช้บริการ 

4.51 0.73 มากท่ีสดุ 

3)  ร้านกาแฟควรมีขนมปังหรือเค้กไว้สําหรับ
รับประทานคูก่บักาแฟ 

4.35 0.74 มากท่ีสดุ 

4)  ร้านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้นทางการตลาด
หรือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ 

3.52 0.92 มาก 

5)  ร้านกาแฟควรมีช่องทางการส่ือสาร เช่น เบอร์
โทร Facebook Instagram ไว้คอยให้ข้อมลูกบั
ลกูค้า 

4.42 0.72 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.25 0.55 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ทศันคติด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้าน
กาแฟ Specialty พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติต่อร้านกาแฟ Specialty ด้านการบริการและการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ ( X  = 4.25, S.D. = 0.55) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงูสดุคือร้านกาแฟควรมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีและปลัก๊ ให้กบัผู้มาใช้บริการ ( X  = 4.51, S.D. = 
0.73) รองลงมาคือพนกังานหรือบาริสต้าควรมีความรู้เก่ียวกาแฟ สามารถตอบคําถาม หรือแนะนํา
ได้ ( X  = 4.48, S.D. = 0.69) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสดุคือร้านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้นทาง
การตลาดหรือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ ( X  = 3.52, S.D. = 0.92) ตามลําดบั 
 
5.7  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

5.7.1  สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี
ความสัมพนัธ์กับการเปิดรับส่ือ 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีท่ีค่านยัสําคญั
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายถึงตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 มีดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบั
การเปิดรับสื่อ 
 H0: รูปแบบการดําเนินชีวติของผู้บริโภคของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายไมมี่ความ 
สมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือ 
 H1: รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์
กบัการเปิดรับสื่อ 
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ตารางที่ 5.29  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตกบัการเปิดรับส่ือ 
 
  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต  การเปิดรับส่ือ 
มีกําลงัทรัพย์ r 0.431*** 
 p-value 0.000 
โลกออนไลน์ r 0.457*** 
 p-value 0.000 
รักบนัเทิง  r 0.331*** 
 p-value 0.000 
คนรุ่นใหมไ่ฟแรง r 0.392*** 
 p-value 0.000 
ตามกระแส r 0.465*** 
 p-value 0.000 
ช่ืนชอบการท่องเท่ียว r 0.455*** 
 p-value 0.000 
รักสขุภาพ r 0.281*** 
 p-value 0.000 
เน้นสบาย r 0.219*** 
 p-value 0.000 
หนอนหนงัสือ r 0.364*** 
 p-value 0.000 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ r 0.313*** 
 p-value 0.000 
ชอบนวตักรรม r 0.256*** 
 p-value 0.000 
อิสระ r 0.290*** 
 p-value 0.000 
 
หมายเหตุ: ***p<0.001 
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 ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค
กลุม่เจเนอเรชัน่วายกบัการเปิดรับส่ือ พบวา่ค่านยัสําคญัจากการทดสอบ (p-value) ค่ามีค่าน้อย
กวา่ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับส่ืออย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยกลุ่มตามกระแสเป็นกลุ่มท่ีมีค่าความสัมพันธ์มากท่ีสุดท่ี 
0.465 รองลงมาคือ กลุม่โลกออนไลน์ 0.457 และกลุม่เน้นสบาย เป็นกลุม่ท่ีมีคา่ความสมัพนัธ์น้อย
ท่ีสดุท่ี 0.219    

 
5.7.2  สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวายมีความสัม 

พันธ์กับทศันคติ 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีท่ีค่านยัสําคญั
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายถึงตัวแปรมีความสมัพนัธ์กันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 มีดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 2.1 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กับ
ทศันคติ 
 H0: ประเภทของการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายไมมี่ความสมัพนัธ์กบั
ทศันคต ิ
 H1: ประเภทของการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ 
 สมมติฐานท่ี 2.2 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กับ
ทศันคติ 
 H0: วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ทศันคติ 
 H1: วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบั
ทศันคต ิ
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ตารางที่ 5.30  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายกบั
ทศันคต ิ

 

การเปิดรับ
ส่ือ 

 ทศันคต ิ

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที่ บรรยากาศ 

การบริการ
และการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ประเภทของ
การเปิดรับสื่อ 

r 0.321*** 0.247*** 0.304*** 0.379*** 0.368*** 
p-

value 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

วตัถปุระสงค์
ของการเปิดรับ
ส่ือ 

r 
p-
value 

0.394*** 
0.000 

0.378*** 
0.000 

0.471*** 
0.000 

0.483*** 
0.000 

0.501*** 
0.000 

 
หมายเหตุ: ***p<0.001 
 
 ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายกบัทศันคติ พบวา่คา่นยัสําคญัจากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้อยกวา่ 0.001 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้ว่าการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

5.7.3  สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวายมีความสัม 
พันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ  

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีท่ีค่านยัสําคญั
จากการทดสอบ (p-value) ค่านยัสําคญัมีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายถงึตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 มีดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับสื่อของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับ
จดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
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 H0: การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟ Specialty 
 H1: การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟ Specialty 
 
ตารางที่ 5.31  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายกบั

พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
 

การเปิดรับส่ือ  พฤตกิรรมการใช้บริการ 
ร้านกาแฟ Specialty 

ประเภทของการเปิดรับส่ือ r 0.498*** 
p-value 0.000 

วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อ r 0.442*** 
p-value 0.000 

 
หมายเหตุ: ***p<0.001 
 

ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty พบว่าค่านยัสําคญัจากการทดสอบ (p-
value) มีค่าน้อยกว่า 0.001 จงึปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้
ว่าการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟ Specialty อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 5.7.4  สมมตฐิานที่ 4 ทศันคตมีิความสัมพนัธ์กับพฤตกิรรมในการใช้บริการ 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีท่ีค่านยัสําคญั
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้อยกว่า 0.001 หมายถึงตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 มีดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
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 H0: ทศันคติของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟ Specialty 
 H1: ทศันคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟ Specialty 
 
ตารางที่ 5.32  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ 

Specialty 
 

ทศันคต ิ
 พฤตกิรรมการใช้บริการ 

ร้านกาแฟ Specialty 
ผลติภณัฑ์ r 0.446*** 

p-value 0.000 
ราคา r 0.207*** 

p-value 0.000 
สถานท่ี r 0.277*** 
 p-value 0.000 
บรรยากาศ r 0.352*** 
 p-value 0.000 
การบริการและการสง่เสริมการตลาด r 0.332*** 
 p-value 0.000 

 
หมายเหตุ: ***p<0.001 
 
 ผลการวิเคราะห์การแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
กบัจดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty พบว่าค่านยัสําคญัจากการทดสอบ (p-
value) มีค่าน้อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุป
ได้ว่าทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสมัพนัธ์กับจุดประสงค์ในการไปใช้บริการ
ร้านกาแฟ Specialty อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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ตารางที่ 5.33  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุม่เจ

เนอเรชัน่วายท่ีแตกต่างกนัมีการเปิดรับส่ือ
ท่ีแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.1 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.2 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การใช้บริการ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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บทที่  6 
 

สรุปผลการวจัิย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบ
การดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วาย” มีวตัถปุระสงค์การวจิยั ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เพ่ือศกึษาปัจจยัการสื่อสารทางการตลาดของร้านกาแฟ Specialty 
2)  เพ่ือศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
3)  เพ่ือศกึษาการเปิดรับส่ือของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
4)  เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของกลุม่ผู้บริโภคเจ

เนอเรชัน่วาย 
                         5)  เพ่ือศกึษาทศันคติของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายต่อร้านกาแฟ Specialty  

6)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และ
ทศันคติตอ่ร้านกาแฟ Specialty 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัทํา
การเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ประกอบการร้านหรือผู้จดัการ
ร้านกาแฟ Specialty จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo 
Caffe 3) ร้าน Ink & Lion สําหรับงานวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมลูจากกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้บริการหรือผู้ ท่ีเคยใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี จํานวนทัง้สิน้ 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ ท่ีถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคําถาม พร้อมกับการสังเกตการณ์
สถานการณ์ทั่วไปของร้านท่ีไปสมัภาษณ์ ส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณผู้ วิจัยนําผลข้อมลูท่ีได้มา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ทําการอธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร ตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิต (กิจกรรม 
ความสนใจ ความคิดเห็น) ทําการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis เพ่ือจดักลุ่มรูปแบบการ
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ดําเนินชีวิต สําหรับการเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย ใช้วิธีการประเมินค่าแบบ Rating Scale และ Likert Scale จากนัน้ทําการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ 
พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติ  

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 

 
6.1.1 ผลวิเคราะห์บริบทร้านกาแฟ Specialty  
จากการสมัภาษณ์ของทัง้ 3 ร้านทําให้ผู้ วิจยั พบว่า  รูปแบบร้านกาแฟ Specialty คือ 

ธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบ Stand-Alone ท่ีมีตัง้แต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบเปิด
กิจการด้วยความรัก ความหลงใหลและมีความรู้ความเข้าใจในกาแฟเป็นอย่างดี โดยผ่าน
การศึกษาเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญและศึกษาด้วยตนเอง สําหรับเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้มีการคดัสรร
มาเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เมล็ดกาแฟท่ีร้านนํามาใช้จะมาจาก 2 แหล่งคือ ประเทศไทย ท่ีมีการ
ปลูกกาแฟอย่างมากในภาคเหนือของประเทศ จึงถือเป็นการพฒันากาแฟไทยให้คนรู้จักมากขึน้ 
และยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรมให้มีรายได้อีกด้วย ผู้ประกอบการจะเข้าไปหาชาวไร่
ชาวสวนด้วยตนเอง ควบคุมทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิต เร่ิมตัง้แต่วิธีการปลกู การเก็บเมล็ด 
การคัว่เมล็ด ไปจนถึงการชงออกมาเป็นเคร่ืองด่ืม ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนจะดแูลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มี
คุณภาพมากท่ีสุด ส่วนเมล็ดท่ีรับมาจากต่างประเทศ จะใช้วิธีการซือ้ขายผ่านกลุ่มนายหน้าท่ี
นําเข้ามาขายในประเทศไทย เมล็ดท่ีใช้หลักๆจะมาจากประเทศ เคนย่า เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย 
โคลอมเบีย และอื่นๆ ตามความต้องการของแต่ละร้าน ส่วนวิธีการชงของแต่ละร้านจะมีความ
แตกต่างกันขึน้อยู่กับอปุกรณ์ อย่างเช่น การใช้เคร่ืองทํากาแฟแบบสําเร็จรูป การชงด้วยมือผ่าน
กระดาษกรองซึ่งจะมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้รสชาติแท้ของกาแฟ เป็นต้น ฉะนัน้
ผู้ ประกอบการ บาริสต้า และพนักงานควรมีความสามารถในการชงเคร่ืองด่ืมและเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริโภค 

บรรยากาศภายในร้านจะมีลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละร้านท่ีไม่เหมือนกนั โดยจะตกแต่ง
จากความชอบส่วนตวัของเจ้าของร้าน จากการสงัเกตการณ์ของผู้ วิจยัพบว่าร้านกาแฟ Specialty
ส่วนใหญ่จะมีการตกแต่งท่ีโดดเด่นใช้วัสดุประเภทไม้ เลือกใช้โทนสีของไม้ในหลายๆส่วนของ
เพ่ือให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการมีความรู้สึกอบอุ่น ซึ่งสีของไม้จะมีสีท่ีคล้ายกบัสีของกาแฟจึงนิยมนํามาใช้
กนัมาก และการตกแต่งด้วยลกัษณะของปนูเปลือย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่และความดิบ 
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เปรียบได้กบัรสชาติของกาแฟท่ีมีรสชาติท่ีเข้มข้น และการตกแต่งแบบผสม เป็นการตกแต่งโดยใช้
ลกัษณะหลายๆอยา่งจดัรวมเข้าด้วยกนั จากผลการสรุปดงักล่าว พบวา่ บรรยากาศของร้านกาแฟ
มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัความชอบของผู้ประกอบการ ดงันัน้ร้านกาแฟท่ีพบส่วนมากจะ
มีบรรยากาศอบอุ่น ให้ความรู้สึกนั่งสบายเหมือนอยู่ท่ีบ้าน มีความเป็นกันเอง นอกจากนีก้าร
บริการของร้านกาแฟถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้คนอยากมาใช้บริการร้านกาแฟ อาทิเช่น มีการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและปลัก๊ของทางร้าน  มีห้องนํา้รองรับผู้มาใช้บริการ การบริการของพนกังาน
ท่ีมีความเป็นกนัเอง เป็นต้น 

ในสว่นของภาพรวมกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายต่อร้านกาแฟ Specialty จากมมุมองของ
ผู้ประกอบการ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างจํานวนมากนิยมไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty โดยช่วงอายุ
ท่ีหลากหลายตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่นกัศกึษาไปจนถึงกลุ่มวยัทํางานซึง่สว่นมากเป็นพนกังาน
บริษัทเอกชน และทํางานด้านออกแบบ พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการมาใช้บริการโดยมากคือ 
มาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ นัง่พกัผ่อน นดัพบกลุม่เพ่ือน ใช้เวลานัง่ทํางาน นัง่อา่นหนงัสือ เป็นต้น  

 
6.1.2  ผลวิเคราะห์ด้านปัจจัยการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
สําหรับปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty พบว่า แต่ละร้านมีความ

เหมือนและแตกต่างกนัในการทําแผนการตลาด ซึง่สรุปไว้ตามสว่นประสมการตลาดไว้ดงันี ้
6.1.2.1  ด้านผลติภณัฑ์ พบวา่ ทกุร้านมีการนําเมล็ดกาแฟทัง้จากภายในประเทศ

ไทยและจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการปลูกกาแฟ เช่น 
อินโดนีเซีย อินเดีย เคนยา่ เอธิโอเปีย ฯลฯโดยเจ้าของร้านจะเข้าไปดทูกุกระบวนการของการผลิต
ตัง้แต่ต้น เร่ิมตัง้แต่การปลูกต้นกาแฟ การดูแลรักษา การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ไปจนถึงการคั่ว
กาแฟท่ีทําให้เมล็ดกาแฟนัน้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน ทําให้มีรสชาติท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค อย่างเช่น บางคนชอบด่ืมรสขม บางคนชอบดื่มรส
เปรีย้วมีกล่ินผลไม้ เป็นต้น  

นอกจากนีย้งัมีรายการขนมเค้ก ขนมปัง และอาหารไว้รับประทานควบคู่กบักาแฟ 
โดยบางร้านมีการทําขนมและอาหารจําหน่ายเอง บางร้านรับขนมมาจากผู้ประกอบการรายอ่ืน  

6.1.2.2  ด้านราคา พบวา่ การตัง้ราคาของผู้ประกอบการร้านกาแฟนัน้จะคํานวณ
จากวัตถุดิบท่ีนําเอามาใช้เป็นหลัก โดยดูถึงความสมเหตุสมผล ไม่ตัง้ราคาท่ีสูงเกินไปจนเอา
เปรียบผู้บริโภค เน่ืองจากเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้มีการเสาะหาและผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย 
อีกทัง้การชงกาแฟเป็นศิลปะของบาริสต้าท่ีฝึกฝนมาอยา่งเช่ียวชาญ มีการใช้เคร่ืองมือของการชงท่ี
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หลากหลาย จึงให้ความสําคญักบัรสชาติและคณุภาพกาแฟต่อหนึ่งแก้วท่ีผู้บริโภคพึงได้รับ ราคา
ตอ่แก้วของกาแฟทัว่ไปเร่ิมตัง้แต ่70 บาทขึน้ไป สว่นราคาของกาแฟท่ีมีการใช้เคร่ืองมือพเิศษหรือมี
วตัถดุิบพิเศษ ราคาจะเพิ่มขึน้ซึง่มีราคาตัง้แต ่90 ขึน้ไป    

6.1.2.3  ด้านสถานท่ี จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ของผู้ วิจยั พบวา่ ร้าน 
กาแฟประเภทนีม้กัตัง้อยู่ตามตึกหรืออาคารอิสระท่ีมีการปล่อยให้เช่าพืน้ท่ี โดยแต่ละร้านมองถึง
วตัถปุระสงค์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ร้าน One Ounce For Onion มีปัจจยัการใช้พืน้ท่ีของการตัง้โรง
คัว่เป็นหลกั ไม่ได้คํานึงเร่ืองความสะดวกสบายของการเดินทางเป็นอนัดบัแรก ซึง่ต่างจากร้าน Ink 
& Lion ท่ีผู้ประกอบการมองภาพรวมทัง้หมดของผู้บริโภคในเร่ืองของการเดินทาง การตัง้ร้านให้อยู่
ใกล้กบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือตัง้ใจเผยแพร่วฒันธรรมของการด่ืมกาแฟ และสดุท้ายร้าน Amatissimo 
Caffe ท่ีเปิดร้านด้วยความชอบกาแฟจึงไม่ได้มองปัจจยัของสถานท่ีตัง้ร้านมากเท่าท่ีควร แต่เม่ือ
ร้านได้รับความนิยมในระดบัหนึง่ จงึมีการขยบัขยายไปยงัพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นแหลง่ชมุชนมากขึน้ 

6.1.2.4  ด้านกิจกรรมทางการตลาด พบว่า ทกุร้านมีการใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลีก 
ซึง่เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากที่สดุในการประชาสมัพนัธ์ร้าน โดยใช้ Facebook และ Instagram เป็น
ช่องทางส่ือสารและแจ้งข้อมลูให้กบัลกูค้า มีการใช้ภาพถ่ายประกอบคําบรรยายเพ่ือให้ข้อมลูไป
พร้อมกนั เน่ืองจากส่ือออนไลน์เป็นพืน้ท่ีท่ีไมเ่สียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายรวมไป
ถึงผู้ ท่ีสนใจได้เป็นอย่างดีในปัจจบุนั วิเคราะห์ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion 
ท่ีพบว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมในการไปร้านกาแฟเพ่ือถ่ายรูปลงในส่ือโซเชียล (Social 
Media) ซึ่งเรียกพฤติกรรมดงักล่าวว่า Café Hopping เป็นกลุ่มผู้ ส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประชาสมัพนัธ์ร้าน ในสว่นของส่ืออื่นๆมีหลากหลายด้วยกนั อาทิเช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสาร ส่ือ
เวบ็ไซต์ โดยเป็นการเข้ามาขอสมัภาษณ์กบัทางร้านเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ มีการถ่ายภาพและ
นําเอาเร่ืองราวของร้านไปกล่าวถึงในด้านบวกเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ร้านกาแฟมีการประชาสมัพนัธ์
โดยท่ีไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 

นอกจากนีร้้านกาแฟยงัมีการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมเพ่ือให้เข้ากบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไป โดยเป็นการเข้าร่วมกบังานอ่ืนๆหรือจดัภายในร้าน
มีการจําหน่ายสนิค้าท่ีหลากหลายซึง่ขึน้อยูก่บัรูปแบบของการจดังาน วตัถปุระสงค์ของการเข้าร่วม
หรือจดังานเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึน้ ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้และยงัเป็นการได้กลุม่ลกูค้า
ท่ีเพ่ิมขึน้นอกเหนือจากกลุม่ลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่ ซึง่สว่นมากการตลาดเชิงกิจกรรมนีจ้ดับริเวณชมุชนท่ี
สามารถสญัจรได้ง่าย ตามแหล่งชมุชนหรือห้างสรรพสินค้า ฉะนัน้การตลาดรูปแบบดงักล่าวเป็น
การเพ่ิมประสทิธิภาพของการส่ือสารจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสารได้มากขึน้ 
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6.1.3  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของร้านกาแฟ Specialty 
จากการสมัภาษณ์ พบว่า ปัญหาและอปุสรรคท่ีแต่ละร้านพบเจอจะมีความแตกต่างกัน 

อย่างเช่น ร้าน One Ounce For Onion ประสบปัญหาส่วนมากด้านการเดินทางของลกูค้ามาท่ี
ร้าน รวมไปถงึปัญหาท่ีจอดรถสําหรับกลุม่ผู้ มีรถยนต์สว่นตวั ซึง่มีการปรับแก้ไขในปัญหาสว่นนี ้แต่
มีกลุม่ลกูค้าบางกลุ่มท่ียงัรู้สกึสบัสนกบัเส้นทางและท่ีจอดรถอยู่ ร้าน Amatissimo Caffe ประสบ
ปัญหากบักลุม่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการแล้วผลิตภณัฑ์บางตวัไม่มีจําหน่าย อยา่ง ขนมปัง ซึง่เป็นท่ีนิยม
สําหรับลกูค้าท่ีมาใช้บริการ โดยขนมปังบางชิน้มีการจําหน่ายแบบจํากดั ทําให้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ร้าน Ink & Lion ซึง่มองต่างจาก 2 ร้าน โดยให้มมุมองปัญหาในด้านของ
วฒันธรรมการด่ืมกาแฟในเมืองไทยท่ีเป็นรูปแบบเดิม กล่าวคือ คนไทยนิยมด่ืมกาแฟท่ีมีรสหวาน 
ใสน่มข้น ทําให้ทางผู้ประกอบการต้องการเผยแพร่ข้อมลูการด่ืมกาแฟในอีกมมุมองหนึ่งท่ีผู้บริโภค
บางกลุม่ไมเ่คยได้สมัผสั หรืออยากให้มีการลอง 
 

6.1.4  ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีมี้จํานวน 400 คน อาย ุแบ่งเป็นเพศชาย 193 คนและเพศ
หญิง 207 คน โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนมากอยู่ในกลุ่มอาย ุ27-29 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ24-26 ปี 
กลุม่อาย ุ30-32 ปี กลุม่อาย ุ21-23 ปี กลุม่อาย ุ33-35 ปี และ กลุม่อาย ุ18-20 ปี ตามลําดบั 
 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าคร่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี และมีเพียงเล็กน้อยท่ีจบการศกึษาระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี 
 กลุม่ตวัอย่างมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั นกัเรียน/
นกัศกึษา รับจ้างทัว่ไป พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ตามลําดบั 
 กลุม่ตวัอย่างมีรายได้ต่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาทขึน้ไปมีจํานวนมากท่ีสดุใกล้เคียงกบั
กลุม่ท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือ  กลุม่ท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท กลุม่ท่ีมี
รายได้ 30,001-40,000 บาท และกลุม่ท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท ตามลําดบั 
 

6.1.5  ผลการวิเคราะห์การทาํกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีทําเป็นประจํา ได้แก่ เลน่อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.76) รองลงมา
คือฟังเพลง (ค่าเฉล่ีย 4.39) ดหูนงั/ดลูะคร (ค่าเฉล่ีย 4.04) ถ่ายรูป (ค่าเฉล่ีย 3.72) ท่องเท่ียว
กรุงเทพ/ตา่งจงัหวดั (คา่เฉล่ีย 3.71) ช้อปปิง้ (คา่เฉล่ีย 3.59) และอา่นหนงัสือ (คา่เฉล่ีย 3.50)  
 สว่นกิจกรรมท่ีกลุม่ตวัอยา่งทําอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ ออกกําลงักาย (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
รองลงมาคือ เลีย้งสตัว์เลีย้ง (ค่าเฉล่ีย 2.91) ทําอาหาร/ทําขนม (ค่าเฉล่ีย 2.89) เล่นดนตรี/ร้อง
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เพลง (ค่าเฉล่ีย 2.83) เสริมสวย เข้าสปา/นวดผ่อนคลาย (ค่าเฉล่ีย 2.80) และเรียนหลกัสตูรท่ีใช้
ประกอบอาชีพได้ (คา่เฉล่ีย 2.61)  
 สดุท้ายกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างทําอยู่ในระดบัน้อยคือ เล่นเกมส์ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 2.56) 
และวาดรูป (คา่เฉล่ีย 2.29)  
  

6.1.6  ผลการวิเคราะห์ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจอย่างมากกับการให้ความสําคัญกับคนรอบข้าง (ค่าเฉล่ีย 
4.32) และสนใจท่ีจะทําธุรกิจส่วนตัว (ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือ สรรหาสถานท่ีใหม่ๆไป
ท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.05) ชอบติดตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ (ค่าเฉล่ีย 3.87) สนใจวิธีในการดแูล
ร่างกายเพ่ือให้มีรูปร่างและสดัส่วนท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.86) ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
3.77) แชร์ภาพหรือสิ่งท่ีสนใจผ่านส่ือโซเชียล (ค่าเฉล่ีย 3.70) สนใจสินค้าไอที นวตักรรมใหม่ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.69) ชอบงานประดิษฐ์หรือสนใจในงานฝีมือ (D.I.Y) (คา่เฉล่ีย 3.65) และชอบอ่าน
หนงัสือหรือนัง่ทํางานนอกสถานท่ี (คา่เฉล่ีย 3.64)  

ส่วนกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในระดับปานกลาง ได้แก่ นิยมซือ้สินค้าท่ีมีช่ือเสียง 
(Brand Name) (คา่เฉล่ีย 3.30) รองลงมาคือ ชอบซือ้สินค้าออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.26) ชอบไปงานอี
เว้นขายสินค้า (คา่เฉล่ีย 3.25) และชอบไปดคูอนเสิร์ต (3.24) ตามลําดบั 
 

6.1.7  ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ประเด็นท่ีกลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสดุ คือ การออกไปท่องเท่ียวคือการให้รางวลั
แก่ตวัเองและส่ือออนไลน์มีความสําคญัในทกุวนันี ้(ค่าเฉล่ีย 4.53) อยู่ในระดบัท่ีเท่ากนั รองลงมา
คือ การออกกําลงักาย/กินอาหารมีประโยชน์มีความสําคญัต่อชีวิต (ค่าเฉล่ีย 4.39) ภาวะเศรษฐกิจ
และความมัน่คงทางการเมืองมีผลต่อการทําธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.28) รับประทานอาหารและด่ืมนอก
บ้านบ้างเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ข้อมลูจากส่ือหรือผู้ มีอิทธิพลมีส่วนช่วยในการ
เลือกซือ้สินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.17) ทําธุรกิจส่วนตวัเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) การ
เรียนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพให้กบัตวัเองได้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ซือ้สินค้าออนไลน์มี
ความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.96) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลสะดวกสบายกว่ารถสาธารณะ 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคญั (ค่าเฉล่ีย 3.85) การบอกต่อ
เร่ืองราวท่ีดีหรือการแชร์ในส่ือออนไลน์ จะทําให้รู้สกึดี (ค่าเฉล่ีย 3.80)    เปล่ียนย่ีห้อสินค้าท่ีใช้อยู่
เร่ือย ๆ เพ่ือลองอะไรใหม่ ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ส่วนประเด็นท่ีให้ความสําคญัน้อย คือ สินค้าราคา
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แพงเป็นสนิค้าท่ีมีคณุภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.25) และทําตวัอยูใ่นกระแสเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่างจาก
ผู้อื่น (คา่เฉล่ีย 3.11)  
 
 6.1.8  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง  

เม่ือวิเคราะห์กลุ่มของรูปแบบการดําเนินชีวิต (กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) 
สามารถจดักลุม่ต่างๆออกเป็น 12 กลุม่ ดงัต่อไปนี ้

1)  กลุม่ท่ี 1 มีกําลงัทรัพย์ 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทอง อยู่ในฐานะดี
จนถึงปานกลาง ช่ืนชอบการออกไปเดินห้างสรรพสินค้า แหลง่ชมุชน ใช้เวลาว่างกบัการเลือกหาซือ้
เคร่ืองใช้แตง่กายเพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัตนเอง รวมไปถงึเคร่ืองสําอาง ครีมบํารุงผิว เพ่ือทําให้
ดสูวยงาม ผิวพรรณเปลง่ปลัง่ตลอดเวลา   

2)  กลุม่ท่ี 2 โลกออนไลน์ 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั โดยมองว่าส่ือ
ออนไลน์สามารถให้ข้อมลู ความรู้ ความบนัเทิง อย่างเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบนัเทิง 
หรือการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้สินค้า ทัง้หมดนีทํ้าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 

3)  กลุม่ท่ี 3 ชอบบนัเทิง 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ชอบความบนัเทิงเป็นอย่างมาก ชอบฟังเพลง 
ชอบดหูนงั ดลูะคร ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําได้ท่ีบ้านหรือนอกสถานท่ี ความบนัเทิงเหล่านีทํ้า
ให้กลุม่ตวัอย่างชอบไปดคูอนเสิร์ตหรือศิลปินท่ีช่ืนชอบเพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย 

4)  กลุม่ท่ี 4 คนรุ่นใหมไ่ฟแรง 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้มองเร่ืองของการทําธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่คง
ให้กบัตนเอง โดยต้องการสร้างรากฐานความให้กบัชีวิตตัง้แต่ยงัมีกําลงั โดยสามารถนําเอาวิชาชีพ
ท่ีเคยเรียนมาหรือศกึษาเพ่ิมมาเป็นช่องทางในการทําธรุกิจให้กบัตนเอง  

5)  กลุม่ท่ี 5 ตามกระแส 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างนี ้ไม่ชอบทําตวัเองตกกระแสสงัคม โดย
ติดตามรับข่าวสารผ่านส่ือโซเชียลจากเพ่ือนหรือไอดอล การเล่นโซเชียลอย่าง Facebook, 
Instagram, Twitter ทําให้กลุม่ตวัอย่างรู้สกึดีท่ีได้รับรู้เร่ืองราว และรู้สกึดีเพ่ิมขึน้เม่ือได้บอกต่อหรือ
แชร์เร่ืองราวให้กบับคุคลอ่ืนๆ 
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6)  กลุม่ท่ี 6 ช่ืนชอบการท่องเท่ียว 
  กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบการท่องเท่ียวเป็นหลกัทัง้ในกรุงเทพหรือต่างจงัหวดั ซึ่งการ
ได้ออกไปท่องเท่ียวถือเป็นประสบการณ์ใหม ่อีกทัง้เป็นการผ่อนคลายจากการทํางาน และสามารถ
เก็บภาพประทบัใจไว้เป็นความทรงจําและบอกเล่าเร่ืองราวให้กบัคนอ่ืนๆ  

7)  กลุม่ท่ี 7 รักสขุภาพ 
  กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มท่ีคํานึงถึงสขุภาพ สิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การออก
กําลงักาย การกินอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นต้น ปัจจบุนักระแสรักสขุภาพเป็นท่ีนิยมในทกุเพศทกุวยั 
สามารถทําได้ท่ีบ้านหรือนอกสถานท่ี ซึ่งผลลพัธ์ของการออกกําลงักายนอกจากทําให้ได้รูปร่างท่ีดี 
ยงัสง่ผลต่อสขุภาพในร่างกายท่ีจะทําให้มีชีวติท่ียืนยาว 

8)  กลุม่ท่ี 8 เน้นสบาย 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มอย่าง ช่ืนชอบสินค้าหรือสิ่งของท่ีมีส่งผลให้
คณุภาพของชีวิตตนเองดีขึน้ โดยมองเร่ืองคณุภาพและความสะดวกสบายเป็นหลกั  

9)  กลุม่ท่ี 9 หนอนหนงัสือ 
  กลุ่มตวัอย่างนีมี้ความสขุกบัการได้อ่านหนังสือ โดยหนงัสือแต่ละประเภทท่ีอ่าน
ให้ความรู้ท่ีแตกต่างกัน และการอ่านเป็นการสร้างสมาธิท่ีดีให้กับตนเอง แม้ว่าการนั่งอ่านนอก
สถานท่ีก็ไมมี่ผลต่อการอา่นหนงัสือหรือทํางาน  

10)  กลุม่ท่ี 10 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  การดําเนินชีวิตของกลุ่มอยา่งนี ้ให้ความสําคญักบัตนเอง โดยคํานึงถึงกิจกรรมท่ี
ทําในเวลาว่าง และมกัมองอะไรหาอะไรใหม่ๆ อยูเ่สมอเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจ 

11)  กลุม่ท่ี 11 ชอบนวตักรรม 
  กลุ่มตวัอย่างนีมี้รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยี นวตักรรม
ใหม่ๆ  ติดตามข่าวสารสินค้าประเภทไอที และช่ืนชอบการเล่นเกมออนไลน์เป็นส่วนมาก โดยเล่น
เพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย  

12)  กลุม่ท่ี 12 อิสระ 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ให้ความสําคัญกับตัวเองและสังคม 
โดยมีกิจกรรมยามว่างทําเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และยงัใส่ใจกบัความรู้สึก
ของคนรอบข้าง โดยกิจกรรมท่ีทําต้องไม่กระทบกบัความรู้สกึของคนอ่ืน 
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6.1.9  ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือ 
 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือประเภท Facebook (ค่าเฉล่ีย 4.58) จํานวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือน คนท่ีทํางาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) Instagram (ค่าเฉล่ีย 
4.01) เว็ปไซต์/บล็อก (คา่เฉล่ีย 3.85) นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 2.98) วิทย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.90) 
Twitter (คา่เฉล่ีย 2.80) และหนงัสือพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 2.67) ตามลําดบั 
 โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากท่ีสุด คือ ต้องการหาข้อมูล 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ อพัเดทข้อมลูต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.33) ต้องการผ่อนคลาย (ค่าเฉล่ีย 
4.15) ใช้ในการสนทนา (ค่าเฉล่ีย 4.04) หาแรงบนัดาลใจ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และรู้สกึเบ่ือหรือเหงา 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) 
 

6.1.10  ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการ 
 จดุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty มากท่ีสดุคือ นัง่
พกัผ่อน (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ   นดัพบปะสงัสรรค์กบักลุ่มเพ่ือนฝงู (ค่าเฉล่ีย 3.66) ดื่ม
กาแฟโดยเฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 3.43) หาสถานท่ีนัง่ทํางาน (ค่าเฉล่ีย 3.29) คยุเร่ืองงาน/คยุธุรกิจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.33)  ไปตามท่ีคนแนะนํามา เช่น เพ่ือนบอก หรือพบเห็นจากส่ือ (ค่าเฉล่ีย 3.26) อ่าน
หนงัสือ (ค่าเฉล่ีย 3.11) และถ่ายรูป/Check-in (ค่าเฉล่ีย 2.91)  
 กลุม่ตวัอย่างมีการไปใช้บริการประมาณ 1 ครัง้ต่อสปัดาห์บ่อยท่ีสดุ รองลงมาคือ 2 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ มากกว่า 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ และ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ตามลําดบั 
 บคุคลท่ีไปใช้บริการด้วยจํานวนเกินคร่ึงไปกบัเพ่ือนมากท่ีสดุ รองลงมาคือ คนเดียว คู่รัก 
คนท่ีทํางาน และครอบครัว ตามลําดบั 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางไปใช้บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัวเกินกว่าคร่ึงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รถไฟฟ้า เดิน รถแท็กซ่ี มอเตอร์ไซด์ และจกัรยาน ตามลําดบั 
 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างเข้าไปใช้บริการบ่อยท่ีสดุคือ 12.01-15.00 น. รองลงมาคือ 
ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. ช่วงเวลาหลงั 18.00 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 09.01-12.00 น. และ
ช่วงเวลา 6.01-09.00 น. ตามลําดบั 
 ระยะเวลาในการใช้บริการของกลุม่ตวัอย่างใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมงมากท่ีสดุ รองลงมา
คือ ระยะเวลาน้อยกวา่ 30 นาที ระยะเวลา 2 ชัว่โมง และมากกว่า 2 ชัว่โมง ตามลําดบั 
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6.1.11  ผลการวิเคราะห์ทศันคตขิองผู้บริโภค 
 ทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ให้ความสําคัญกับด้านการบริการและการ
สง่เสริมการตลาดมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ ด้านสถานท่ี (4.22) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 
4.09) ด้านบรรยากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามลําดบั จาก
ทศันคติท่ีกลา่วมาทัง้หมดสามารถแยกออกเป็นด้านตา่งๆได้ดงันี ้ 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านผลิตภัณฑ์เก่ียวกับรสชาติและความหอมของกาแฟมี
ความสําคญั (คา่เฉล่ีย 4.43) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ควรมีรสชาติกาแฟท่ีหลากหลาย
เพ่ือเป็นทางเลือก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ความสวยงามของลวดลายบนแก้วกาแฟ หรือศิลปะบนฟอง
นม (Latte Art) มีความสําคญั (ค่าเฉล่ีย 3.75) ควรมีการจําหน่ายเมล็ดกาแฟหรือสินค้าท่ี
เก่ียวข้องภายในร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.58) และเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้ในการชงควรมีความพิเศษ เป็น
รสชาติเฉพาะของร้าน (คา่เฉล่ีย 2.20) ตามลําดบั 
 กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติต่อด้านราคาเก่ียวกบัราคาของกาแฟต่อแก้วไม่ควรเกิน 100 บาท
และ ราคาต่อแก้วท่ีแพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) อยู่ในระดบัท่ีเท่ากนั และ
ร้านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสิทธิพิเศษ อย่างเช่น ทําบตัรสมาชิก ทําบตัรสะสมแต้มเพ่ือแลก
รับของสมนาคณุจากทางร้าน (คา่เฉล่ีย 4.04) อยูใ่นระดบัใกล้เคียง 
 กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อด้านสถานท่ีเก่ียวกบัร้านกาแฟควรมีการระบท่ีุตัง้หรือมีแผนท่ี
ในสื่อให้ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.37) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ควรมีท่ีจอด
รถยนต์สําหรับผู้มาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ระยะทางส่งผลต่อการไปใช้บริการร้านกาแฟ 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) ร้านกาแฟควรตัง้อยู่ในท่ีท่ีสามารถเดินทางได้โดยรถสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
และร้านกาแฟควรง่ายต่อการสงัเกตเห็น หรือตัง้อยู่ในแหล่งชมุชนหรือห้างสรรพสินค้า (ค่าเฉล่ีย 
4.10) ตามลําดบั 
 กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติต่อด้านบรรยากาศเก่ียวกบัร้านกาแฟควรมีบรรยากาศท่ีดอูบอุน่ 
นัง่ได้สบาย (คา่เฉล่ีย 4.48) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ร้านกาแฟควรมีการตกแต่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
หรือโดดเดน่ เช่น การตกแตง่ร้านด้วยไม้ การตกแตง่ร้านแบบปนูเปลือย เป็นต้น (คา่เฉล่ีย 4.18) 
ร้านกาแฟควรมีเคาน์เตอร์หรือท่ีนัง่หน้าบาร์ไว้สําหรับนัง่ดวิูธีการชงกาแฟ หรือพดูคยุกบับาริสต้า 
(คา่เฉล่ีย 3.89) ร้านกาแฟควรมีมมุท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูป (คา่เฉล่ีย 3.77) และร้านกาแฟควรมี
ไมเ่กิน 10 โต๊ะ (คา่เฉล่ีย 3.25) ตามลําดบั 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัร้านกาแฟ
ควรมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีและปลัก๊ ให้กบัผู้มาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ  
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พนกังานหรือบาริสต้าควรมีความรู้เก่ียวกาแฟ สามารถตอบคําถาม หรือแนะนําได้ (ค่าเฉล่ีย 
4.48) ร้านกาแฟควรมีช่องทางการส่ือสาร เช่น เบอร์โทร Facebook Instagram ไว้คอยให้ข้อมลู
กับลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.42) ร้านกาแฟควรมีขนมปังหรือเค้กไว้สําหรับรับประทานคู่กับกาแฟ 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) และร้านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้นทางการตลาดหรือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ (คา่เฉล่ีย 3.52) ตามลําดบั 

 
6.1.12  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

6.1.12.1  สมมติฐานท่ี 1 การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมี
ความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือ 
 
ตารางที่ 6.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่

วายกบัการเปิดรับส่ือ 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ 

กําลงัทรัพย์สงู * 
โลกออนไลน์ 
ชอบความบนัเทิง 
คนรุ่นใหมไ่ฟแรง 
ตามกระแส 
เท่ียวเปิดประสบการณ์ 
รักสขุภาพ 
เน้นสบาย 
หนอนหนงัสือ 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ชอบนวตักรรม 
อิสระ 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 
หมายเหตุ: * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคกลุม่เจ
เนอเรชัน่วายทกุกลุม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ืออยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดย
กลุม่ตามกระแสเป็นกลุม่ท่ีมีค่าความสมัพนัธ์มากท่ีสดุ 

6.1.12.2  สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติ ดงัรายละเอียดในตารางดงัต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 6.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายกบั

ทศันคต ิ
 

การเปิดรับส่ือ 

 ทศันคต ิ

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที่ บรรยากาศ 

 การบริการ
และ การ
ส่งเสริม
การตลาด 

ประเภทของการ
เปิดรับส่ือ 

 * * * *      * 
      

วตัถปุระสงค์ของ
การเปิดรับสื่อ 

 
 * * * *  * 

 
หมายเหตุ: *มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับส่ือของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

6.1.12.3  สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ ดงัรายละเอียดในตารางดงัต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายกบั
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 

 

การเปิดรับส่ือ 
พฤตกิรรมใช้บริการ 
ร้านกาแฟ Specialty 

ประเภทของการเปิดรับส่ือ * 
วตัถปุระสงค์ของการเปิดรับสื่อ * 

 
หมายเหตุ: *มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมี
ความสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 

6.1.12.4  สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ตารางที่ 6.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายกบั

พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 
 

ทศันคตขิองผู้บริโภค 
พฤตกิรรมใช้บริการ 
ร้านกาแฟ Specialty 

ผลติภณัฑ์ * 
ราคา * 
สถานท่ี * 
บรรยากาศ * 
การบริการและการสง่เสริมการตลาด * 

 
หมายเหตุ: *มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใช้บริการ
ร้านกาแฟ Specialty อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบ่อยท่ีสดุและระยะเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  

ทัศนคติด้านราคาของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ทัศนคติด้านสถานท่ีของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ทัศนคติด้านบรรยากาศของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบอ่ยท่ีสดุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ทัศนคติด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายมีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบอ่ยท่ีสดุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
6.2  อภปิรายผลการวจิยั 
 

6.2.1  บริบทร้านกาแฟ Specialty  
จากผลการศกึษาเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านทัง้ 3 ร้าน 

ได้แก่ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion พบวา่ 
ธุรกิจร้านกาแฟท่ีเกิดจากความหลงใหลในการด่ืมกาแฟผู้ ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัเมล็ดกาแฟ มีบาริสต้าท่ีสามารถให้ข้อมลูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้บริโภคได้  มี
การคดัสรรเมล็ดกาแฟท่ีนํามาใช้ ซึง่แนวคิดของ Ric Rhinehart (อ้างถึงใน Taylor, 2015) กลา่วว่า 
เคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟประเภท Specialty เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเฉพาะตวั หาจากท่ีอ่ืนไม่ได้ ซึ่ง
รูปแบบของการทําเคร่ืองด่ืมจะแสดงให้เห็นถึงคณุค่าของการทํา นอกจากนีก้ระแสของโลกกาแฟด
ริป ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ประกอบการหรือบาริสต้าได้ โดยมีการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั  

ลกัษณะของร้านกาแฟ Specialty มกัตัง้อยู่ตามตึกหรืออาคารอิสระ มีการตกแต่งท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึน้อยู่กบัความชอบของผู้ประกอบการ เลือกวสัดุท่ีเหมาะกับร้านกาแฟ เช่น 
ประตู หน้าต่าง ไฟ  เป็นต้น โดยให้บรรยากาศโดยรวมมีความรู้สึกสบายตา อบอุ่น ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ กิจจุทสึ เฮียวรงฉะ (2553) กล่าวไว้ว่า หน้าต่างเป็นสิ่งจําเป็นต่อการสร้างความ
ปลอดโปร่งและความสว่างภายในร้าน เฉดสีของแสง ความเข้ม ความอ่อนของแสงนัน้ มีผลต่อ
บรรยากาศของร้านอย่างมาก และคนท่ีเข้ามาร้านนัน้ ส่ิงแรกท่ีก่อให้เกิดความประทับใจคือ ผนงั
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และเพดาน ไม่เพียงแต่สีเท่านัน้ วสัดุท่ีใช้และการให้ความรู้สึกของวสัดุนัน้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่าง
คาดไมถ่งึ จงึควรพิถีพิถนัเป็นพิเศษ 

กลุม่ตวัอยา่งจํานวนมากนิยมไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ซึง่มีอายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป  
เป็นกลุ่มนักศึกษาตอนปลายไปจนถึงกลุ่มวัยทํางาน พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการมาใช้
บริการโดยมากคือ มาด่ืมกาแฟโดยเฉพาะ การนดัพบกลุ่มเพ่ือน การใช้เวลานัง่ทํางานในร้าน นั่ง
อ่านหนงัสือ ซึ่งตรงกบัแนวคิดของ วีรพงษ์ ชติุภทัร์ (2556) กล่าวว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ชอบให้
ตวัเองดดูี อาจกล่าวได้ว่า คนในยคุ Gen Y จะเป็นคนท่ีมีสงัคมมากกว่าคนในยคุก่อนๆเป็นอย่าง
มาก และเพ่ือนๆท่ีคนในยคุ Gen Y ก็จะมาจากเพ่ือนท่ีพบกนัในชีวิตประจําวนั และเพ่ือนท่ีพบกนั
ในสงัคมออนไลน์ นอกจากนี ้ศรีกญัญา มงคลศิริ (2548) กลา่วไว้ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั
กบัความเท่ สามารถแย่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนีนี้ ้1) การจบัคู่ท่ีลงตวั เป็นความเท่แบบ
ไร้ระเบียบ ซึ่งหมายถึงการนําสิ่งของท่ีไม่น่าอยู่ด้วยกนัได้มาจบัเข้ากนัทําให้เกิดความแปลกอย่าง
ลงตวั เช่น การนําลายทหารมาใช้งาน 2) นวตักรรม คือความเท่ท่ีเกิดจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
บริการใหม่ๆ การส่ือสารใหม่ๆท่ีไมเ่คยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีสไตล์ท่ีลงตวั 
 

6.2.2 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
6.2.2.1  ด้านผลิตภณัฑ์ มีการนําเมล็ดกาแฟท่ีใช้โดยผ่านการคดัสรรเป็นอย่างดี 

มีการเข้าไปหาชาวไร่เพ่ือดทูกุกระบวนการผลิตด้วยตนเองเพ่ือให้ได้เมล็ดกาแฟท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
กบัร้าน บางร้านมีโรงคัว่เป็นของตนเองเพ่ือจําหน่ายเมล็ดกาแฟ บางร้านมีการรับเมล็ดจากโรงคัว่
รายย่อยมาจําหน่าย นอกจากกาแฟท่ีเป็นผลิตภัณฑ์หลักยังมีการจําหน่ายเค้กหรือขนมปังไว้
รับประทานควบคู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวพร เลาหศักดิ์ (2557) ว่าด้วยเร่ืองของ 
Specialty หมายถึง สิ่งท่ีเราทําคือเราจะคดัสรรเมล็ดกาแฟเกรดพรีเม่ียมจากหลากหลายแหล่ง
ปลกูทัว่โลกท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพอย่างดีเย่ียม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลกู เร่ืองดิน ฟ้า อากาศ 
และเร่ืองอ่ืนๆอีกมากมาย 

นอกจากนีร้้านกาแฟส่วนมากมักมีการขายขนมเค้ก ขนมปัง อาหาร และอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปกบัการจําหน่ายกาแฟ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ พงษ์เทพ แสงซ่ือ (2554) ว่าด้วยการ
ลงทนุเปิดร้านกาแฟ Stand-Alone เป็นธุรกิจท่ีค่อนข้างใช้เงินลงทนุสงูพอสมควร และการท่ีจะมวั
คอยหวงัเม็ดเงินผลกําไรจากการขายกาแฟเพียงอย่างเดียว น่าจะเป็นการทําธุรกิจท่ีดูล้าสมยัไป
แล้ว ผู้ลงทนุท่ีคิดจะเปิดร้านกาแฟ หรือผู้ประกอบการร้านกาแฟท่ีดําเนินธุรกิจอยู่ จึงควรอย่างย่ิงท่ี
จะปรับกลยทุธ์เพ่ือให้กิจการอยูร่อดได้ 
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6.2.2.2  ด้านราคา มีการตัง้ราคาโดยดจูากต้นทนุของวตัถดุิบท่ีนํามาใช้เป็นหลกั 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค คํานึงคุณภาพของกาแฟต่อแก้วท่ีผู้ บริโภคได้ดื่ม รวมไปถึงค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ พงษ์เทพ แสงซ่ือ (2554) กลา่วว่า ปัจจยัการตัง้
ราคากาแฟ มีดงัต่อไปนี ้1) พิจารณาราคากาแฟของร้านกาแฟร้านอ่ืนๆในละแวกเดียวกนั ลอง
สํารวจหาข้อมลูว่าขายราคาเท่าไหร่ รวมถึงเมนอ่ืูนๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเมนขูองทางร้าน รวมถึง
ขนาดของถ้วยกาแฟและแก้วกาแฟต้องนํามาพิจารณาด้วย 2) 0ต้นทนุของกาแฟ โดยคิดเฉพาะ
ราคาวตัถดิุบคือกาแฟและสว่นประกอบ เช่น นมสด ครีม ฯลฯ 3) กลุม่ลกูค้า โดยวิเคราะห์ว่าลกูค้า
และท่ีตัง้ของร้านกาแฟเป็นคนกลุ่มใด 4) ทําเลท่ีตัง้ของร้านกาแฟ ถ้าอยู่ในทําเลท่ีดี มีลกูค้าท่ีมี
กําลงัซือ้สงู และมีคนจํานวนมากผ่านตลอดเวลา การตัง้ราคาก็ควรเหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่

6.2.2.3  ด้านสถานท่ี พบว่า ปัจจยัการเลือกท่ีตัง้ของแต่ละร้านมีความแตกต่าง
กนัขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ประกอบการ ฉะนัน้ทําเลของการตัง้ร้านขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ประกอบการ และมองถึงความเป็นไปได้ในองค์ประกอบต่างๆประกอบรวมกนั ซึง่แนวคิดของ กิจ
จทุสึ เฮียวรงฉะ (2553) กล่าวไว้ว่า วิธีการเลือกพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัการเปิดร้านกาแฟท่ีสามารถ
เรียกลกูค้าได้มากนัน้ ทําได้ง่ายๆ โดยลองดปูระเด็นสําคญัจากตวัอย่างต่อไปนี ้1. ลกัษณะพิเศษ
ของบริเวณนัน้ คือ มีคนท่ีเป็นเป้าหมายของร้านเป็นจํานวนมาก 2. สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี
บริเวณใกล้เคียง คือ มีเส้นทางคมนาคมให้ลกูค้าเข้าถึงร้านได้สะดวก 3. มีทางเข้าออกท่ีเห็นได้ง่าย
และหากป้ายของร้านสะดดุตาจะทําให้ลกูค้าเดินทางมาท่ีร้านง่ายขึน้ 

 6.2.2.4  ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า มีการใช้การส่ือสารออนไลน์มากท่ีสดุ 
โดยเฉพาะ Facebook และ Instagram ซึง่ปัจจบุนัมีกลุ่มท่ีเป็น Influencer ในสงัคมออนไลน์ท่ีมี
อิทธิพลกับร้านด้วยเช่นกัน นอกจากการใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ จากการ
สมัภาษณ์พบว่า แต่ละร้านมีการใช้การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ซึง่มีผู้ ให้นิยามไว้วา่ 
เป็นวิธีท่ีจะทําให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าช่ืนชอบพอใจสินค้า และหลายๆครัง้มกัจะเข้ามามีส่วนใน
กิจกรรมท่ีทําให้สินค้าขายได้ การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นท่ีนิยมมากขึน้ในปัจจุบนัเพราะเป็นการ
ส่ือสารการตลาดท่ีสามารถจงูใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีสว่นร่วมได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)  
 

6.2.3  ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอปุสรรคท่ีแต่ละร้านพบเจอจะมีความแตกต่างกนั อย่างเช่น ร้าน One Ounce 

For Onion ประสบปัญหาส่วนมากด้านการเดินทางของลกูค้ามาท่ีร้าน รวมไปถงึปัญหาท่ีจอดรถ
สําหรับกลุม่ผู้ มีรถยนต์สว่นตวั ซึง่มีการปรับแก้ไขในปัญหาสว่นนี ้แต่มีกลุม่ลกูค้าบางกลุ่มท่ียงัรู้สกึ
สบัสนกบัเส้นทางและท่ีจอดรถอยู่ ร้าน Amatissimo Caffe ประสบปัญหากบักลุ่มลกูค้าท่ีมาใช้
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บริการแล้วผลิตภณัฑ์บางตวัไม่มีจําหน่าย อยา่ง ขนมปัง ซึง่เป็นท่ีนิยมสําหรับลกูค้าท่ีมาใช้บริการ 
โดยขนมปังบางชิน้มีการจําหน่ายแบบจํากดั ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ร้าน 
Ink & Lion ซึง่มองต่างจาก 2 ร้าน โดยให้มมุมองปัญหาในด้านของวฒันธรรมการด่ืมกาแฟใน
เมืองไทยท่ีเป็นรูปแบบเดิม กล่าวคือ คนไทยนิยมด่ืมกาแฟท่ีมีรสหวาน ใส่นมข้น ทําให้ทาง
ผู้ประกอบการต้องการเผยแพร่ข้อมลูการดื่มกาแฟในอีกมมุมองหนึ่งท่ีผู้บริโภคบางกลุ่มไม่เคยได้
สมัผสั หรืออยากให้มีการลอง 

 
6.2.4  ประชากร 
 จากกลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 27-29 ปี อยู่ในเกณฑ์ของ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย สําเร็จการศึกษาขัน้สูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป และ 10,001-20,000 บาทในสดัส่วน
ใกล้เคียงกนั ดงันัน้สามารถสรุปได้วา่กลุ่มผู้ ใช้บริการร้านกาแฟ Specialty เป็นกลุม่วยัทํางานช่วง
อายุ 27-29 ปีท่ีมีรายได้เป็นของตนเองจึงทําให้มีกําลงัซือ้ในระดบัหนึ่ง เพราะรายได้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งบ่งบอกถงึความสามารถในการตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเอง 

 
6.2.5  รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

 จากการวิเคราะห์กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
จดัรูปแบบการดําเนินชีวิตได้เป็น 12 กลุม่ดงันี ้
  1)  กลุม่มีกําลงัทรัพย์ 
  กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบการไปเดินห้างสรรพสินค้า ใช้เวลาทํากิจกรรมด้วยการช้อป
ปิง้ เข้าสปาหรือนวดตวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมุาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) โดยกลุ่มนี ้
มกัจะซือ้สินค้าท่ีมีช่ือเสียง ราคาแพง เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตนเอง ต้องการใช้ชีวิตหรูหรา 
และเลือกเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 

2)  กลุม่โลกออนไลน์ 
  กลุ่มตวัอย่างชอบเล่นอินเทอร์เน็ต โดยให้ความสําคญักบัการหาข่าวสารจากส่ือ
ออนไลน์และให้ความสะดวกสบาย โดยเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้ คนท่ีสนใจในส่ิงท่ี
คล้ายกัน  สามารถแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น  แชร์ความรู้  ความเข้าใจ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้าหากันผ่านทาง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืนๆ (Durakan, 
Bozac, & Hamsioglu, 2012 อ้างถงึใน ฑีฆาย ุเชียงทา, 2556) 
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  3)  กลุม่ชอบความบนัเทิง 
  กลุ่มตัวอย่างชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง ดูละคร เล่นดนตรีและร้องเพลง โดย 
Tapscott (2009) กลา่วว่า กลุม่เจเนอเรชัน่วายมกัไม่แบ่งแยกชดัเจนนกัระหวา่งการทํางานและ
ความบนัเทิง เพราะเช่ือว่าไม่ใช่เร่ืองเสียหายท่ีจะทํางานไปและเข้าอินเทอร์เน็ตไปด้วย ตราบใดท่ี
งานเหลา่นัน้สําเร็จลลุว่ง  

4) กลุม่คนรุ่นใหมไ่ฟแรง 
  กลุม่ตวัอย่างมีความสนใจท่ีจะทําธรุกิจสว่นตวัเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ และมองวา่
การเรียนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ ซึ่งลกัษณะดงักล่าว ศรีเรือน แก้วกงัวาน (2545) 
กลา่วว่า การประกอบอาชีพเป็นเสมือนเคร่ืองชีว้ดัความเป็นผู้ ใหญ่ ทําให้รู้สกึมีอิสระ มีหน้ามีตา มี
ความมัน่คงทางจิตใจ มีฐานะทางการเงิน สามารถตัง้ตวัได้ รวมทัง้ได้รับการยอมรับในสงัคม มีเกีย
ตริ และมีความสําเร็จในชีวิตด้านต่างๆ 

5)  กลุม่ตามกระแส  
  กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบตกกระแส โดยติดตามการรับข่าวสารส่ือโซเชียลจากเพ่ือน
หรือบคุคลท่ีสนใจ ซึง่กลุ่มตวัอย่างรู้สึกดีท่ีได้รับรู้เร่ืองราวและรู้สกึดีท่ีได้บอกต่อกบัคนอ่ืนๆ ซึ่งตรง
กบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ซึง่ศกึษาเร่ือง รูปแบบการดําเนินชีวติ การแสวงหาข้อมลู
เพ่ือการตดัสินใจท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัทํางาน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามกระแส โดยมีความสนใจใคร่รู้ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีคนรอบข้างให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอยู่ในกระแสนิยม เร่ืองราวใยแวดวงบนัเทิง ข่าวซุบซิบของนักร้อง 
นกัแสดง   
  6)  กลุม่ช่ืนชอบการท่องเท่ียว 
  กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบการท่องเท่ียวทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวดั ซึ่งการออกไป
เท่ียวถือเป็นการให้รางวลัตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วิธินี วรรณสกล (2542) พบวา่ 
ประชาชนร้อยละ 43.1 ยงัคงมีปริมาณการท่องเท่ียวเป็นปกติ และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้สนใจท่ีจะ
ท่องเท่ียวในสภาวะวิกฤติ ก็เพ่ือผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 76.7 ให้รางวลัแก่ชีวิต 63.7 และ
เพ่ือต้องการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ในชีวติร้อยละ 46.8  
  7)  กลุม่รักสขุภาพ 
  กลุ่มตวัอย่าง ใส่ใจกบัการดแูลรูปร่างของตนเองให้ดดีูอยู่เสมอ โดยชอบการออก
กําลงักายและการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ซึ่งตรงกบังานวิจยัของ มาร์เก็ตเทียร์ (2547) ระบไุว้ว่า 
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เหตุผลสําคัญท่ีทําให้กลุ่มตัวอย่างสนใจดูแลสุขภาพคือ ต้องการมีสุขภาพท่ีดีและไม่เจ็บป่วย 
(61%) ต้องการมีหุ่นท่ีดี (24%) มีผิวดี (9%) ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีชีวิตยืน (6%)  
  8)  กลุม่เน้นสบาย 
  กลุ่มตวัอย่างมองว่าสินค้าท่ีมีคณุภาพเป็นสินค้าท่ีให้คณุค่ากบัตนเอง รวมไปถึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถอํานวยความสะดวกสบาย ซึ่ง วีรพงษ์ ชตุิภทัร์ (2556) กล่าวว่า กลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายชอบสนิค้าท่ีคุ้มค่ากบัราคาเงิน กลา่วคือ มกัจะคํานึงถึงคณุภาพในระดบัท่ีตนเองต้องการ
ในราคาท่ีคุ้มค่าเงินมากท่ีสดุ ตวัอยา่งเช่น บรรดาโรงแรมระดบั 3 ดาวท่ีมีแบรนด์ระดบัโลก ท่ีเป็นท่ี
ช่ืนชอบของคนกลุ่ม Gen Y ไปทัว่โลก ได้แก่ ไอบิซ (Ibis) เบสท์เวสเทิร์น (Best Western) แบรนด์
เหล่านีไ้ด้มาตีตลาดโรงแรม 3-4 ดาวของไทยไปอย่างมาก เพราะแบรนด์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองยืนยนั
ว่า โรงแรมท่ีใช้แบรนด์เหลา่นีจ้ะสะอาด บริการสภุาพ และราคาประหยดั 
  9)  กลุม่หนอนหนงัสือ 
  กลุ่มตัวอย่างรักในการอ่านหนังสือ โดยสามารถอ่านหนงัสือได้ในทุกท่ีทัง้ท่ีบ้าน
และนอกสถานท่ี ซึ่งนิสัยรักการอ่านเป็นกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมพูนความรู้ ซึ่งตรงกับ
แนวความคิดของ สขุมุ เฉลยทรัพย์ (2531) กลา่วว่า การอ่านช่วยให้ผู้อ่านเกิดสติปัญญามีความรู้
กว้างขวาง เข้าใจตนเอง ช่วยให้ผ่อนคลาย ประสบการณ์การอ่านยงัเก่ียวข้องกบัวิธีการแก้ปัญหา
ของบคุคลท่ีส่งผลให้ผู้อ่านเป็นผู้คล่องแคล่ว เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเม่ือประสบ
ปัญหาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัท่วงที  
  10)  กลุม่ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
  กลุ่มตวัอย่างชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเลีย้งสตัว์เลีย้ง ทําอาหาร 
ทําขนม และมักมองหาสิ่งใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองอยู่เสมอ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
งานวิจยัของ สิทธิพนัธ์ ธนนัไชย (2554) ท่ีให้ความสําคญักบัการทํากิจกรรมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ สนใจ
ในเร่ืองกีฬาและการออกกําลังกาย ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เวลาว่างมักทํากิจกรรมเพ่ือความ
เพลดิเพลิน 

11)  กลุม่ชอบนวตักรรม 
  กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเร่ืองของนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าไอที โดย
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Tapscott (2009) ท่ีว่า เทคโนโลยีสมยัใหม่ช่วยให้สามารถคิดค้นส่ิง
ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เจเนอเรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆเหล่านัน้อยู่
ตลอดเวลา เช่น การเปล่ียนโทรศพัท์มือถือเม่ือมีรุ่นใหมอ่อกวางจําหน่าย เป็นต้น 
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12)  กลุม่อิสระ 
  กลุ่มตัวอย่างมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อยากทําอะไรก็ทําแต่ก็ให้ความสําคญักับ
คนรอบข้างด้วย ซึง่ Tapscott (2009) กลา่ววา่ เจเนอเรชัน่วายมีอิสระในการตดัสินใจเลือกงาน คน
เหลา่นีไ้มต้่องการจมปลกัอยู่กบังานท่ีตนไม่พอใจ ทําให้มีอตัราการลาออกสงู นอกจากนีย้งัมีอิสระ
ในการค้นหาข้อมลูต่างๆผ่านการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตแนวโน้มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสถานการณ์บ้านเมือง พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าก็เปล่ียนแปลงตาม
ไปด้วยกัน ดังนัน้ รูปแบบการดําเนินชีวิต คือ วิธีท่ีบุคคลดํารงชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
บคุคลหนึง่ คือ บทบาทของบคุลิกลกัษณะของปัจเจกบคุคลท่ีถกูสร้างและกําหนดรูปแบบผ่านการ
มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมขณะท่ีบคุคลนัน้ดําเนินไปตามวงจรชีวิตของตนเอง (Hawkins, Best, & 
Coney, 1995) 
   

6.2.6  การเปิดรับส่ือของกลุ่มตัวอย่าง  
จากผลการวิจยั พบว่า มีการเปิดรับส่ืออยู่ในระดบัมาก โดยประเภทของส่ือท่ีมีการเปิดรับ

มากท่ีสดุคือ Facebook รวมไปถึง Instagram เว็ปไซต์/บล็อก และ Twitter โดยทัง้หมดอยู่ในกลุ่ม
ของส่ือออนไลน์ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริรักษ์ จนัทระ (2555) ศกึษาเร่ือง “ความพงึพอใจ
ของผู้บริโภคต่อการเปิดรับส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing” พบวา่ กลุม่ตวัอย่าง
เปิดรับส่ือ Facebook จํานวนมากท่ีสุด และยังมีส่ือออนไลน์อ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น Instagram, 
Blogger และ Twitter  เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ทัตธนันท์ พุ่มนุช (2555) ศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคม (Social Network) เพ่ือพฒันาในการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรทางการศกึษาในสํานกังานเขนพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม” พบว่า  ส่วนใหญ่
เข้าใช้งาน Facebook เป็นจํานวนมากท่ีสดุ เน่ืองจาก Facebook เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างได้อย่างกว้างขวาง มีความทันสมัย รวดเร็ว และยังเป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากงานวิจยัของ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2557) ศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ของนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบวา่ ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการใช้ Facebook มากท่ีสุด คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การได้พบเพ่ือนท่ีขาดการติดตอ่กนัมานาน ได้ผ่อนคลาย/คลายเครียด ตามลําดบั 
 ขณะท่ีวตัถปุระสงค์ของการเปิดรับส่ือโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง มีความต้องการหาข้อมลู
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ การอัพเดทข้อมูลต่างๆ และต้องการผ่อนคลาย ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกนักบัแนวคิดของ Merrill and Lowenstein (1971) กลา่วไว้ว่า มนษุย์จะแสวงหา
ข่าวสารและใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพ่ือใช้
ข่าวสารท่ีได้มาเสริมบารมี การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบนัเทิงแก่ตน โดยจะเลือก
ส่ือท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุ (Least Effort) และได้ผลประโยชน์จอบแทนท่ีดีท่ีสดุ (Promise of 
Reward) 
 
 6.2.7  พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตัวอย่าง 

จดุประสงค์ของการใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตวัอย่างคือ เพ่ือนัง่พกัผ่อน 
เป็นจํานวนมากท่ีสดุ ซึ่งต่างจากงานค้นคว้าอิสระของ ณฐัภพ ตัง้จิตปฏิภาณกลุ (2552) ศึกษา
เร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ีของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีการใช้บริการร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ีเพ่ือด่ืมกาแฟหรือทาน
ของว่าง ขนมเค้ก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ รัตนตันหยง (2556) ศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในฝ่ังธนบรีุ” พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมาใช้บริการร้าน
กาแฟเพราะติดใจในรสชาติของกาแฟเป็นจํานวนมากท่ีสดุ แสดงให้เห็นวา่ผู้มาใช้บริการร้านกาแฟ 
Specialty  ต้องการพกัผ่อนมากกวา่การมาด่ืมกาแฟโดยเฉพาะ 
 พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโดยส่วนมากใช้บริการเพียง 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างชอบไปใช้บริการกับเพ่ือน ด้วยวิธีการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการอยู่
ในช่วง 12.01-15.00 น.  และใช้เวลาอยูใ่นร้านประมาณ 1 ชัว่โมง ซึง่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
กลุม่ตวัอย่างท่ีอยูใ่นวยัทํางาน ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ท่ีมีกําลงัในการซือ้เคร่ืองด่ืม 
 

6.2.8  ทศันคตต่ิอร้านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในทัศนคติภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับด้านการ

บริการและการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านสถานท่ี ซึง่แตกต่างจากงานวิจยัของ 
สภุชา ใสงาม (2552) ศกึษาเร่ือง “ทศันคติ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้าน
กาแฟไทยระดบัพรีเม่ียม” พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัด้านความสะดวกของทําเลท่ีตัง้
ของร้าน รองลงมาคือ ด้านการบริการของพนักงานในร้าน จากการสํารวจของศนูย์วิจยักสิกรไทย 
(2552) ท่ีสรุปว่า สภาวะร้านกาแฟพรีเม่ียมส่วนใหญ่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง มีอตัราเพ่ิมขึน้ของช่อง
ทางการจําหน่าย จึงเกิดการแย่งพืน้ท่ีทําเลดี ทางผู้ประกอบการจึงปรับกลยทุธ์โดยการเน้นความ
หลากหลายและสร้างความแตกต่าง แต่ร้านกาแฟ Specialty ส่วนมากไม่ได้ตัง้อยู่ตามพืน้ท่ีการ
สญัจรท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก จงึหนัไปเน้นการบริการของพนกังานและบาริสต้า  
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 แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ ชนญัญา ศรีลลิตา (2551) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดโดยให้ความสําคัญกับด้านราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ผลติภณัฑ์และช่องทางการจดัจําหน่าย ซึง่ผู้ วิจยัได้แบ่งการหาทศันคติของกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 5 
ด้าน ดงัต่อไปนี ้
 ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ โดยกลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัรสชาติและความของกาแฟมี
ความสําคญัเป็นจํานวนมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตามงานวิจยัของ นชุนารถ คปุตษัเฐียร (2548) ศกึษา
เร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสมยัใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีสํารวจ
ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบัรสชาติ/ความหอมของกาแฟสด ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
 ทศันคติด้านราคา โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัราคาของกาแฟต่อแก้วไม่ควรเกิน 
100 บาทและราคาต่อแก้วท่ีแพงเกินไปมีผลต่อการใช้บริการอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นชุนารถ คปุตษัเฐียร (2548) ศกึษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสมยัใหม่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีสํารวจปัจจยัด้านราคาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั
กับราคาต่อแก้วท่ีเหมาะสม ราคาท่ีไม่แพงมากเม่ือเทียบกับร้านอ่ืนและการคิดราคาพิเศษกับ
สมาชิก  
 ทัศนคติด้านสถานท่ี โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการท่ีร้านกาแฟควรมีการระบุ
ท่ีตัง้หรือมีแผนท่ีในสื่อให้ชดัเจนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งต่างจากงานวิจยั
ของ ธีรยา สุขยอด (2551) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ ร้านกาแฟระดบับนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเร่ือง สถานท่ีตัง้มีความ
เหมาะสมเห็นได้ชดัเจน ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ  
 ทศันคติด้านบรรยากาศ โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัร้านกาแฟควรท่ีมีบรรยากาศ
ท่ีดูอบอุ่น นั่งได้สบาย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบังายวิจยัของ ฉัตรชยั วฒันวชิรกุล 
(2551) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด: กรณีศึกษา
ร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัร้านตกแต่ง 
สวยงาม ดสูบายตามากท่ีสดุ จะช่วยสร้างให้ผู้บริโภคมีความเพลิดเพลินและสร้างความสนุทรีใน
การบริโภคกาแฟสด  
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 ทศันคติด้านการบริการและการสง่เสริมการตลาด โดยกลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญักบัร้าน
กาแฟควรมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีและปลั๊กให้กับผู้ มาใช้บริการ ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งต่างจาก
งานวจิยัของ ฉตัรชยั วฒันวชิรกลุ (2551) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผล
การศกึษาในด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัความเอาใจจากพนกังาน
ขายมากท่ีสุด ความเอาใจใส่ของพนักงานขายจะช่วยให้ผู้ บริโภคมีความรู้สึกดีและเกิดความ
ต้องการกลบัมาใช้บริการของร้านได้ในอนาคตได้  
  

6.2.9  การทดสอบสมมตฐิาน 
6.2.9.1  สมมติฐานข้อท่ี 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่

วายมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือ 
  จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชัน่วานทุกกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับส่ือเป็นไปในเชิงบวก โดยตรงกบัแนวคิด Plummer (1974 อ้างถึงใน 
ณฐัวฒุิ ศรีกตญัญ,ู 2540) ชีใ้ห้เห็นว่า การศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ตอ่การวางแผนและการกําหนดกลยทุธ์ทางการตลาดทัง้ในด้านการกําหนดผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย 
การวิเคราะห์ตลาด การวางตําแหน่งของสินค้า การส่ือสาร การวางแผนกลยทุธ์ในการใช้สื่อ  

6.2.9.2  สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมีความ 
สมัพนัธ์กบัทศันคต ิ

จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับส่ือของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เป็นไปในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ อาทิตยา เข็มทอง (2552) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับสื่อการทํานายดวงชะดา 
ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการทํานายดวงชะตา” พบวา่ การเปิดรับส่ือการทํานายดวงชะตา
จากส่ือบุคคล และส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือประกอบการทํานายดวงชะตา และสื่ออินเทอร์เน็ต 
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองการใช้บริการทํานายดวงชะตา แต่ต่างจากงานวิจยั
ของ วาทินี เรือนไทย (2549) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือและทัศนคติของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําศลัยกรรมเสริมความงาม” พบวา่ การรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตวัอย่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับการทําศลัยกรรมเสริมความ
งามไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทศันคติตอ่การทําศลัยกรรมของกลุม่ตวัอย่าง  



158 

6.2.9.3  สมมติฐานข้อท่ี 3 การเปิดรับส่ือของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ 

จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับส่ือของผู้ บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี
ความสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 เป็นไปในเชิงบวก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อาทิตยา เข็มทอง (2552) ศกึษาเร่ือง 
“การเปิดรับสื่อการทํานายดวงชะดา ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการทํานายดวงชะตา” พบวา่ 
การเปิดรับสื่อการทํานายดวงชะตาจากส่ือบุคคล และส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือประกอบการ
ทํานายดวงชะตา ส่ืออินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์มือถือ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช้
บริการทํานายดวงชะตา แต่ต่างจากงานวิจยัของ เพ็ญนิภา พรพฒันนางกรู (2551) ศึกษาเร่ือง 
“ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่นําเข้าจากต่างประเทศของวยัรุ่น” พบว่า การเปิดรับ
ข่าวสารโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้านําเข้าจากต่างประเทศของ
วยัรุ่น นัน่คือ การเปิดรับข่าวสารไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่นําเข้าจากต่างประเทศ
ของวยัรุ่น 

6.2.9.4  สมมติฐานข้อท่ี 4 ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการไปใช้
บริการ 

จากผลวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสมัพนัธ์กับ
จุดประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
เป็นไปในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพฒันนางกูร (2551) ศึกษาเร่ือง 
“ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่นําเข้าจากต่างประเทศของวยัรุ่น” พบว่า ทศันคติมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้า เช่นเดียวกนักับงานวิจยัของ ณัฐนรี ไชยภกัดี 
(2552) ศกึษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในโครงการ 
7 สีปันรักษ์ให้โลก” พบวา่ ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อโครงการ 7 สี ปัน
รักษ์ให้โลกมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ 7 สีปันรักษ์ให้โลก โดย Assael 
(1993) กล่าวว่า ความเป็นไปได้ และแนวโน้มของบุคคลท่ีจะเกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจาก
ทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงนัน้ ย่ิงไปกว่านัน้สําหรับแนวคิดทางการตลาดและการวิจัยผู้ บริโภคเช่ือว่า 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นการวดัความถ่ีบ่อยของแนวโน้มในการซือ้สินค้าหรือใช้บริการได้ 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นความตัง้ใจซือ้ตราสินค้าของผู้บริโภค (Intention to buy) ท่ีเกิด
จากทัศนคติท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึ่งนักการตลาดควรให้ความสําคัญกับส่วนผสมทางการ
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ตลาด (Marketing Mix) เช่น สินค้า บรรจภุณัฑ์ และโฆษณา เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค  
  
6.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 6.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  6.3.1.1  การศึกษาปัจจยัการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ซึง่ผู้ วิจยั
รวบรวมกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 ร้าน เป็นการศึกษาสถานการณ์ทัว่ไปและส่วนประสมการตลาดของ
ร้านกาแฟ Specialty เพียงบางส่วนเท่านัน้ พบว่า ความต้องการในการเปิดร้านกาแฟของ
ผู้ประกอบการ คือ ต้องการให้ผู้บริโภคได้สมัผสัรสชาติและคณุภาพของกาแฟท่ีมีการคดัสรรและ
ผ่านการชงอยา่งพิถีพิถนั รับรู้ถงึคณุคา่ของกาแฟตอ่แก้วท่ีผู้บริโภคควรได้รับ ฉะนัน้ ผู้ประกอบการ
ควรสร้างแรงจูงใจท่ีจะทําให้ผู้ บริโภคอยากด่ืมกาแฟของทางร้านมากขึน้ โดยมีการให้ความรู้
เก่ียวกับเมล็ดกาแฟและเคร่ืองดื่มผ่านวิธีการต่างๆด้วยกนั เช่น การสร้างบรรยากาศภายในร้าน 
การให้ข้อมลูท่ีสําคญัผ่านรายการเคร่ืองดื่ม การแนะนําของพนกังาน การใช้ส่ือออนไลน์ให้ความรู้
ความเข้าใจหรือแจ้งข่าวสารของร้านให้มากขึน้ โดยสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของ
การดื่มกาแฟให้กบัผู้บริโภค และยงัเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการจนเกิดการบอกต่อแบบ
ปากต่อปากกนัตอ่ในกลุม่เพ่ือน คนรอบข้าง รวมไปถงึโซเชียลมีเดีย   

6.3.1.2  รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายมีอยู่หลากหลาย
กลุ่มท่ีไปใช้บริการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่ม ดงันี ้1) กลุ่มมีกําลงัทรัพย์ 2) กลุ่มโลก
ออนไลน์ 3) กลุม่ชอบความบนัเทิง 4) กลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง 5) กลุม่ตามกระแส 6) กลุม่ช่ืนชอบ
การท่องเท่ียว 7) กลุม่รักสขุภาพ 8) กลุม่เน้นสบาย 9) กลุม่หนอนหนงัสือ 10) กลุม่ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 11) กลุม่ชอบนวตักรรม 12) กลุ่มอิสระ จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด พบวา่ ผู้บริโภค
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายกลุ่มตามกระแสเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับส่ือมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ กลุ่มออนไลน์ ทําให้เห็นว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวายให้ความสําคญักบัการใช้เทคโนโลยี 
การใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งอินเทอร์เน็ตนัน้มีความรวดเร็วและมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ฉะนัน้ ผู้ ประกอบการสามารถนําโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึน้ 
ตวัอย่างเช่น การลงภาพถ่ายบรรยากาศของร้านหรือรายการเคร่ืองด่ืมผ่าน Facebook, Twitter, 
Instagram  ถือเป็นการแนะนําตวัร้านเองด้วยเช่นกนั และยงัสามารถดึงดูดกลุ่มท่ีช่ืนชอบการ
นัง่ร้านกาแฟมาใช้บริการแล้วลงภาพถ่ายผ่านโซเชียลมีเดีย เหมือนกบัเป็นการบอกต่อให้กบับคุคล
อ่ืนๆและทางร้านเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สําหรับกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายกลุ่มอ่ืนๆนัน้
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ผู้ประกอบการสามารถศกึษาเพ่ือนํามาปรับรูปแบบของร้านกาแฟให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายหรือตรง
กบัความต้องการของผู้ประกอบการเอง  

6.3.1.3  การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ประกอบการมากท่ี 
สดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือออนไลน์ จากผลวิจยั พบว่า ส่ือ Facebook เป็นส่ือกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับ
มากท่ีสดุ ดงันัน้ในการทําการตลาดหรือวางแผนกลยทุธ์ ผู้ประกอบการจึงควรตระหนกัถึงการใช้
ส่ือออนไลน์ให้มากขึน้ แจกแจงข่าวสารข้อมลูของร้านอย่างสม่ําเสมอ เพราะการใช้ส่ือประเภทนี ้
เป็นการประชาสมัพนัธ์ร้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนีก้ลุม่คนรอบข้างของผู้บริโภคก็
มีส่วนสําคญั โดยเป็นการให้ข้อมลูแบบปากต่อปากหรือผ่านสื่อต่างๆ ถ้าผู้ประกอบการสามารถ
สร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มผู้ บริโภคก็จะเกิดการบอกต่อในทิศทางท่ีดี แล้วอาจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการในการไปใช้บริการร้านกาแฟ 

6.3.1.4  ด้านพฤติกรรมการไปใช้บริการร้านกาแฟของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายนัน้ มี
จุดประสงค์เพ่ือการพักผ่อนมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีความเร่งรีบ ทําให้ต้องการสถานท่ีพกัผ่อน ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงควรตระหนกัถึง
ปัจจัยท่ีทําให้ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย และควรให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้มากขึน้ 
เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟทกุวนันีเ้ป็นกระแสนิยม มีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย
ในการใช้บริการ จนอาจทําให้ผู้บริโภคไมไ่ด้ใสใ่จถึงผลติภณัฑ์ของร้านเป็นหลกั 
  6.3.1.5  การศกึษาทศันคติของกลุม่ตวัอยา่ง เป็นการศึกษาความคิดเห็นในแต่ละ
ด้าน ดงัต่อไปนี ้1) ด้านผลิตภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านสถานท่ี 4) ด้านบรรยากาศ 5) ด้านการ
บริการและการส่งเสริมการตลาด พบว่า ด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาดเป็นด้านท่ี
ผู้บริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสดุ เน่ืองด้วยความต้องการของผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย 
ซึง่ผู้ประกอบการสามารถนํามาใช้ประกอบในการทําธรุกิจให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้  
 
 6.3.2  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

    6.3.2.1  การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้าน
กาแฟ Specialty ทัง้ 3 ร้าน เป็นการชีภ้าพรวมของสถานการณ์ตลาดของร้านกาแฟรูปแบบ
ดงักล่าวในปัจจบุนั ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป จึงควรศึกษากลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟเพิ่ม
มากขึน้ เน่ืองจากธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทําให้มุมมองและความคิดของ
ผู้ ประกอบการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  หรือใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ มาใช้บริการ เพ่ือให้
การศกึษามีหลายแง่มมุ 
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  6.3.2.2  ตวัแปรท่ีนํามาใช้ในการศกึษางานวิจยันี ้คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ
เปิดรับส่ือ พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคต ิทัง้นีใ้นการศกึษาครัง้ตอ่ไป สามารถศกึษาเพ่ิมเติม
ในเร่ืองของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะ จากงานวิจยั พบว่า ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีสว่น
สําคญัต่อการรับข้อมลูข่าวสาร เน่ืองด้วยเทคโนโลยีพฒันาขึน้ไปตามยคุสมยัทําให้พฤติกรรมการ
ใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
   6.3.2.3  กลุ่มตวัอย่างท่ีนํามาศึกษาเป็นเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมมุมองของกลุ่มผู้บริโภคกาแฟบางส่วนเท่านัน้ ดงันัน้การศึกษาในอนาคต สามารถศึกษา
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ เพ่ือให้การศกึษามีมมุมองท่ีหลากหลายมากขึน้   
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ปัจจยัการส่ือสารการตลาดกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ   

ร้านกาแฟ SPECIALTY ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ จะเป็นการศกึษาเพ่ือหาคําตอบให้สอดคล้องตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีผู้ วิจยัได้กําหนดไว้ โดยแบง่เป็นประเด็นต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
แนวคาํถามกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 
  1)  สถานการณ์ร้านกาแฟ Specialty ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจบุนัเป็นอยา่งไร  

2)  ความคดิเห็นของผู้ประกอบการหรือผู้จดัการร้านตอ่กลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายเป็น
อยา่งไรต่อร้านกาแฟ Specialty ในปัจจบุนั 

3)  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ตามแนวคิดการส่ือสารการตลาด 
เช่น ผลติภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจําหน่าย การสง่เสริมตลาด ฯลฯ 

4)  ปัญหาและอปุสรรคในการส่ือสารการตลาดของการทําร้านกาแฟ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   ปัจจยัการส่ือสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กบัการดําเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ 
พฤติกรรมการใช้บริการ และทศันคติของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  (  )  ลงใน  (    )  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
1.1  แบบสอบถามในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
1.  เพศ   (    )  ชาย    (    )  หญิง  
   
2.  อาย ุ  (    )  18-20 ปี  (    )  21-23 ปี  (    ) 24-26 ปี 
   (    )  27-29 ปี  (    )  30-32 ปี  (    ) 33-35 ปี 
 
3.  การศกึษา  (    ) ต่ํากว่ามธัยมศกึษา   (    )  มธัยมศกึษา  
   (    )  อนปุริญญา/ปวส./ปวช.  (    )  ปริญญาตรี 
   (    ) สงูกวา่ปริญญาตรี    
 
4.  รายได้ตอ่เดือน  (    ) ต่ํากว่า 10,000 บาท  (   ) 10,001 -20,000 บาท 

 (    ) 20,001 – 30,000 บาท  (   ) 30,001 – 40,000 บาท 
    (    ) มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป  
 
5.  อาชีพ    (    )  นกัเรียน/นกัศกึษา   (    )  รับราชการ 
   (    ) พนกังานรัฐวิสาหกิจ         (    )  พนกังานบริษัทเอกชน 
   (    ) ธรุกิจสว่นตวั   (    )  รับจ้างทัว่ไป  
   (    ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ………… 
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ส่วนท่ี 2  รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.1  คาํถามเก่ียวกับกจิกรรมการดาํเนินชีวิตของผู้บริโภค 
คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  (    )  ลงใน  (    )  ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 

ข้อ กิจกรรม 

5 
เป็น

ประจาํ 

4 
ค่อนข้าง
บ่อย 

3 
ทาํบ้าง
ไม่ทาํ
บ้าง 

2 
นานๆ
ครัง้ 

1 
ไม่ทาํ
เลย 

1 ฟังเพลง      
2 ดหูนงั/ดลูะคร      
3 ออกกําลงักาย      
4 วาดรูป      
5 ถ่ายรูป      
6 ช้อปปิง้      
7 เลน่ดนตรี/ร้องเพลง      
8 อา่นหนงัสือ      
9 เลีย้งสตัว์เลีย้ง      
10 ทําอาหาร/ทําขนม      
11 เลน่เกมส์ออนไลน์      
12 เลน่อนิเทอร์เน็ต      
13 ท่องเท่ียวกรุงเทพ/ตา่งจงัหวดั      
14 เสริมสวย เข้าสปา หรือนวด

ผ่อนคลาย 
     

15 เรียนหลกัสตูรท่ีใช้ประกอบ
อาชีพได้ 
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2.2  คาํถามเก่ียวกับความสนใจของผู้บริโภค 
คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย (    )  ลงใน (    ) ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

ข้อ ความสนใจ 

5 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 ให้ความสําคญักบัคนรอบข้าง      
2 นิยมซือ้สนิค้ามีช่ือเสียง (Brand 

Name) 
     

3 ตดิตามข่าวสารบ้านเมืองเสมอ      
4 แชร์ภาพหรือสิง่ท่ีสนใจผ่านส่ือ 

Social 
     

5 ตดิตามไอดอลหรือบคุคลท่ี
สนใจในส่ือโซเชียล 

     

6 ชอบงานประดษิฐ์หรือสนใจใน
งานฝีมือ (D.I.Y) 

     

7 ชอบตดิตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์      
8 สนใจวิธีในการดแูลร่างกาย 

เพ่ือให้มีรูปร่างและสดัสว่นท่ีดี 
     

9 สนใจสินค้าไอทีนวตักรรมใหม่ๆ       
10 ชอบไปงานอีเว้นขายสินค้า      
11 ชอบไปดคูอนเสิร์ต      
12 ชอบอา่นหนงัสือ หรือนัง่ทํางาน

นอกสถานท่ี 
     

13 สรรหาสถานท่ีใหม่ๆ ไป
ท่องเท่ียว 

     

14 ชอบซือ้สินค้าออนไลน์      
15 สนใจท่ีจะทําธรุกิจสว่นตวั      
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2.3  คาํถามเก่ียวกับความคิดเหน็ของผู้บริโภค 
คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย (    ) ลงใน  (    ) ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

ข้อ ความคิดเหน็ 

5 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1 การออกไปท่องเท่ียวคือการให้
รางวลัแก่ตวัเอง 

     

2 ส่ือออนไลน์มีความสําคญัในทกุ
วนันี ้

     

3 ทําตวัอยูใ่นกระแสเพ่ือไมใ่ห้เกิด
ความแตกตา่งจากผู้อื่น 

     

4 ทําธรุกิจสว่นตวัเป็นช่องทางใน
การเพ่ิมรายได้ 

     

5 ตดิตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ 
มีความสําคญั 

     

6 รับประทานอาหารและด่ืมนอก
บ้านบ้าง เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ 

     

7 ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่คง
ทางการเมืองมีผลต่อการทํา
ธรุกิจ 

     

8 ข้อมลูจากส่ือหรือผู้ มีอิทธิพลมี
สว่นช่วยในการเลือกซือ้สนิค้า 

     

9 ซือ้สนิค้าออนไลน์มีความ
สะดวก 

     

10 เปลี่ยนย่ีห้อสินค้าท่ีใช้อยูเ่ร่ือยๆ 
เพ่ือลองอะไรใหม่ๆ  
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ข้อ ความคิดเหน็ 

5 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

11 เดนิทางด้วยรถยนต์สว่นบคุคล
สะดวกสบายกว่ารถสาธารณะ 

     

12 สินค้าราคาแพงเป็นสินค้าท่ีมี
คณุภาพ 

     

13 การเรียนวิชาชีพสามารถนํามา
ประกอบอาชีพให้กบัตวัเองได้ 

     

14 การออกกําลงักาย/กินอาหารมี
ประโยชน์มีความสําคญัต่อชีวิต 

     

15 การบอกตอ่เร่ืองราวท่ีดีหรือการ
แชร์ในส่ือออนไลน์ จะทําให้รู้สกึ
ดี 

     

 
ส่วนท่ี 3  คําถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือของผู้บริโภค 
คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  (    )  ลงใน  (    )  ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 

ข้อ เนือ้หา 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

3.1  ประเภทของการเปิดรับส่ือ 

1 โทรทศัน์      

2 วิทย ุ      

3 หนงัสือพิมพ์      

4 นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค      

5 Facebook      
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ข้อ เนือ้หา 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

6 Instagram      

7 Twitter      

8 เวป็ไซต์/บล็อก      

9 คนรอบข้าง เชน่ ครอบครัว เพ่ือน 
คนท่ีทํางาน เป็นต้น 

     

3.2  วัตถุประสงค์ของการเปิดรับส่ือ 

1 
ท่านเปิดรับส่ือเพ่ือต้องการผอ่น
คลาย 

     

2 ท่านเปิดรับส่ือเม่ือรู้สกึเบ่ือ เหงา      

3 
ท่านเปิดรับส่ือเพ่ือต้องการหา
ข้อมลู 

     

4 
ท่านเปิดรับส่ือเพ่ืออพัเดทข้อมลู
ตา่งๆ 

     

5 
ท่านเปิดรับส่ือเพ่ือหาแรงบนัดาล
ใจ 

     

6 
ท่านเปิดรับส่ือเพ่ือใช้ในการ
สนทนา 
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ส่วนท่ี 4  คําถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  (    ) ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 

ข้อ เนือ้หา 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

4.1  จุดประสงค์ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ Specialty 

1 ด่ืมกาแฟโดยเฉพาะ      

2 นดัพบสงัสรรค์กบักลุม่เพ่ือน      

3 คยุเร่ืองงาน      

4 อา่นหนงัสือ       

5 พกัผ่อน      

6 ไปตามท่ีคนแนะนํามา เช่น เพ่ือน
บอก หรือพบเห็นจากสื่อ 

     

7 ถ่ายรูปและ Check-In      

8 หาสถานท่ีนัง่ทํางาน      

 
4.2  ความถ่ีในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อสปัดาห์ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 (    )  1 ครัง้/สปัดาห์   (    )  2 ครัง้/สปัดาห์ 
 (    )  3 ครัง้/สปัดาห์   (    )  มากกวา่ 3 ครัง้/สปัดาห์ 
 
4.3  บคุคลท่ีไปใช้บริการด้วย (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

(    )  เพ่ือน   (    )  คูรั่ก  (    )  คนท่ีทํางาน        
 (    )  ครอบครัว   (    )  คนเดียว   
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4.4  วิธีในการเดินทางไปใช้บริการ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 (    )  รถยนต์สว่นตวั  (    )  รถแท็กซ่ี   (    )  รถไฟฟ้า        
 (    )  จกัรยาน   (    )  มอเตอร์ไซด์  (    )  เดิน 
 
4.5  ช่วงเวลาท่ีเข้าไปใช้บริการบอ่ยท่ีสดุ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 (    )  6.01 – 09.00 น.   (    )  09.01 – 12.00 น. 
 (    )  12.01 – 15.00 น.   (    )  15.01 – 18.00 น. 
 (    )  หลงั 18.00 เป็นต้นไป 
 
4.6  ระยะเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 (    )  น้อยกวา่ 30 นาที   (    )  1 ชัว่โมง 
 (    )  2 ชัว่โมง    (    )  มากกวา่ 2 ชัว่โมง 
 
ส่วนท่ี 5  คําถามเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคตอ่ร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  (    ) ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 

ข้อ เนือ้หา 

ระดับความคิดเหน็ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

5.1  ด้านผลิตภัณฑ์ 
1 ท่านคิดวา่เมลด็กาแฟท่ีนํามาใช้ใน

การชงควรมีความพิเศษ เป็น
รสชาติเฉพาะของร้าน 

     

2 ท่านคิดวา่ควรมีรสชาติกาแฟท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือก 

     

3 ท่านคิดวา่รสชาติและความหอม
ของกาแฟมีความสําคญั 
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ข้อ เนือ้หา 

ระดับความคิดเหน็ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

4 ท่านคิดวา่ความสวยงามของ
ลวดลายบนแก้วกาแฟ หรือศิลปะ
บนฟองนม (Latte Art) เป็นส่ิง
สําคญัตอ่ร้านกาแฟ 

     

5 ท่านคิดวา่ควรมีการจําหน่ายเมลด็
กาแฟหรือสินค้าท่ีเก่ียวข้องภายใน
ร้าน 

     

5.2  ด้านราคา 
1 ท่านคิดวา่ราคาของกาแฟต่อแก้ว

ไมค่วรเกิน 100 บาท 
     

2 ท่านคิดวา่ราคาตอ่แก้วท่ีแพง
เกินไปมีผลตอ่การมาใช้บริการ 

     

3 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีทํา
การตลาดรับสทิธิพเิศษ อยา่งเช่น 
ทําบตัรสมาชิก ทําบตัรสะสมแต้ม
เพ่ือแลกรับของสมนาคณุจากทาง
ร้าน 

     

5.3  ด้านสถานที่ 
1 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรง่ายต่อ

การสงัเกตเห็น หรือตัง้อยูใ่นแหลง่
ชมุชนหรือห้างสรรพสินค้า 

     

2 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีการระบุ
ท่ีตัง้หรือมีแผนท่ีในสื่อให้ชดัเจน
เพ่ือง่ายตอ่การเดินทาง 
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ข้อ เนือ้หา 

ระดับความคิดเหน็ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

3 ท่านคิดวา่ควรมีท่ีจอดรถยนต์
สําหรับผู้มาใช้บริการ 

     

4 ท่านคิดวา่ระยะทางส่งผลตอ่การ
ไปใช้บริการร้านกาแฟ 

     

5 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรตัง้อยูใ่นท่ี
ท่ีสามารถเดนิทางได้โดยรถ
สาธารณะ 

     

5.4  ด้านบรรยากาศ 
1 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีการ

ตกแต่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะหรือโดด
เดน่ เชน่ การตกแต่งร้านด้วยไม้ 
การตกแตง่ร้านแบบปนูเปลือย 
เป็นต้น 

     

2 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีมมุท่ี
เหมาะแก่การถ่ายรูป 

     

3 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีไมเ่กิน 
10 โต๊ะ 

     

4 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมี
บรรยากาศท่ีดอูบอุน่ ผอ่นคลาย 

     

5 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมี
เคาน์เตอร์หรือท่ีนัง่หน้าบาร์ไว้
สําหรับนัง่ดวิูธีการชงกาแฟ หรือ
พดูคยุกบับาริสต้า 
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ข้อ เนือ้หา 

ระดับความคิดเหน็ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

5.5  ด้านการบริการและการส่งเสริมการตลาด 
1 ท่านคิดวา่พนกังานหรือบาริสต้า

ควรมีความรู้เก่ียวกาแฟ สามารถ
ตอบคําถาม หรือแนะนําได้ 

     

2 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีบริการ
อินเตอร์เน็ตฟรีและปลัก๊ ให้กบัผู้
มาใช้บริการ 

     

3 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีไมเ่กิน 
10 โต๊ะ 

     

4 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟ ควรไปออก
งานอีเว้นทางการตลาดหรือท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ 

     

5 ท่านคิดวา่ร้านกาแฟควรมีชอ่งทาง
การสื่อสาร เช่น เบอร์โทร 
Facebook Instagram ไว้คอยให้ 
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ภาคผนวก ค 
 

ภาพบรรยากาศของร้านกาแฟทัง้ 3 ร้าน 
 

 
 

ภาพที่ ค.1  นิโรธา วีรธรรมพลูสวสัดิ์ ผู้ประกอบการร้าน One Ounce For Onion และผู้ ทําวิจยั 
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ภาพที่ ค.2  หน้าร้าน One Ounce For Onion 
 

 
 

ภาพที่ ค.3  บริเวณท่ีนัง่ด้านนอกของร้าน One Ounce For Onion 
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ภาพที่ ค.4  บริเวณท่ีนัง่ด้านนอกของร้าน One Ounce For Onion 
 

 
 

ภาพที่ ค.5  บริเวณท่ีนัง่ภายในร้าน One Ounce For Onion 
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ภาพที่ ค.6  เคร่ืองด่ืม Hot Latte ของร้าน One Ounce For Onion  
 

 
 

ภาพที่ ค.7  อาหารของร้าน One Ounce For Onion 
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ภาพที่ ค.8  รายการเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆของร้าน One Ounce For Onion 
 

 
 

ภาพที่ ค.9  เคาน์เตอร์สําหรับสัง่เคร่ืองดื่มร้าน One Ounce For Onion 
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ภาพที่ ค.10  วรรศิกา ญาณสทิธิ ผู้จดัการร้าน Amatissimo Caffe และผู้ ทําวิจยั 
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ภาพที่ ค.11  บริเวณหน้าร้าน Amatissimo Caffe 
 

 
 

ภาพที่ ค.12  บริเวณหน้าร้าน Amatissimo Caffe 
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ภาพที่ ค.13  บริเวณภายในร้าน Amatissimo Caffe 
 

 
 

ภาพที่ ค.14  บริเวณภายในร้าน Amatissimo Caffe  
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ภาพที่ ค.15  เคร่ืองด่ืม Iced Latte ของร้าน Amatissimo Caffe 
 

 
 

ภาพที่ ค.16  ขนมปังของร้าน Amatissimo Caffe 
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ภาพที่ ค.17  เคาน์เตอร์สําหรับสัง่เคร่ืองด่ืม ร้าน Amatissmo Caffe 
 

 
 

ภาพที่ ค.18  อปุกรณ์สําหรับชงกาแฟ ร้าน Amatissimo Caffe 
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ภาพที่ ค.19  อดิเทพ พินิจภิญโญ และ นงพรรณ ตัง้ทวีกลู ผู้ประกอบการร้าน Ink & Lion         
และผู้จดัทําวจิยั 
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ภาพที่ ค.20  บริเวณหน้าร้าน Ink & Lion 
 

 
 

ภาพที่ ค.21  บริเวณภายในร้าน Ink & Lion 
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ภาพที่ ค.22  บริเวณภายในร้านท่ีมีการจดัแสดงผลงานศิลปะของร้าน Ink & Lion 
 

 
 

ภาพที่ ค.23  ผลติภณัฑ์อ่ืนๆท่ีวางจําหน่ายในร้าน Ink & Lion 
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ภาพที่ ค.24  เคาน์เตอร์สําหรับสัง่เคร่ืองด่ืมของร้าน Ink & Lion 
 

 
 

ภาพที่ ค.25  บริเวณสําหรับชงเคร่ืองด่ืมของร้าน Ink & Lion 



ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล     นายเอกยทุธ ภมรกลู 
  
ประวัตกิารศึกษา ภาควิชาการสร้างสรรค์โฆษณา คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยก รุ ง เทพ  ปี ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศกึษา ปี 2551 

 
ประวัตกิารทาํงาน - ตําแหนง่ ผู้ชว่ย Project ของบริษัท I-Design 

จํากดั ปี 2554 
 - ตําแหน่ง ผู้ชว่ยทัว่ไป ของร้านเสือ้ผ้า JBB*   

ปี 2555-2556 
      


	ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty
	บทที่ 5 การสำรวจการใช้บริการของผู้บริโภค
	บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



