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งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty
กับรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอ
เรชัน่ วาย ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาปั จจัยการสื่อสาร
การตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ าน
กาแฟ Specialty ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทังหมด
้
3 ร้ าน ดังต่อไปนี ้ 1) ร้ าน One Ounce For Onion
2) ร้ าน Amatissimo Caffe 3) ร้ าน Ink & Lion นอกจากนี ้ยังใช้ การสังเกตการณ์ของผู้วิจยั ใน
การศึกษาสภาพแวดล้ อม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความชอบและมีความรู้ ความเข้ าใจใน
กาแฟ เมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ มีการคัดสรรเป็ นอย่างดี รูปแบบร้ านกาแฟ Specialty มีลกั ษณะ StandAlone ที่มีตงแต่
ั ้ ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ใช้ หลักส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมทางการตลาด
ด้ านการวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั ทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึง่ ใช้ บริการหรื อเคยใช้ บริการร้ านกาแฟ Specialty จํานวน 400 คน เพื่อ
วัดรู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติ จากผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกได้ เป็ น 12 กลุ่ม มีการเปิ ดรับสื่อ Facebook เป็ น
จํานวนมากที่สดุ วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อเพื่อต้ องการหาข้ อมูล พฤติกรรมในการไปใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟเพื่อนัง่ พักผ่อนมากที่สดุ ความถี่ในการใช้ บริ การ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ บุคคลที่ไปด้ วยคือ เพื่อน
นิ ย มเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นทัศ นคติ ข องผู้บ ริ โ ภคด้ า นการบริ ก ารและการส่ ง เสริ ม

(4)
การตลาดมี อยู่ในระดับมากที่ สุด และด้ านผลิตภัณฑ์ คือด้ า นที่ มี ค่าเฉลี่ ย ที่ ตํ่า สุด โดยผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กบั
การเปิ ดรับสื่อ การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน

(1)

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

Marketing Communication of Specialty Coffee Shop with
Lifestyle, Media Exposure, Behavior and Attitude of Generation Y
Consumers
Mr. Ekkayuth Phamornkul
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
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

(6)
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
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
“กาแฟเป็ นเหมือนเพื่อนเรา ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ทํางาน หรื อที่บ้าน ช่วงไหนที่ร้ ูสกึ จะทําอะไรดีนะ
ก็จะลงเอยด้ วยการกินกาแฟ” ชวลิต กอสัมพันธ์ (2557 อ้ างถึงใน ศิวะภาค เจียรวนาลี, กันตพร
สวนศิลป์วงศ์ และสลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 2557)
“กาแฟของ คือ การพักผ่อน เพราะการกิ นกาแฟ ไม่ได้ มีแค่แก้ วกับนํ า้ กาแฟ แต่ต้องมี
บรรยากาศที่ดีด้วย” นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ (2557 อ้ างถึงใน ศิวะภาค เจียรวนาลี, กันตพร
สวนศิลป์วงศ์ และสลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 2557)
“กาแฟ คือ การเดินทางที่ไม่ร้ ู จบ มันพาเราไปสู่สถานที่และผู้คนที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอ ทัง้
ยังทําให้ เราเข้ าใจตัวเราเองและธรรมชาติ” วรัตต์ วิจิตรวาทการ (2557 อ้ างถึงใน ศิวะภาค เจียร
วนาลี, กันตพร สวนศิลป์วงศ์ และสลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 2557)
จากนิยามดังกล่าวของแต่ละคน พบว่า ความหมายในการดื่มกาแฟนันมี
้ ความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป โดยเป็ นการแสดงออกถึงตัวบุคคลหรื อวัฒนธรรมของคนๆนัน้ กระบวนการวิธี
คิด ทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้ ชีวิตประจําวันของแต่ละคน
ั นาการมาจากกาแฟหาบ
ธุรกิจกาแฟของประเทศไทยเริ่ มเข้ ามาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีวิวฒ
เร่ แ ละสามล้ อ จากนัน้ จึ ง พัฒ นามาเป็ นร้ านกาแฟขายโดยอาโก ชาวจี น โดยมี ก ารเพิ่ ม ของ
รับประทาน เช่น ขนมปั งปิ ง้ สังขยา และแยม นอกจากนี ้ร้ านกาแฟไทยยังใช้ เป็ นสถานที่พบปะกัน
สําหรับสังคมในหมู่บ้านและชุมชน ภายหลังจากการรับวัฒนธรรมจากตะวันตก และมีนกั ศึกษา
ไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศจํานวนมาก จึงเกิดร้ านกาแฟทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บ ริ โ ภคกาแฟ จึ ง มี ก ารพัฒ นารู ป แบบให้ ทัน สมัย ขึน้ มา ซึ่ง ปั จ จุบัน นี ม้ ี ร้ านกาแฟเปิ ดตัว ขึน้
มากมาย สามารถพบเห็นได้ ทวั่ ตามห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน ปั๊ มนํ ้ามัน เป็ นต้ น ส่งผลให้ ธุรกิจ
ร้ านกาแฟมี ค นสนใจเปิ ดเป็ นจํ า นวนมาก ประกอบกับ กระแสนิ ย มของร้ านกาแฟทุก วัน นี เ้ ริ่ ม
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เปลี่ยนแปลงไป จากร้ านกาแฟที่เป็ นร้ านสําหรับเข้ ามานั่งดื่มกาแฟเพื่อพักผ่อนอย่างสมัยก่อน
กลับกลายเป็ นแหล่งสําหรั บในการไปนั่งทํากิจกรรมช่วงเวลาว่างเสมือนบ้ านหลังที่สาม ฉะนัน้
เสน่ห์ของร้ านกาแฟและวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนไทยจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
รู ปแบบร้ านกาแฟในปั จจุบนั นี ้มีความหลากหลายมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นร้ านกาแฟ แฟรน
ไชส์จากต่างประเทศและร้ านกาแฟแบรนด์ภายในประเทศ พงษ์ เทพ แสงซื่อ (2554) ซึ่งกล่าวว่า
ร้ านกาแฟเหล่านี ้จะมีลกั ษณะการลงทุนใน 3 รูปแบบหลักๆดังนี ้
1) ร้ านกาแฟ Stand – Alone มีทงแบรนด์
ั้
ใหญ่ใช้ ทําเลในห้ างสรรพสินค้ า อาคาร
สํานักงาน อาคารอิสระหรื อพลาซ่าใหญ่ๆ เพื่อจับกลุ่มลูกค้ าตลาดบน และกลุ่มร้ านกาแฟอินดี ้ มี
พื ้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตรขึ ้นไป โดยอาศัยจุดเด่นเรื่ องคอนเซ็ปต์เฉพาะของร้ านมาเป็ นตัว
ดึงดูด
2) ร้ านกาแฟคอร์ เนอร์ (Corner / Kiosk) เป็ นร้ านกาแฟขนาดกลางที่ใช้ พื ้นที่
ประมาณ 6 ตารางเมตรขึน้ ไป ลักษณะเป็ นมุมกาแฟภายในศูนย์ การค้ า อาคารสํานักงาน
โรงพยาบาล รวมทังปั
้ ๊ มนํ ้ามัน ร้ านกาแฟประเภทนี ้อาจจัดให้ มีที่นงั่ รองรับลูกค้ าได้ จํานวนเล็กน้ อย
3) ร้ านกาแฟรถเข็น (Cart) เป็ นร้ านกาแฟขนาดเล็กใช้ พื ้นที่ประมาณ 3 ตาราง
ั ้ ง่าย ทําให้ เข้ าถึงตลาดได้ ทุก
เมตร ไม่มีที่นงั่ ให้ ลกู ค้ า สามารถเคลื่อนย้ ายสะดวก หาทําเลที่ตงได้
ระดับ
โดยรู ปแบบที่พบเห็นมากขึ ้นทุกวันนี ้คือ รู ปแบบของร้ าน Stand-Alone อย่างกลุ่มร้ าน
กาแฟอินดี ้ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบการต้ องการลงทุนเปิ ดร้ านเพื่อสร้ างแบรนด์เป็ นของตนเอง ไม่ขึ ้นกับร้ าน
กาแฟแฟรนไชส์ทวั่ ไป โดยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญผ่านการเรี ยนและประสบการณ์ของกาแฟเป็ น
อย่างดี มีการนําเมล็ดที่พิเศษและแตกต่างจากร้ านทัว่ รวมไปถึงวิธีการในชงที่มีความพิถีพิถนั เป็ น
พิเศษ โดยมีการใช้ Specialty Coffee คําว่า Specialty หมายถึง เรื่ องที่เอาใจใส่พิเศษหรื อสิ่งที่
ชํานาญเป็ นพิเศษ ซึง่ ทาง Specialty Coffee Association of America (2015) ระบุว่า กาแฟแบบ
พิเศษที่ มีกลุ่มบุคคลผลิตขึน้ ให้ มีคุณภาพสูงสุด และไม่ได้ เป็ นการทํ างานเพียงคนเดียวแต่ต้อง
อาศัยการร่ วมมือจากหลายกลุ่มเพื่อได้ มาตรฐานของเมล็ดกาแฟตังแต่
้ กระบวนการ เริ่ มต้ นไปจน
จบ ซึง่ กลุม่ ดังกล่าวประกอบไปด้ วย ชาวไร่ชาวสวน กลุม่ ผู้ประกอบการ โรงคัว่ กาแฟ และผู้บริ โภค
นอกจากนี ้ การิ น อัศวเรื องชัย (2557 อ้ างถึงใน นวพร เลาหศักดิ์, 2557) กล่าวว่า เป็ นการคัดสรร
เมล็ดกาแฟเกรดพรี เมี่ยมจากหลากหลายแหล่งปลูกทัว่ โลกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างดี
้ ้ ประกอบการ
เยี่ยม ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการปลูก เรื่ องดิน ฟ้า อากาศ และเรื่ องอื่นๆอีกมากมาย ดังนันผู
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มีการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีเยี่ยม ต้ องการสื่อสารให้ ความรู้ความเข้ าใจกับผู้บริ โภคเกี่ยวกับ
กาแฟ โดยมีวิธีการชงที่ไม่ได้ มาจากเครื่ องชงกาแฟสดเท่านัน้
ดัง นัน้ เจ้ า ของร้ านจะมี ก ารคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดี เ ยี่ ย ม ต้ องการที่ จะให้ ความรู้
ความเข้ าใจกับผู้บริ โภคให้ มากขึ ้น โดยจะมีวิธีการชงที่ไม่ได้ มาจากเครื่ องชงกาแฟสดเท่านัน้ และ
สามารถออกแบบร้ านให้ เป็ นไปตามในแบบที่ชอบ แต่ก็จะมีการลงทุนที่คอ่ นข้ างสูงและบานปลาย
ทังในเรื
้ ่ องของอุปกรณ์ ต่างๆ การตกแต่งร้ าน ค่าเช่าที่ ค่านํ ้า ค่าไฟ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในระยะ
หลังมีร้านประเภทนี เ้ กิ ดขึน้ มาก ไม่ว่าจะด้ วยใจรักการทํ ากาแฟจริ งๆหรื อด้ วยกระแสนิยมของ
ผู้บริ โภค ทําให้ ธุรกิจประเภทนี ้มีการแข่งขันกันสูงมากขึ ้น บางร้ านเปิ ดตัวได้ ไม่นานเท่าไหร่ ก็ต้อง
ปิ ดไป อาจจะเพราะกําไรไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายต่างๆภายในร้ าน แต่บางร้ านที่ได้ รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคก็จะยังคงอยู่
เมื่อแนวโน้ มการดื่มกาแฟของคนไทยทุกวันนีไ้ ม่ใช่เพียงแต่ดื่มดํ่ากับรสชาติ และความ
หอมของเมล็ดกาแฟที่กลัน่ ออกมาเป็ นเครื่ องดื่ม ยังมีองค์ประกอบด้ านอื่นๆที่ต้องควบคู่ไปด้ วย
อย่างเช่น การแสดงออกทางวัฒนธรรม วิธีคิด ทัศนคติ รสนิยม หรื อกิจกรรมที่นิยมทํากันในร้ าน
กาแฟ ทํ า ให้ ก ารใช้ ชี วิ ต ประจํ า วัน ของคนไทยส่ ว นใหญ่ ส มัย นี จ้ ะสรรหาร้ านที่ มี บ รรยากาศดี
อินเทอร์ เน็ตฟรี ไว้ คอยให้ ใช้ บริการ เป็ นสถานที่นดั พบปะสังสรรค์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ประชุมงาน
บางร้ านเปิ ด 24 ชัว่ โมงไว้ คอยบริ การสําหรับผู้สะดวกทํางานในเวลากลางคืน ซึง่ แต่ละคนก็จะมี
จุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การที่แตกต่างกัน
ปั จ จุบัน ผู้ป ระกอบการหลายรายเริ่ ม หัน มาใส่ใ จในบริ ก ารด้ า นต่า งๆของร้ านมากขึน้
เนื่องจากผู้บริ โภคที่เข้ ามาใช้ บริ การในร้ านกาแฟแล้ วรู้ สกึ พอใจในรสชาติ หรื อบรรยากาศของร้ าน
จะเกิ ด การบอกต่อ กับ กลุ่ม คนที่ ชื่ น ชอบการดื่ ม ด้ ว ยกัน ให้ ล องไปสัม ผัส โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เทคโนโลยีมือถือเข้ ามามีบทบาทต่อการบอกต่อเรื่ องราวในทางที่ดีและไม่ดี โดยมีการถ่ายรู ปเล่า
เรื่ องราวลงผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อบุคคลได้ เข้ ามาพบเห็นและอ่านข้ อความจึงอาจเกิดความสนใจจน
อยากไปลองใช้ บริ การตามคําบอกเล่า ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบมีการสนทนาโต้ ตอบกัน และมีการ
แบ่งปั นข้ อมูลซึ่งกันและกัน ทําให้ การสื่อสารแบบนี ้มีพลังในการควบคุมให้ ผ้ รู ับสารคล้ อยตามได้
ถือเป็ นกระแสในยุคสมัยนี ้ของผู้บริ โภคในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟประเภทดังกล่าว เนื่องด้ วย
ผู้ใช้ บริ การอาจเบื่อกับการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟรู ปแบบเดิมอย่างร้ านกาแฟแฟรนไชส์ จึงอยาก
สรรหาร้ านแปลกใหม่ ลองอะไรที่ไม่เคยลอง ซึ่งตรงกับยุคสมัยและนิสยั ของกลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วาย ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีทศั นคติ แนวคิด และอุปนิสยั ไปในทิศทางที่แตกต่างจากคนในยุคก่อน
หน้ า และที่สําคัญคือ กําลังการซื ้อของคนกลุม่ นี ้กําลังจะสูงขึ ้น (วีรพงษ์ ชุตภิ ทั ร์ , 2556)
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ฉะนัน้ ยุคสมัยที่ผ้ บู ริ โภคจะมานัง่ ดื่มกาแฟเพื่อเสพรสชาติและกลิ่น อาจจะมีอยู่น้อยลง
แต่ยงั มีกลุม่ เฉพาะที่ยงั ต้ องการเผยแพร่ศลิ ปะของการชงกาแฟที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนร้ าน
แฟรนไชส์ทวั่ ไป ในอนาคตอาจมีร้านกาแฟที่มีคณ
ุ ภาพในทุกๆด้ านจนส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคอยากเข้ า
มาใช้ บริ การจนเสมือนบ้ านหลังที่สามก็เป็ นไปได้

1.2 วัตถุประสงค์
1)
2)
3)
4)

เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty
เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วาย
เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนเรชัน่

วาย
5) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายต่อร้ านกาแฟ Specialty
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริการ และทัศนคติตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty

1.3 ปั ญหาการทําวิจัย
1) ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty เป็ นอย่างไร
2) รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กบั การเปิ ดรับ
สื่อหรื อไม่ อย่างไร
3) การเปิ ดรับสื่อมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ของ
กลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายหรื อไม่ อย่างไร
4) การเปิ ดรั บสื่ อมี ความสัมพัน ธ์ กับทัศนคติของกลุ่ม ผู้บริ โภคเจเนอเรชั่น วายหรื อไม่
อย่างไร
5) ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริ การมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
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1.4 สมมติฐาน
1) รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กบั การเปิ ดรับ
สื่อ
2) การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
3) การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ บริการ
4) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ บริ การ

1.5 ขอบเขตงานวิจัย
การทําวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ในส่วนแรกทําการศึกษาปั จจัยการสื่อสารการตลาด
และส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ ผู้วิจยั ทําการศึกษาโดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ านกาแฟ Specialty ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เปิ ดร้ านมา
มากกว่า 1 ปี โดยเลือกร้ านกาแฟจํานวน 3 ร้ าน จากจํานวนการกด Like ใน Facebook มากที่สดุ
10 อันดับ ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้ (สํารวจเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
1) ร้ าน Library จํานวน 38,879 Likes
2) ร้ าน Pacamara จํานวน 21,212 Likes
3) ร้ าน Gallery กาแฟดริ ป จํานวน 15,770 Likes
4) ร้ าน Roast จํานวน 14,991 Likes
5) ร้ าน Rocket จํานวน 13,646 Likes
6) ร้ าน One Ounce For Onion จํานวน 11,878 Likes
7) ร้ าน Casa Lapin จํานวน 11,661 Likes
8) ร้ าน Amatissimo Caffé จํานวน 6,054 Likes
9) ร้ าน Ceresia จํานวน 5,470 Likes
10) ร้ าน Ink & Lion จํานวน 4,572 Likes
ส่วนของการศึกษาขอบเขตด้ านรู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริการ และทัศนคติตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty ของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย ซึง่ ทําการวิจยั โดยใช้
วิธีการเก็บข้ อมูลของกลุม่ ประชากรตัวอย่าง โดยเลือกจากผู้ใช้ บริการหรื อผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใน
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การใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ที่มีจํานวนการกด Like ใน Facebook มากที่สดุ 10 อันดับ
เช่นกัน

1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจยั และผู้อ่านรายงานการวิจยั จึงได้ ให้ คํานิยาม
ศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี ้
1) ปั จจัยการสื่อสารการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ร้านกาแฟ Specialty ใช้ เป็ นการ
สื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับร้ านกาแฟไปยังผู้รับสารเป้าหมาย เพื่อเป็ นการจูงใจ หรื อเพื่อสร้ างทัศนคติ
พฤติกรรมการใช้ บริ การ เพื่อให้ เกิดผลอย่างประสิทธิ ภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ในการ
จําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด เป็ นต้ น
2) กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย หมายถึง กลุม่ ประชากรตังแต่
้ อายุ 18-35 ปี เติบโตมาในยุคการ
สื่อสารผ่า นเทคโนโลยี เช่ น คอมพิ วเตอร์ โทรศัพ ท์ มื อถื อ แท็ บเล็ต เป็ นต้ น โดยมี การติดตาม
ข่าวสารผ่าน Social Network เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Blog และอื่นๆ ซึง่ ลักษณะ
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ จะมีบุคลิกที่กล้ าแสดงออก เอกลักษณ์ เฉพาะตัว เป็ นตัวของตัวเองสูง ชอบ
ลองอะไรใหม่ๆ ชอบความสะดวกรวดเร็ ว ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข
3) รู ปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง แบบแผนของการดําเนินชีวิตของบุคคลรวมไปถึง
องค์ประกอบภายในจิตใจที่จะมีผลต่อความแตกต่างด้ านพฤติกรรม การแสดงออก โดยศึกษาจาก
การทํากิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของแต่ละ
บุคคลในด้ านต่างๆ
4) การเปิ ดรับสื่อ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคเปิ ดรับสื่อโดยการใช้ ประสาทสัมผัส คือ การได้
ยิ น การฟั ง การพูด การอ่ า น จากแหล่ง ต่า งๆไม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ เก่ า เช่ น หนัง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร
โทรศัศน์ วิทยุ และสื่อใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ต ซึ่งตัวผู้บริ โภคเองสามารถเลือกเปิ ดรับสื่อในสื่อที่
ตนเองสนใจเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่าง
5) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้บริ โภค ที่มี
ผลต่อการแสดงออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรม โดยการจากการรับรู้ วิเคราะห์องค์ประกอบของ
คุณภาพโดยรวมของร้ านกาแฟ โดยมีปัจจัยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) รสชาติและคุณภาพของเครื่ องดื่ม
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(2) ความเหมาะสมของราคา
(3) สถานที่ตงของร้
ั้
านกาแฟ
(4) บรรยากาศของร้ าน
(5) การบริการและการส่งเสริ มการตลาด
6) พฤติกรรมการใช้ บริ การ หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของผู้บริ โภคในการจะค้ นหา
การคิด การซื ้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้ าและบริ การ ต่อการตอบสนองความต้ องการของตัว
ผู้บริโภคเอง ซึง่ จะแสดงออกมาในด้ านต่างๆดังนี ้
(1) เหตุผลหรื อจุดประสงค์ในการใช้ บริการ
(2) ความถี่ในการไปใช้ บริ การ
(3) บุคคลที่ไปใช้ บริการด้ วย
(4) วิธีในการเดินทาง
(5) ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริการ
(6) ระยะเวลาในการใช้ บริ การ
7) ร้ านกาแฟ Specialty หมายถึง ร้ านกาแฟที่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคล ซึง่ ทําการเปิ ดกิจการ
ด้ ว ยความรั ก และความหลงใหลในกาแฟ โดยมี สิ น ค้ าหลัก คื อ กาแฟสดที่ นํ า เมล็ ด มาจาก
หลากหลายที่ ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยบางร้ านจะมีเครื่ องคัว่ บดสําหรับคัว่ กาแฟ
แล้ วจัดจําหน่ายให้ กับร้ านอื่นๆหรื อบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการมีความใส่ใจในการคัดสรรเลือก
เมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมไปถึงวิธีการชงเครื่ องดื่มที่มีความละเอียด พิถิพิถนั มี
การให้ ความรู้ ความเข้ าใจสําหรับผู้มาใช้ บริ การ มีการบริ การที่เป็ นกันเอง มีอินเทอร์ เน็ตฟรี ให้ ผ้ มู า
ใช้ บริ การ มักตังอยู
้ ่ตามตึก อาคารอิสระ และแหล่งชุมชน ซึ่งแต่ะละร้ านจะมีแนวคิดของร้ านที่
แตกต่ า งกัน มี ก ารตกแต่ ง ร้ านที่ ทัน สมัย สบายตา ซึ่ ง ปั จ จุ บัน จะนิ ย มแต่ ง ร้ านในรู ป แบบที่
หลากหลายและมีความเป็ นเอกลัษณ์เฉพาะตัว

1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้ประกอบการร้ านกาแฟ Specialty ได้ นําปั จจัยการสื่อสาร
การตลาดและส่วนประสมการตลาดมาปรับใช้ ให้ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอ
เรชัน่ วาย และสามารถนําไปเป็ นแนวทางเพื่อปรับใช้ กลุม่ อื่นๆ
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2) เพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจหรื อผู้ที่สนใจ นํามาปรับใช้ พฒ
ั นาและวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3) เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้ านวิชาการ ที่จะสามารถนําข้ อมูลหรื อผลจากการวิจยั ที่ได้ นําไป
พัฒนา และเป็ นข้ อมูลในการวิจยั ที่เกี่ยวเนื่องกันต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย”
ผู้วิจัยได้ นํ าเอาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อใช้ เป็ นกรอบในการศึกษา
ดังต่อไปนี ้
2.1 ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดและส่ ว นประสมทาง
การตลาด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ วาย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค
2.7 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับร้ านกาแฟ Specialty
2.8 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและส่ วนประสมทาง
การตลาด
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้ อมูลจากผู้สง่ สารไปยัง
ผู้รับข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ เพื่อชักจูงให้ ผ้ รู ับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดย
คาดหวังให้ เป็ นไปตามที่ผ้ สู ง่ ต้ องการ
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การตลาด (Marketing) ทางสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Marketing
Association) ให้ จํากัดความว่าการตลาด คือ กระบวนการวางแผน และการดําเนินการในการ
กําหนดรูปแบบสินค้ า บริ การหรื อความคิด การตั ้งราคา การส่งเสริ มการตลาด และการจัดจําหน่าย
เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของบุคคล และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
้ น
เมื่อนําทั ้ง 2 คํามารวมกัน Kotler (2003) ได้ อธิบายถึงว่า การสื่อสารการตลาดนันเป็
กิจกรรมทางการตลาดต่างที่บริ ษัทได้ ดําเนินการเพื่อที่จะสื่อสารและส่งเสริ มสินค้ าและบริ การไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบไปด้ วย การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง
DeLozier (1976) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการการนําเสนอกลุม่
ของสิ่งกระตุ้น ต่า งๆไปยังผู้บริ โภคโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ เกิ ดการตอบสนองที่ พึงปรารถนา
ตลอดจนรวมไปถึ ง การสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆที่ นํ า เสนอข่ า วสารขององค์ ก ร เพื่ อ ให้
กลุม่ เป้าหมายเกิดการรับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารที่ได้ รับนั ้น
สุวฒ
ั นา วงษ์ กะพันธ์ (2540) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดในอัน ที่ จะสื่ อ ความหมาย สร้ างความเข้ าใจ สร้ างการยอมรั บระหว่างธุรกิ จ กับ
ผู้บริ โภค โดยมุง่ หวังให้ เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนัน้
ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ (2540) ให้ ความหมายของ การสื่อสารการตลาด คือ รูปแบบของการ
สื่อสารที่มีผ้ สู ง่ ข่าวสาร คือ ผู้ผลิตสินค้ าหรื อการบริ การผู้จดั จําหน่ายสินค้ า ฝ่ ายโฆษณาของบริ ษัท
บริ ษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรู ปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การ
เคลื่อนไหว ตัวอักษร คําพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรื อส่งตรงไป
ยังผู้รับข่าวสาร เป็ นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ผ้ รู ับข่าวสารตอบสนอง
ไปในทิศทางต้ องการ
จากคําจัดความที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ พอจะสรุ ปได้ ว่าการสื่อสารการตลาดคือ กิจกรรม
ทางการตลาดที่องค์กรหรื อบริ ษัทได้ ส่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อบริ การไปยังกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมาย โดยผ่านการใช้ เครื่ องมือทางการตลาดเช่น การโฆษณา การใช้ สื่อประชาสัมพันธ์
การส่ง เสริ มการขาย การใช้ พ นักงาน เป็ นต้ น เพื่ อให้ เ กิ ด ความพึง พอใจและตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคอย่างสูงสุด และยังตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรหรื อบริ ษัทนั ้นอีกด้ วย
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2.1.2 บทบาทของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดเป็ นปั จจัยสําคัญในการที่ จะผลักดันให้ ธุรกิจของตนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และใช้ เพื่อการสื่อสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของตนเองไปสู่ผ้ บู ริ โภคเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีผ้ สู รุปบทบาทของการสื่อสารการตลาดไว้ 7 ประการดังนี ้ (Fill, 1999; Shimp,
2000)
1) เพื่อสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งในสินค้ าและบริ การ
2) เพื่อยํ ้าเตือนความทรงจํากับผู้บริ โภคเป้าหมาย
3) เพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารให้ ผ้ บู ริ โภคเป้าหมายทราบ
4) เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ กลุม่ เป้าหมายตอบสนองในแนวทางที่องค์กรต้ องการ
5) เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าหรื อองค์กรให้ เกิดขึ ้นในจิตใจของตัว
ผู้บริ โภคเป้าหมาย
6) เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเป้าหมายตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การขององค์กร
7) เพื่อทําให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อซํ ้าหรื อสร้ างความภักดีในสินค้ าและการบริ การ
ขององค์กร
สรุ ปได้ ว่าบทบาทการสื่อสารการตลาดนัน้ มี อยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นการบอกให้
ทราบ การสร้ างความแตกต่างระหว่างตราสินค้ า การยํ ้าเตือนความทรงจําของผู้บริ โภค การสร้ าง
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ า การโน้ มน้ าวใจ รวมไปถึงการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า ซึ่ง
บทบาททัง้ หมดนี จ้ ะนํ าไปสู่การเพิ่มขึน้ ของยอดขายและสามารถทราบกลุ่มเป้าหมายได้ อย่าง
ชัดเจน
2.1.3 กระบวนการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในลักษณะของกระบวนการ
ของการสื่อสารใน 4 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้ส่งสาร (Source/Sender) สาร (Message) สื่อ
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ดังแสดงในภาพที่ 2.1

12
ผู้สง่ สาร

ข่าวสาร

ช่องทางการ

ผู้รับสาร

สื่อสาร

(ถอดรหัสสาร)

(เข้ ารหัสสาร)

อุปสรรค

ปฏิกิริยา
ตอบกลับ
ภาพที่ 2.1 กระบวนการสื่อสาร
แหล่ งที่มา: Shimp, 2000.
จากภาพที่ 2.1 กระบวนการสื่อสารการตลาดจะเริ่ มต้ นจากผู้ที่ส่งสาร (Source) ทําการ
เข้ ารหัส (Encoding) ซึง่ เป็ นขั ้นตอนที่เราจะนําเอาความคิดแปลออกมาให้ อยู่ในรูปของสัญลักษณ์
ที่ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจได้ ซึง่ กระบวนการเข้ ารหัสนี ้เองจะนําไปสู่สาร (Message) ที่จะส่งออกไป
ซึ่งเมื่อถูกส่งออกไปผ่านสื่อ (Media/Channel) ซึ่งหมายถึงช่องทางที่นําพาสารนั ้นไปถึงผู้รับสาร
แล้ ว ผู้รับสาร (Receiver) ก็จะทําการถอดรหัส (Decoding) ซึง่ เป็ นการตีความหมายของสารในรู ป
ของความคิ ด หรื อ การรั บ รู้ ที่ มี ต่ อ ข่ า วสารนั น้ หลัง จากนัน้ ผู้ รั บ สารจะส่ ง ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลับ
(Feedback)
มายัง ผู้ส่ง สารได้ เ ป็ นกระบวนการในลัก ษณะแบบนี อ้ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง ทัง้ นี ใ้ น
กระบวนการสื่อสารอาจเกิดอุปสรรคหรื อสิ่งรบกวน (Noise) ขึ ้นได้ ในทุกองค์ประกอบทังจากตั
้
วผู้
ส่งสาร ตัวสาร สื่อ และผู้รับสาร เช่น ผู้ส่งสารไม่มีทกั ษะการสื่อสาร สารนั ้นเข้ าใจยาก สื่อที่ใช้ ไม่
สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคเป้าหมาย หรื อผู้รับสารไม่มีความรู้ในเรื่ องที่ทําการสื่อสาร เป็ นต้ น ดังนันใน
้
การสื่อสารแต่ละครัง้ ผู้ที่ทําการสื่อสารจําเป็ นที่จะต้ องพยายามลดอุปสรรคของการสื่อสารให้ น้อย
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เพื่อให้ การสื่อสารนั ้นเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ผลิตสินค้ าและ

ข่าวสารทาง

บริ การ

การตลาด

สื่อต่างๆ

ผู้บริ โภค
เป้าหมาย

สิ่งรบกวน

การตอบสนองของ
ผู้บริ โภคเป้าหมาย
ภาพที่ 2.2 กระบวนการสื่อสารทางการตลาด
แหล่ งที่มา: Shimp, 2000.
จากภาพที่ 2.2 เมื่อมาพิจารณาถึงกระบวนการของการสื่อสารการตลาดโดยอิงตาม
องค์ประกอบของการสื่อสารข้ างต้ น สามารถอธิบายได้ ว่าจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารการตลาดจะ
เกิดขึ ้นที่องค์กรผู้ผลิตสินค้ าและบริ การจะทําการส่งข้ อมูลข่าวสารทางการตลาด อาทิเช่น ข้ อมูล
ของตราสินค้ าที่ เพิ่ง เปิ ดตัวใหม่ ข้ อมูลของตราสิ นค้ า ที่ จัด รายการส่งเสริ มการขาย หรื อข้ อมูล
เกี่ยวกับสถานที่จําหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น โดยส่งผ่านสื่อต่างๆ อันได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ หรื ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น หรื อหากมองในระดับที่กว้ างขึ ้น คําว่าสื่ออาจ
หมายรวมถึงเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดรู ปแบบต่างๆก็ได้ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การใช้ พนักงานขาย การตลาดเชิ งกิจกรรม การตลาด
ออนไลน์ และการเป็ นผู้สนับสนุน เป็ นต้ น ส่งผ่านไปยังกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายซึ่งถือเป็ นผู้รับสาร
ของกระบวนการสื่อสารในครัง้ นี ้ และเมื่อผู้บริ โภคเป้าหมายได้ รับข่าวสารทางการตลาดแล้ ว ก็จะ
ส่งปฏิกิริยาตอบกลับมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ เช่น การซื ้อหรื อไม่ซื ้อสินค้ าและบริ การ
นั ้น การเกิดทัศนคติชอบหรื อไม่ชอบตราสินค้ านั ้น หรื อ การเกิดภาพลักษณ์ในจิตใจที่อาจเป็ นไปได้
ทั ้งทางบวกหรื อทางลบต่อตราสินค้ าของผู้ผลิต เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ในระหว่างกระบวนการดําเนินอยู่นนั ้
อาจเกิดสิ่งรบกวนหรื ออุปสรรคของการสื่อสารการตลาดขึ ้นได้ ในทุกองค์ประกอบ เช่น ผู้ผลิตสินค้ า
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และบริ การไม่มีความรู้ ในการสื่อสารการตลาด ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความชัดเจน คลุมเครื อ
สื่ อ ที่ ใ ช้ ไ ม่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ม ผู้รั บ สารเป้ าหมาย หรื อ การที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคเป้ าหมายขาดทัก ษะในการแปล
ความหมายข่าวสารทางการตลาดที่ผ้ ผู ลิตสินค้ าและบริ การส่งมา ทําให้ ตีข่าวสารบิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริ ง สิ่ง เหล่านี เ้ ป็ นสิ่ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ เ สมอ ดัง นัน้ นัก สื่ อ สารการตลาดจํ าเป็ นที่ จะต้ อ ง
ตรวจสอบและประเมินสิ่งรบกวนเหล่านี ้อยู่อย่างสมํ่าเสมอเพื่อที่จะได้ จดั การแก้ ไขอุปสรรคเหล่านี ้
ให้ ลดน้ อยลงและหายไปในที่สดุ เพื่อให้ การสื่อสารการตลาดขององค์กรผู้ผลิตสินค้ าและบริ การ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.1.4 ลักษณะของการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดประกอบด้ วย 5 ลักษณะ ดังนี ้
2.1.4.1 เพื่อชักชวนและให้ ข้อมูล (Persuasion and Information) ซึง่ การสื่อสาร
ทางการตลาดพยายามที่จะชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้ เปลี่ยนทัศนคติหรื อพฤติกรรมต่อสินค้ า หรื อ
บริ การ เช่น ห้ างท็อปซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคเชื่อว่า ท็อปซุปเปอร์ มาร์ เก็ต จําหน่าย
สินค้ าราคาถูกกว่าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตอื่น ด้ วยการแสดงสินค้ าที่ถกู กว่าให้ กลุม่ เป้าหมายเห็น โครงการ
รณรงค์การลดสูบบุหรี่ ต้ องการให้ ประชาชนเลิก หรื อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด้ วยการบอกถึง
อันตรายของการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น นักการตลาดใช้ การสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อชักชวนให้ ข้อมูล
เหตุผล และสิง่ จูงใจ เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่นกั การตลาดต้ องการ
2.1.4.2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย (Sales Objectives) โดยทัว่ ไปของ
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด คือ การสร้ างความรู้ จกั ในตรายี่ห้อ (Brand Awareness)
ส่งข่าวสาร (Deliver Information) ให้ ความรู้ แก่ลกู ค้ า (Educate the Market) และสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้ าหรื อองค์กร (Build Positive Image for the Brand or Company) โดยมี
เป้าหมายสุดท้ ายของการวางกลยุทธ์ สื่อสารการตลาด คือ ช่วยเพื่อยอดขายสินค้ า หรื อบริ การ
ให้ แก่ธรุ กิจ
2.1.4.3 มุ่งการสื่อสารสู่ทกุ จุดสัมผัสลูกค้ า (Contact Points) การที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ นัน้ จะขึน้ อยู่กับความสามารถในการจัดการสื่อสารให้ ข้อมูลกับ
ลูกค้ าให้ มากที่สดุ ในทุกจุดสัมผัส เช่น การสื่อสารด้ วยการจัดเรี ยงสินค้ าให้ โดดเด่น การติดวัสดุ
โฆษณา การมีพนักงานขายแนะนําสินค้ า ณ จุดขาย การโทรศัพท์หาลูกค้ า หรื อการลงโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้ าเป้าหมายในการวางแผนสื่อสารการตลาด นักการตลาดจําเป็ นต้ อง
คิดถึง จุดสัมผัสลูกค้ าทัง้ หมดเท่าที่ จะทําได้ แล้ ววางแผนหาเครื่ องมื อสื่ อสารที่ เหมาะสมมาใช้
เพื่อให้ ข้อมูลสินค้ าหรื อบริ การต่างๆเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ
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2.1.4.4 มีหลายฝ่ ายเกี่ยวข้ อง (Stakeholders) ในการสื่อสารการตลาดให้ เกิดผล
นอกจากนัก การตลาดจะต้ อ งพิจ ารณาถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายแล้ ว จะต้ อ งคํ านึ ง ถึ ง ปั จ จัยต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารด้ วย ได้ แก่ พนักงานของธุรกิจ พ่อค้ าคนกลาง สื่อโฆษณา และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารด้ วย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารสร้ างภาพพจน์วา่ ธุรกิจมีบริ การที่ดี
จําเป็ นต้ องพึ่งพนักงานทุกฝ่ ายของธุรกิจร่ วมกันให้ บริ การที่ดีแก่ลูกค้ า ตลอดจนต้ องได้ รับความ
ร่ วมมือจากพ่อค้ าคนกลางในการจัดจําหน่ายสินค้ าในราคาพิเศษ ให้ บริ การที่ดี ตรงต่อเวลา เป็ น
ต้ น ในการสื่ อ สารจํ า เป็ นต้ องติ ด ต่ อ กั บ สื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสินค้ า และผู้ผลิตวัสดุสื่อสาร
2.1.4.5 สามารถสื่ อ ข้ อ ความได้ ห ลายวิ ธี (Marketing
Communication
Message) โดยแบ่งการสื่อสารแบบวางแผนและมิได้ วางแผน
1) การสื่อสารแบบวางแผน (Planned Communication) คือการสื่อสาร
ผ่านเครื่ องมือสื่อสารการตลาด ดังนี ้
(1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารผ่านสื่อที่ไม่ใช่
บุคคลโดยมีการระบุผ้ ูโฆษณาและต้ องจ่ายเงิ นค่าสื่อ การโฆษณาอาจใช้ สื่อมวลชน เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อสื่อที่เป็ นเฉพาะกลุ่ม เช่น ไปรษณีย์ (การส่ง
จดหมาย) โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
(2) การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทาง
การตลาดที่มีการใช้ ข้อเสนอพิเศษแก่สินค้ า หรื อบริ การเฉพาะในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริ โภคจัดสินใจซื ้อ เช่น การลดราคา การแจกของแถม การชิงโชค ฯลฯ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการ
ส่งเสริ มการขายพ่อค้ าคนกลาง เพื่อจูงใจให้ ร้านค้ าซื ้อสินค้ าไปขายมากขึ ้น และการจัดกิจกกรมจูง
ใจให้ พนักงานขายของบริ ษัทเพื่อให้ พนักงานขาย เพิ่มความพยายามขายมากขึ ้น
(3) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ
เพื่อมุ่งสร้ างภาพพจน์ที่ดีให้ แก่ สินค้ า บริ การ หรื อองค์กร ได้ แก่ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนการเผยแพร่ขา่ วสารของสินค้ า หรื อองค์กรผ่านสื่อต่างๆ
(4) การตลาดขายตรง (Direct Marketing) หมายถึง กิจกรรมซึง่ มี
การสื่อสารเฉพาะกลุม่ โดยที่ตวั กลุม่ เป้าหมายสามารถที่จะสื่อสารกลับมาได้ (Response) โดย
การส่งทางไปรษณีย์ การโทรศัพท์ การโทรสาร อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
(5) การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การ
สื่อสารผ่านบุคคล หรื อพนักงานขายของของบริ ษัทซึ่งมีหน้ าที่กระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจซื ้อ
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สินค้ า ได้ แก่ พนักงานขายของหน้ าร้ าน พนักงานขายตามบ้ าน (Door-to-Door Selling) ตัวแทน
ขายติดต่อธุรกิจ (Sales Representative)
(6) การขาย ณ จุดขาย (Point-of-Purchase or Merchandise
Materials) หมายถึง วัสดุโฆษณาที่มีการติดไว้ ณ จุดขายสินค้ า ได้ แก่ โปสเตอร์ ธงราวสติ๊กเกอร์
และการจัดหน้ าร้ าน
(7) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง หีบห่อที่ได้ บรรจุสินค้ า หรื อ
จัดโชว์สินค้ าที่ทําหน้ าที่สื่อสารสรรพคุณ วิธีการใช้ และกลุ่มเป้าหมายของสินค้ าผ่านฉลาก การ
ออกแบบสีสนั ที่ใช้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์ จัดเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดตัวสุดท้ าย ก่อนที่ผ้ บู ริ โภคจะ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า
(8) การบริ การลูกค้ า (Customer Service) หมายถึง การบริ การหลัง
การขายสินค้ า เพื่อให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า และสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า นาอกจากนี ้ยังอาจหมาย
รวมถึงการการันตีหรื อรับประกันสินค้ าด้ วย
2) การสื่อสารแบบไม่ได้ วางแผน (Unplanned Communication) คือ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ไม่ได้ เกิดจากเครื่ องมือสื่อสารการตลาด แต่สามารถสื่อสารถึงกลุม่
เป้าหมาย ได้ แก่
(1) พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior) หมายถึง การที่
แสดงออกถึง พฤติกรรมต่างๆของพนักงาน ซึ่ง อาจมีผ ลต่อภาพพจน์ ข องสิน ค้ า หรื อบริ การใน
ทางบวกและลบ
(2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) หมายถึง สถานที่ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ประกอบการขาย หรื อบริ การต่างๆ สามารถสะท้ อนภาพพจน์ และคุณภาพ
ของสินค้ า หรื อบริ การได้
(3) การขนส่ง (Transportation) หมายถึง ระยะเวลาใข้ ในการขนส่ง
และการตรงต่อเวลาในการเคลื่อนย้ ายสินค้ า จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริ โภค สะท้ อนถึงความห่วงใย
และบริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า
(4) การบริ หารช่วงวิกฤติ (Crisis Management) หมายถึง ดําเนิน
การเมื่อเกิดวิกฤติกบั สินค้ า หรื อบริ การ ซึง่ สามารถสะท้ อนความสามารถ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ผลิต
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2.1.5 ปั ญหาในการสื่อสาร
การแข่งขันในตลาดปั จจุบนั มีความรุนแรงมากขึ ้น ทําให้ ประสิทธิภาพของการใช้ เครื่ องมือ
สื่อสารการตลาดลงลง ซึง่ พอสรุปปั ญหาได้ ดงั นี ้
2.1.5.1 ในตลาดที่มีสินค้ าจํานวนมาก จึงมีการใช้ การสื่อสารกับผู้บริ โภคมาก ไม่
ว่าจะเป็ นสินค้ าใหม่ที่ต้องการสร้ างความต้ องการสินค้ าใหม่ หรื อแนะนําสรรพคุณของสินค้ าให้ แก่
กลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่สินค้ าเดิมต้ องการสื่อสารเพื่อขยายตลาดของตน หรื อสื่อสารเพื่อรักษา
ลูกค้ าเดิมของบริ ษัท ดังนั ้นการแข่งขันด้ านการสื่อสารจึงมีมากขึ ้น
2.1.5.2 ผู้บริ โภคปั จจุบนั ได้ รับข่าวสารมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็ นข่าวสารจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ าหรื อบริ การ ข่าวสารในหน้ าที่การงานหรื อข่าวสารทัว่ ไปในสังคม ทุก
ข่าวสารต่างต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมายของตนสนใจข่าวสารที่สื่อออกไป ผู้บริ โภคจึงได้ รับข่าวสาร
จํานวนมาก
2.1.5.3 ผู้บริ โภคมีความสามารถในการจดจําที่จํากัด ผู้บริ โภคไม่สามารถรับทุก
ข่าวสารที่สื่อถึงได้ ผู้บริ โภคจึงเลือกจดจําแต่ข่าวสารที่มีความสําคัญต่อเขาเป็ นหลัก เช่น ข่าวสารที่
จําเป็ นในการทํางาน หรื อข่าวสารที่จําเป็ นเพื่อการดําเนินชีวิตในสังคม เป็ นต้ น ข่าวสารจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จงึ เป็ นข่าวสารที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสนใจน้ อย
2.1.5.4 ผู้บริ โภคสามารถจดจําได้ ดีในข่าวสารที่เป็ นสิ่งแรกๆและสิ่งที่เขาชื่นชอบ
ข่าวสารเป็ นสิ่งแรกๆ หรื อสิ่งที่เป็ นที่หนึ่งผู้บริ โภคจะจดจําได้ ดี เช่น เมื่อพูดถึงเทือกเขาที่สงู ที่สดุ ใน
โลก คนส่วนมากจะคิดถึงเทือกเขาเอเวอร์ เรต แต่น้อยคนที่จะรู้ จักเทือกเขาที่สูงอันดับสองและ
อันดับสาม นอกจากความสนในสิ่งที่เป็ นอันดับแรกๆแล้ ว ผู้บริ โภคโดยทั่วไปจะสนใจข่าวสาร
เฉพาะที่เขาชื่ นชอบเป็ นหลัก เช่น ผู้บริ โภคมักจดจําโฆษณาที่เขาชอบและมีการนํ าเนื อ้ เรื่ องใน
ชิ ้นงานโฆษณาที่เขาชอบมาพูดคุยในวงสนทนาด้ วย ดังนัน้ ชิ ้นงานโฆษณาที่มีความน่าสนใจน้ อย
ผู้บริ โภคจะไม่จดจํา
2.1.5.5 ค่าผลิตและค่าสื่อต่างๆในการสื่อสารนันมี
้ ราคาสูง การลงทุนด้ านสื่อสาร
เป็ นการลงทุนที่สงู นักการตลาดจึงมีความเสี่ยงในการลงทุนด้ านการสื่อสารสูง เพราะถ้ าการสื่อสาร
นั ้นทําหน้ าที่ได้ ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะทําให้ การลงทุนนั ้นมีความสูญเสียที่สงู
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2.1.6 ขัน้ ตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด
การวางแผนการสื่อสารการตลาดมีขัน้ ตอนที่คล้ ายคลึงกับการวางแผนการตลาด และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนเครื่ องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การ
ส่งเสริ มการตลาด หรื อการตลาดทางตรง เป็ นต้ น
2.1.6.1 ทําการวิเคราะห์ถึงปั ญหาและโอกาส (An Analysis of Problems or
Opportunities) คือ การรวบรวมข้ อมูลซึง่ อาจได้ จากการวิจยั ประกอบกับการใช้ ประสบการณ์ แล้ ว
นํามาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและโอกาสทางการสื่อสาร ในขัน้ ตอนนี ส้ ามารถนําหลักการ
การตลาดในเรื่ องการทํา SWOT Analysis มาใช้ ในการจัดทําวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการ
สื่อสารโดยจะวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบต่อการสื่อสารถึงกลุม่ เป้าหมายเป็ นหลัก
2.1.6.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Determine the Objectives) ซึง่ วัตถุประสงค์
ทางการสื่อสารเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาในเรื่ องภาพพจน์ ทัศนคติ การรับรู้ การรับข่าวสาร
เป็ นต้ น สิ่งที่ควรจดจํา คือ การสื่อสารการตลาดไม่สามารถก่อให้ เกิดยอดขายในสินค้ าที่มีจดุ อ่อน
ในเรื่ องสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์ การตั ้งราคาที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสินค้ าที่มีการ
กระจายสินค้ าน้ อย
การวางแผนสื่อสารการตลาดจึงมุ่งการสื่อสารที่จะช่วยแก้ ปัญหาทางการตลาด
ให้ กบั สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีการจัดจําหน่ายสินค้ าที่ดีเป็ นหลัก เพื่อ
กระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความยอมรับและสนใจซื ้อสินค้ า
การกําหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดและการวิเคราะห์ปัญหา โอกาสทางการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น บริ ษัทโกดัก ได้ แนะนํากล้ องที่
ใช้ แล้ วทิ ้ง (Disposable Camera) โดยวัตถุประสงค์ทางการตลาดต้ องการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาด 50% ในกลุม่ ผู้ชอบใช้ กล้ องแบบง่ายๆ แต่เนื่องจากโกดักกําหนดราคากล้ องแบบใช้ แล้ ว
ทิ ้งในราคาสูง จึงสร้ างความลังเลให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท
บริ ษัทโกดักได้ กําหนดวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดี
และให้ เกิดความต้ องการใช้ สนิ ค้ าด้ วยการใช้ สื่อวิทยุโทรทัศน์ เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจํานวน
ุ ภาพที่คมชัด เพื่อลดจุดอ่อนในเรื่ องของราคา
มาก โดยสื่อสารถึงความสะดวกในการใช้ และให้ คณ
และมีการใช้ การส่งเสริ มการขายคือการแจกฟรี สินค้ าตัวอย่างและคูปองส่วนลดให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อจูง
ใจให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจซื ้อ
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วัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดโดยทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1) สร้ างความรู้จกั (Creating Awareness)
2) สร้ างความเข้ าใจที่ดี (Creating Understanding)
3) การเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ (Creating Changes in Attitudes
and Perceptions)
4) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior)
5) การกระตุ้นให้ ตดั สินใจซื ้อ (Reinforcing Previous Decisions and
Attitudes)
2.1.6.3 การเลือกผู้รับสาร (Select the Target Audience) กลุม่ เป้าหมายในทาง
การตลาด (Target Market) คือ กลุ่มคนที่มีอํานาจซื ้อสินค้ าและมีความต้ องการสินค้ า ในขณะที่
ผู้รับสาร คือ กลุม่ คนที่ต้องการสื่อสารถึงซึง่ อาจมีขนาดใหญ่กว่าเท่ากับหรื อเล็กกว่ากลุม่ เป้าหมาย
ทางการตลาดขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของเครื่ องมือสื่อสารที่เลือกใช้ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และ
งบประมาณในการสื่อสาร เช่นสินค้ าของเล่นสําหรับเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก แต่ผ้ รู ับสารอาจ
หมายถึงผู้ปกครอง เด็ก โรงเรี ยน และครู ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค เพื่อให้ เข้ าใจถึงข้ อดีของสินค้ า แต่ถ้าธุรกิจมีงบประมาณที่จํากัดการเลือกผู้รับสารอาจ
ต้ องกํ าหนดให้ แคบลงหรื อมุ่งไปที่ กลุ่มผู้ใช้ เฉพาะบางส่วน เช่ น ผู้มีกําลังซื อ้ สูง หรื อผู้ใช้ สินค้ า
จํานวนมาก เป็ นต้ น
ในการกํ าหนดผู้รับสาร ผู้วางแผนการสื่อสารจําเป็ นต้ องศึกษาข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และกลุม่ เป้าหมายของสินค้ า (Seller) ใครซื ้อสินค้ า (Buyer) ใครใช้ สินค้ า (User) ใครที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อและการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อสินค้ า (Consumer’s Perception)
นอกจากนี ้การวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้ างภาพพจน์ขององค์กรยังต้ องคํานึงถึง
พนักงานขายขององค์กร ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรด้ วย
การกําหนดผู้รับสารจะช่วยในการกําหนดเครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม
และหาวิธีการสื่อสารให้ เหมาะกับผู้รับสารแต่ละกลุม่
2.1.6.4 การเลือกเครื่ องมือในการสื่อสารทางการตลาด (Select the Marketing
Communication Mix) การเลือกเครื่ องมือสื่อสารการตลาดจะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของกลุม่ ผู้รับสาร
แต่ ล ะกลุ่ม ปั ญ หาทางการตลาดที่ เ กิ ด ขึน้ และลัก ษณะสิ น ค้ า ว่า เป็ นสิ น ค้ า บริ โ ภคหรื อ สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมโดยผู้วางแผนสื่อสารจะต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
เครื่ องมือสื่อสารการตลาดแต่ละชนิด ซึง่ พอสรุ ปได้ ดงั นี ้
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1) การโฆษณา
จุดแข็ ง: การก่อให้ เกิดการรู้ จักผลิตภัณฑ์ และการแนะนํ าผลิตภัณฑ์ สู่
กลุม่ เป้าหมายจํานวนมากได้
จุดอ่อน: เป็ นการสื่อสารที่กว้ างเกินไปและค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาสูง
2) การส่งเสริ มการขาย
จุ ด แข็ ง : ช่ ว ยในการสร้ างความน่ า สนใจก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมซื อ้ ซํ า้
หรื อซื ้อ สินค้ าจํานวนมาก
จุดอ่อน: ก่อให้ เกิดปั ญหาสงครามของราคาใกรณีลดราคาและภาพพจน์
สินค้ า
3) การประชาสัมพันธ์
จุดแข็ง: ช่วยสร้ างภาพพจน์ที่ดีและสร้ างความน่าเชื่อถือ
จุดอ่อน: ยากในการประเมินผลและมีผลน้ อยต่อการเพิม่ ยอดขาย
4) การตลาดทางตรง
จุดแข็ง: สามารถเข้ าถึงเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ ดี มีค่าใช้ จ่ายน้ อย และ
ช่วยในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุม่ เป้าหมาย
จุ ด อ่ อ น: ประสิ ท ธิ ภ าพนั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ ความแม่ น ยํ า ของฐานข้ อมู ล
กลุม่ เป้าหมายและมีคา่ ใช้ จ่ายสูงสําหรับกลุม่ เป้าหมายขนาดใหญ่
5) การขายโดยใช้ พนักงานขาย
จุดแข็ง: เหมาะสําหรับสินค้ าที่ขายให้ กบั ธุรกิจ (Business-to-Business)
และสามารถให้ ข้อมูลจํานวนมากพร้ อมกับกระตุ้นความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายได้
จุดอ่อน: ค่าใช้ จา่ ยสูงและอาจสร้ างความรํ าคาญให้ กลุม่ เป้าหมายได้
6) บรรจุภณ
ั ฑ์
จุดแข็ ง: ช่วยสร้ างความโดดเด่นให้ กับสินค้ าและให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับตัว
สินค้ าก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะตัดสินใจซื ้อสินค้ า
จุดอ่อน: สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ จํานวนน้ อย
2.1.6.5 เลือกกลยุทธ์ข่าวสาร (Select the Message Strategy) โดยการกําหนด
ว่าจะบอกอะไรให้ กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อองค์กร เป็ นขั ้นตอนที่ยาก และสําคัญ
ที่สดุ ในการเลือกกลยุทธ์ข่าวสารให้ กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่ม) อาจใช้ ข่าวสารที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความต้ องการที่ไม่
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เหมือนกันในด้ านความรู้ ฐานะ เพศ วัยและการศึกษา โดยข่าวสารที่จะส่งให้ กลุม่ เป้าหมายจะต้ อง
มีความสมํ่าเสมอในการสื่อสาร โดยกําหนดเป็ นหัวข้ อ (Theme) หลักในการสื่อสารเพื่อให้
เครื่ องมือสื่อสารการตลาดแต่ละประเภทสื่อให้ กลุม่ เป้าหมายทราบ
2.1.6.6 กําหนดงบประมาณในการสื่อสาร (Determine a Budget) งบประมาณ
มีความสําคัญต่อการเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาด ในการกําหนดงบประมาณอาจขึ ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ทางการตลาด นโยบายของบริ ษัทและสภาพการแข่งขันเป็ นหลัก
2.1.6.7 การดําเนินงานตามกลยุทธ์ (Implementation the Strategy) โดยการที่
ดําเนินงานตามกลยุทธ์จะต้ องกําหนดเป็ นแผนงานและการดําเนินงาน ได้ แก่
1) กําหนดรายละเอียดของแผนงานสื่อสารซึง่ ประกอบด้ วยประเภทของ
สื่อที่ใช้ วันเวลา ขนาด และกระบวนการผลิตชิ ้นงาน
2) มีความมัน่ ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ในการสื่อสารสามารถดําเนินการ
ได้ และมีการมอบหมายหน้ าที่ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
3) ควบคุมผู้เกี่ยวข้ องและกิจกรรมต่างๆ ว่ามีการดําเนินการที่ถกู ต้ องใน
การปฏิบตั ิควรมีการเผื่อเวลา (Lead Time) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้ วย เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหา
และข้ อขัดแย้ งจากการทํางาน
2.1.6.8 การประเมินผล (Evaluate the Results) หลังจากการดําเนินงานตามรูป
แบบแผนการสื่อสารแล้ ว จําเป็ นต้ องมีการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลและแก้ ไขข้ อบกพร่องของการสื่อสารต่อไป
ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาจึ ง ได้ นํ า แนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาดมาใช้ เ พื่ อ ศึก ษาถึ ง กระบวนการ
ดําเนิ นงานของผู้ประกอบการธุรกิ จร้ านกาแฟ Specialty ผ่านการสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่ น
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด ว่ามีการดําเนินกิจการในรู ปแบบใดที่จะ
ใช้ สื่อสารกับผู้บริ โภค ความเข้ าใจของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย รวม
ไปถึงสถานการณ์ทวั่ ไปของร้ านกาแฟ Spcecialty ในปั จจุบนั นี ้ และปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น
พร้ อมกับวิธีแก้ ไขปั ญหา ซึ่งผู้วิจยั มองเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวจะสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวคําถาม
ในการสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อให้ ผ้ ูวิจัยทําความเข้ าใจเกี่ยวกับกิจการร้ านกาแฟ Specialty มาก
ยิ่งขึ ้น
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2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่ว นประสมทางการตลาดเป็ นพื น้ ฐานสํ า คัญ การบริ ห ารการตลาดให้ เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และทําให้ มีหลากหลายมิติ ซึ่งได้ มีนกั วิชาการและนักการตลาดได้ ให้ ความหมายไว้
ดังนี ้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้ าที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับได้ และผู้บริ โภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้ าให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการซื ้อหา เพื่อให้
ความสะดวกแก่ลกู ค้ า ด้ วยความพยายามจูงใจให้ เกิดความเห็นชอบในสินค้ าและเกิดพฤติกรรม
อย่างถูกต้ อง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2547)
จากที่ ก ล่ า วมานัน้ เครื่ อ งมื อ ของส่ ว นประสมทางการตลาดจะประกอบด้ วยเครื่ อ งมื อ
ดังต่อไปนี ้
2.1.7.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ได้ นําเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนอง
ความต้ อ งการของลูกค้ าให้ พึงพอใจในผลิต ภัณฑ์ ที่ เสนอขายอาจมีตัวตน หรื อไม่มีตัวตนก็ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้ วย สินค้ า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล โดยที่ผลิตภัณฑ์
ต้ องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคณ
ุ ค่า (Value) ในสานตาของลูกค้ า จึงจะมีผลทําให้ ผลิตภัณฑ์
้
้ถือได้ ว่า
ขายได้ เช่น ถ้ วยกาแฟ คุณภาพของเมล็ดกาแฟ เทคนิคการชงกาแฟ เป็ นต้ น ซึ่งทังหมดนี
เป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ในการกํ าหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปั จจัย
ต่อไปนี ้
1) แนวคิดด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เป็ นคุณสมบัติที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต้ องมีความ
ชัดเจนว่าเป็ น แชมพูกนั รังแค นํา้ ผลไม้ ไร้ นํ ้าตาล รถยนต์ขนาดเล็กเพื่อใช้ ในเมือง รถขนาดกลาง
สําหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภัณฑ์สถานที่ขายสินค้ า บริ การหรื อแนวคิดต้ องกําหนดลงแน่ชดั
2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) จะต้ องทาบว่าผลิตภัณฑ์
นั ้นผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ขนาด ความดี ความงาม ความ
คงทนด้ านรูปร่าง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นตัวของมันเอง
3) คุณสมบัติเด่นของสินค้ า (Product Feature) คือ การนําสินค้ าของ
บริ ษัทไปเปรี ยบเทียบกับสินค้ าของคู่แข่งขันแล้ วมีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกัน และจะต้ องรู้ ว่าสินค้ าของ
เรามี ลักษณะอะไรเด่น เป็ นพิ เศษกว่าสิ นค้ าอื่ น เพื่อ ดึงดูด ลูกค้ าให้ ใ ช้ สิน ค้ าเรา จุด เด่น นัน้ เรา
เรี ยกว่า ลักษณะเด่น (Feature) ในความเป็ นจริ งสินค้ าที่ผลิตออกมานัน้ เมื่อนําไปตรวจสอบโดย
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การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายแล้ วจะต้ องหาลักษณะเด่น (Feature) ให้ ได้ เพราะสินค้ าไม่มี
ลักษณะเด่น (Feature) ยากจะเป็ นผู้นําหรื อผู้ท้าชิงได้ แต่กลายเป็ นเพียงผู้ตาม
4) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Product Benefit) เมื่อพิจารณาว่าสินค้ ามี
ลักษณะเด่นอย่างไรแล้ ว ต้ องพิจารณาอีกว่าสินค้ าให้ ประโยชน์อะไรกับลูกค้ าได้ บ้าง ระหว่างการ
ให้ สญ
ั ญากับลูกค้ า (Proof) นี ้แตกต่างกันเวลาที่ให้ สญ
ั ญากับลูกค้ าเราให้ ที่ประโยชน์ของสินค้ า
(Product Benefit) และเราพิสจู น์ (Proof) ด้ วยลักษณะเด่น (Feature) หลายคนสับสนกัน โดยเอา
ลักษณะเด่น (Feature) มาเป็ นจุดขายแทนข้ อสัญญา ซึง่ จริ งๆแล้ วไม่ใช่ลกั ษณะเด่น (Feature) แต่
เป็ นเพียงจุดสนับสนุนจุดขายให้ น่าเชื่อถือเท่านัน้
2.1.7.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน หรื อต้ นทุนที่ลกู ค้ า
้ โดยที่จะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภัณฑ์กบั
จ่ายเงินไปเพื่อให้ ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การนันมา
ราคา ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การนัน้ โดยขันตอนการวางแผนด้
้
าน
ราคา มีดงั นี ้
1) การแบ่งตลาด (Market Segment) การเน้ นราคาสําหรับตลาดที่เน้ น
ราคา (Price Sensitive Market) เป็ นตลาดที่กลุม่ เป้าหมายไม่สนใจกับประเด็นอื่นๆ เช่น บริ การ
หรื อประโยชน์ทางอ้ อม แต่สนใจเรื่ องราคา อาจจะเป็ นเพราะว่าในเรื่ องภาพพจน์ ชื่อเสียง บริ การ
หรื ออะไรก็ตามที่เป็ นปั จจัยให้ ราคาสินค้ าสูงขึ ้น ไม่มีความสําคัญในสายตาผู้บริ โภค เพราะฉะนัน้
การที่ บ ริ ษั ท จะสร้ างกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดนั น้ สิ่ ง แรกจะต้ องพิ จ ารณาว่ า บริ ษั ท อยู่ ใ นตลาด
กลุ่มเป้าหมายที่ สนใจด้ านราคา กลยุทธ์ การตลาด คือ พยายามทํ าให้ ต้นทุนสินค้ าตํ่าที่สุด ถ้ า
ต้ นทุนการผลิตตํ่าก็สามารถใช้ นโยบายการตังราคาให้
้
แตกต่างกัน (Price Discrimination) กับ
ลูกค้ าได้ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่สนใจด้ านราคาบริ ษัทจําเป็ นที่จะต้ องมีราคาตํ่าเพื่อการแข่งขัน
(Competitive Price) หรื อใช้ ราคาที่เรี ยกว่าตลาดที่คนทัว่ ไปกําลังใช้ กนั อยู่ (Ongoing Price) ส่วน
ใหญ่ แล้ วตลาดนี จ้ ะเป็ นตลาดซึ่งผู้บริ โภครู้ จักสินค้ ามาก มีความรู้ เกี่ ยวกับสินค้ ามาก มีความรู้
เกี่ยวกับสินค้ าหลายยี่ห้อ สินค้ าไม่มีความแตกต่างกัน ไม่มีความรี บร้ อนในการซื ้อ เนื่องจากซื ้อไป
กักตุนไว้ ได้ หรื อสามารถที่จะรอเวลาซื ้อได้ เป็ นต้ น
การตัง้ ราคาสําหรั บเน้ นภาพพจน์ (Image Sensitive Market)
ตัวอย่างเช่น สินค้ าที่มีชื่อเสียงยี่ห้อหรื อลายเซ็นของเจ้ าของเป็ นยี่ห้อ (Name Brand or Signature
Brand) เช่น หลุยวิกตอง กุชชี่ อามาร์ นี่ โรเล็กซ์ คาเทียร์ ลูกค้ าซื ้อเพราะใช้ เสริ มบุคลิกมากกว่า
อรรถประโยชน์ในตัวของสินค้ าที่แท้ จริ งความสําเร็ จของสินค้ าประเภทนี ้อยู่ที่ว่า ถ้ าสามารถสร้ าง
ภาพพจน์ในตัวสินค้ าได้ ดีราคาแพงกว่าคนก็ซื ้อ เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องเสียง รถยนต์ กระเป๋ า กลยุทธ์
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การตลาดก็ คื อ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ก ว่ า ราคาสูง กว่ า อาศัย การทํ า โฆษณาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว การตั ้งราคาสินค้ าประเภทนี ้ยังสามารถแบ่งออกเป็ นอีก 2 กรณี คือ ตลาด
ที่ตงราคาโดยเน้
ั้
นภาพพจน์ (Image Sensitive) และตลาดในแง่คณ
ุ ภาพ (Quality Sensitive) ซึง่
ทั ้ง 2 ตลาดไม่ได้ คํานึงถึงราคา (Non-Price Sensitive)
การตั ้งราคาสําหรับเน้ นคุณภาพ (Quality Sensitive Market) หมายถึง
เห็นคุณภาพของสินค้ า มีคุณภาพมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ มี
ความแตกต่างให้ ได้ อย่างชัดเจนสามารถดึงดูดใจผู้บริ โภคให้ เห็นว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแพงกว่า
2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) จะต้ องพิจารณาดังนี ้
(1) ตังราคาตามตลาด
้
(Ongoing Price) หรื อราคาตามความพอใจ
(Leading Price)
(2) สินค้ าจะออกเป็ นแบบราคาสูง (Premium Price) หรื อราคาตาม
มาตรฐาน (Standard) หรื อตราสินค้ าเพื่อการแข่งขัน (Fighting Brand)
(3) การตังราคาให้
้
เท่ากันหมด (One Price) หรื อตั ้งราคาที่แตกต่าง
กัน (Discriminate Price)
(4) การขยายผลิตภัณฑ์ (Line Extension)
(5) การขยับซื ้อสูงขึ ้น (Trading Up) การขยับซื ้อตํ่าลง (Trading
Down)
(6) การใช้ กลยุทธ์ด้านขนาด (Size)
2.1.7.3 การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้ างของช่องทางที่ประกอบด้ วย
สถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็ คื อ สถาบันตลาด ส่วนกิ จกรรมที่ ช่วยในการกระจายสินค้ า
ประกอบด้ วย การขนส่ง การคลังสินค้ า และการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง เป็ นต้ น โดยกลยุทธ์การจัด
จําหน่ายหรื อกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย จะต้ องพิจารณาถึงรายละเอียดดังนี ้
1) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) เป็ นเส้ นทางที่
สินค้ าเคลื่อนย้ ายจากผลิตหรื อผู้ขายไปยังผู้บริ โภคหรื อผู้ใช้ ซึง่ อาจจะผ่านคนกลางก็ได้ โดยจะต้ อง
พิจารณาว่า ช่องทางการจําหน่ายที่ทําอยู่นนั ้ ถูกต้ องดีพอหรื อไม่ ต้ องการที่จะปรั บช่องทางใหม่
หรื อไม่ ฉะนันในแง่
้
ของการวางแผนการตลาดจึงต้ องวางแผนโดยพิจารณาว่าจะต้ องวางแผนโดย
พิจารณาว่าใช้ ช่องทางการจําหน่ายใดจึงจะเหมาะสม
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2) ประเภทของร้ านค้ า (Outlets) ทุกวันนี ้จะพบว่า วิวฒ
ั นาการของการ
จัดจําหน่ายนันเป็
้ นสิง่ เจริ ญเติบโตมาก ประเภทของร้ านค้ ามีมากกมายจนตามแทบไม่ทนั
3) จํานวนคนกลางในช่องทางการ (Number of Intermediaries) หรื อ
ความหนาแน่นของคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย (Intensity of Distribution)
4) การจําหน่ายแบบเจาะจง (Exclusive Distribution) เป็ นการเลือก
ร้ านค้ าเพี ย งไม่กี่ร้ านเพื่อ ขายสิน ค้ าของบริ ษัท เป็ นร้ านค้ าเฉพาะตัว ของบริ ษั ท สิน ค้ า จะเป็ น
ประเภทเจาะจงซื ้อ ตังใจเลื
้ อกยี่ห้ออยูแ่ ล้ ว ดังนั ้นเราจะไปลงที่ไหนอย่างไร ลูกค้ าก็จะตามไปซื ้อ
5) การสนับสนุนการกระจายสินค้ าเข้ าสู่ตลาด (Market Logistics) เป็ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายปั จจัยการผลิต และตัวสินค้ าจากแหล่งปั จจัยการผลิตผ่าน
โรงงานผู้ผลิต แล้ วกระจายไปยังผู้บริ โภค เราจะจัดทําเลของสื่อที่เป็ นองค์ประกอบของธุรกิจอบ
ย่างไร เช่น สํานักงานอยู่ที่ไหน คลังสินค้ าอยู่ที่ไหน โรงงานผลิตอยู่ที่ไหน แหล่งวัตถุดิบอยู่ที่ไหน
การดําเนินการขนส่งเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
6) ทําเลที่ตงศู
ั ้ นย์จําหน่าย (Location) พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ว่าขาย
สินค้ า ณ ที่ใดถ้ าสถานที่ได้ เปรี ยบมีโอกาสมากกว่าคู่แข่ง
7) การบริ หารสินค้ าคงคลัง (Inventory Control) เป็ นส่วนหนึ่งของการ
กระจายสินค้ า หลักการของการบริ หารสินค้ าคงคลัง คือ
(1) ต้ องไม่ทําให้ สนิ ค้ าขาดตลาด
(2) ต้ องไม่ทําให้ สินค้ าคงคลังตกค้ างกลายเป็ นภาระทางการเงิ น
และยังต้ องเสียคค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บสินค้ า
8) การบริ หารสินค้ า (Merchandizing) ประกอบด้ วย
(1) การจัดสรรสต็อก
(2) การนําเสนอสินค้ า หรื อการจัดแสดงสินค้ า (Display)
9) การขนส่ง (Transportation) เป็ นอีกองค์ ประกอบหนึ่งของการ
กระจายสินค้ า เช่น จะจัดการเดินรถอย่างไร มีจํานวนกี่คนั จึงจะทําให้ เราสามารถบริ การลูกค้ าได้
อย่างดีที่สดุ สินค้ าได้ กระจายอย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
10) การกําหนดเครื อข่ายประสานงาน (Communication Network)
โดยการกําหนดราคาติดต่อประสานงานอย่างไร เพราะบางครัง้ การทําการตลาดที่พ่ายแพ้ เพราะ
การประสานงานไม่ดีพอ
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2.1.7.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ เพื่อสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ การสื่อสารอาจจะใช้ บคุ คลหรื อไม่ใช้
บุคคลก็ได้ เครื่ องมือติดต่อสื่อสารมีหลายรู ปแบบอาจเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสารแบบผสมผสานกัน
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้ เครื่ องมือส่งเสริ มที่สําคัญมีดงั นี ้
1) การโฆษณา หมายถึง กิจกรรมในการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
หรื อผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดเห็น ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อปุ ถัมภ์รายการ
การกําหนดกลยุทธ์วิธีการโฆษณาต้ องอาศัยคําถาม 6 คําถาม ดังนี ้
(1) ทําโฆษณาไปทําไม (Why do we advertising?)
(2) ใครคือกลุม่ เป้าหมาย (Who is the target group?)
(3) ใช้ จดุ ขายอะไร (What is the selling point?)
(4) จะให้ การสนับสนุนอย่างไร (How should we support the
selling?)
(5) บุคลิกภาพตราสินค้ าเป็ นอย่างไร (What is the brand
personally?)
(6) โอกาสจากการสื่อสารเป็ นอย่างไร (What is the media
opportunity?)
2) การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง กิจกรรม
การแจ้ งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้ บคุ คลซึง่ ยอดขายของสินค้ าจะได้ มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั การ
ขายของบุคคลนันๆ
้
3) การส่ ง เสริ ม การขาย หมายถึง กิ จ กรรมที่ น อกเหนื อ จากงานของ
โฆษณาการขายโดยใช้ พนักงาน และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้
หรื อการซื ้อ ซึ่งได้ แก่ การลด แลก แจก แถม ซึ่งทางร้ านกาแฟมักใช้ กลยุทธ์ ในการสะสมแต้ ม ถ้ า
ครบตามที่กําหนดก็จะได้ ดื่มฟรี หนึ่งแก้ ว
ความจําเป็ นที่ต้องทําการส่งเสริ มการขาย มีรายละเอียดดังนี ้
(1) การนําสินค้ าใหม่ออกมาตังแต่
้ ครัง้ แรก (Launching New
Product)
้ ่แข่งที่กําลังจะออกสินค้ าใหม่ไม่ให้ ประสบความ
(2) การสกัดกันคู
สําเร็ จ (Offset Competitors)
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(3) การนําสินค้ าเข้ าสูต่ ลาดใหม่อีกครัง้ (Rebalancing)
(4) การสร้ างความภักดีตอ่ เนื่อง (Building Brand Royalty)
(5) ดึงให้ ผ้ บู ริ โภคกลุม่ เป้าหมายดูโฆษณา (Ship)
(6) ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริ โภค ณ จุดขาย มีสินค้ าหลายอย่าง
ทีผ้ บู ริ โภคมักจะไม่ได้ ตดั สินใจก่อนที่จะไปซื ้อสินค้ า
(7) เพิ่มยอดขายในวาระต่างๆ
(8) ลดราคาสินค้ าที่ใกล้ จะล้ าสมัย (Dead Stock)
(9) พยายามขายสินค้ าที่ขายได้ น้อยควบคูก่ บั สินค้ าที่ทํากําไร
4) การให้ ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การให้ ข่าวสารเป็ นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความ
พยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ง เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อโครงการให้ เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ การให้ ขา่ วสารเป็ นกิจกรรมหนึง่ ของการประชาสัมพันธ์ เครื่ องมือประชาสัมพันธ์ประกอบด้ วย
(1) การเผยแพร่ ขา่ วสาร
(2) สื่อมวลชนสัมพันธ์
(3) ชุมชนสัมพันธ์
(4) กิจกรรมสาธารณะ
(5) รัฐบาลสัมพันธ์
(6) การจัดกิจกรรมพิเศษ
(7) การพัฒนาบุคลากร
(8) การบริ หารข่าวเชิงยุทธ์
(9) การบริ หารภาวะวิกฤต
จากแนวคิดดังกล่าว แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่ อ งมื อทางการสื่อสาร
การตลาดที่ จะช่วยให้ ผ้ ูประกอบการมองถึงตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุมได้ ง่าย ในเรื่ องของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริ มการตลาด มาศึกษาถึงการประกอบธุรกิจ
ร้ านกาแฟ เพราะเป็ นปั จจัยในการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคมาใช้ บริ การ ยิ่งด้ วยทุกวันนี ้ค่านิยมในการดื่ม
กาแฟของคนไทยมี ม ากขึน้ ทํ า ให้ ต้ อ งใส่ ใ จในรายละเอี ยดของตัว แปรทางการตลาดเพื่ อ ให้
ตอบสนองกับความต้ องการและเข้ าถึงตัวผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สุด ยิ่งในกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชั่น
วาย เป็ นกลุ่มที่มีชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่เรื่ อยๆ อาจจะทําให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการต้ องมองถึงตัวแปร
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อื่ นๆที่ มากขึน้ จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยเห็ นว่ามี ความเหมาะสมที่ จ ะนํ า
แนวความคิดมาใช้ เป็ นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบกิจการ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
Generation Y หรื อรู้ จกั ในชื่ออื่นๆ อาทิเช่น เจน-วาย, the Net Generation, the DotComs, the Echo-Boomers, the MeGenaration, Genearation-D (Digital), the Nexters และ
Millennial Generation (Shaw, & Fairhust 2008 อ้ างถึงใน ชัย ฉายวิวฒ
ั น์, 2554)
Solomon (2004) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วาย หรื อที่เรี ยกว่า เจนวายเยอร์ (Genyers) นัน้
หมายถึงผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1984 ถึงปี ค.ศ. 2002 ซึง่ มีจํานวนมากถึงเกือบหนึ่งใน
สามของประชากรในสหรัฐอเมริ กาซึ่งถือว่าเกิดในยุคที่มีความเจริ ญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสูง
การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง
Tapscott (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายหมายถึงคนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1978 มีชื่อเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า มิลเลนเนียล (Millenials) หรื อ เจเนอเรชัน่ เน็ต (The Net Generation) เป็ นกลุม่
คนที่เกิดขึ ้นในยุคที่พฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลั เจริ ญก้ าวหน้ า
เป็ นอย่างมากซึง่ สิ่งเหล่านี ้ได้ สง่ ผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่ นก่อน
ทิพย์วิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) ได้ อธิบายว่า เจเนอเรชัน่ วาย หมายถึงพลเมืองโลกที่
เกิดขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 1977-1995 (พ.ศ. 2520-2538) เป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 15-32 ปี ซึง่ นับได้ วา่
เป็ นกลุ่มคนที่เกิดขึ ้น ในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่ องฟู ตลาดหุ้นเติบโต และมีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ
เกิดขึ ้นมามากมาย
ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) กล่าวไว้ ว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มผู้บริ โภครุ่ นหลังเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ มีผ้ ทู ี่ศกึ ษาได้ กําหนดช่วงอายุไว้ มากน้ อยแตกต่างกันไป บ้ างก็ครอบคลุมผู้ที่เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2522-2537 บ้ างก็ครอบคลุมผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2514-2537 ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การ
พิจารณาลักษณะที่ใกล้ เคียงกันของผู้คนในแต่ละอายุ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้
ที่มีอายุสงู กว่าและตํ่ากว่าอย่างมาก
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Yarrow, and O’Donnell (2009) อธิบายว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายคือกลุ่มที่เกิดในช่วง
1978-2000 ซึง่ ตามหลังกลุม่ Baby Bommers บ่อยครัง้ ก็จะเรี ยกกลุ่มนี ้ว่า Millenials คือ กลุ่ม
วัยรุ่นบ้ าง กลุม่ ช่วงอายุ 20 บ้ าง ซึง่ ก็ได้ กลายเป็ นกลุม่ ที่เป็ นผู้สร้ างรสนิยมให้ กบั ประเทศ
จากนิยามที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ มีการนิยามคําว่า เจเนอเรชั่นวาย ในหลากหลายรู ปแบบ
และรวมไปถึงช่วงอายุที่หลากหลาย เหตุที่มีช่วงอายุที่หลากหลายอาจขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นในประเทศ ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ความแตกต่างทางด้ านเทคโนโลยี หรื อวิธีการใช้ ชีวิต
ของคนในประเทศนันๆ
้ ทําให้ นิยามของนักวิชาการแต่ละท่านสรุ ปช่วงอายุของกลุ่มเจเนอเรชัน่ ได้
ไม่แน่ชดั เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะกําหนดของกลุ่มประชากรเจ
เนอเรชัน่ วายที่อยู่อายุในช่วง 18-35 ปี ซึ่งครอบคลุมตังแต่
้ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลายไปจนถึงกลุ่มวัย
ทํางาน
2.2.1 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย
Tapscott (2009) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ วายพบว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่ม
คนที่เกิดขึ ้นมาในยุคของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลั จึงนับได้ ว่า
เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ กับสื่อหลากชนิด สามารถทํากิ จกรรมหลาย
อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน อาทิ เช่นการใช้ โทรศัพท์ มือถื อในการส่ง ข้ อความ เข้ าเว็บไซต์ ค้ นหา
ทิศทาง เล่นเกม ถ่ายรู ป และแบ่งปั นให้ เพื่อนได้ ดผู ่านทาง Facebook นอกจากนี ้ยังเปิ ดโปรแกรม
สนทนา (Instant Message) และสไกป์ (Skype) ไว้ ตลอดเวลาด้ วย โดยจากการศึกษาเจเนอเรชัน่
วายในสหรัฐอเมริ กาจํานวน 6,000 คน พบว่ามีทศั นคติและพฤติกรรมคล้ ายคลึงกัน 8 ประการ
ดังนี ้
1) อิสรภาพ (Freedom) กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมักมีอิสระในการตัดสินใจเลือกงาน
คนเหล่านี ้ไม่ต้องการจมปลักอยูก่ บั งานที่ตนไม่พงึ พอใจ ทําให้ มีอตั ราการลาออกสูง นอกจากนี ้ยังมี
อิสระในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆผ่านการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ของสินค้ าและบริ การต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว
2) ดัดแปลงให้ เป็ นในแบบที่ชอบ (Customization) กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายชื่นชอบ
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ แต่ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ให้ มี ลักษณะเฉพาะเป็ นของตนเองซึ่ง มัก เป็ นการให้
ความสําคัญกับความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้ สอย เช่น การแต่งรถ การสร้ าง Myspace หรื อ
Facebook การดูรายการโปรดในเวลาที่ตนสะดวกผ่าน Youtube เป็ นต้ น
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3) พินิจพิเคราะห์ (Scrutiny) ด้ วยการกลุม่ คนที่อาศัยในสังคมที่มีความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีสงู เจเนอเรชัน่ วายจึงมักใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้ นหาข้ อมูลสินค้ าและ
บริ การต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบก่อนตัดสินใจซื ้อทังการเปรี
้
ยบเทียบข้ อดี ข้ อเสีย และราคา
4) ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ (Integrity) กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายสามารถยอมรับความ
แตกต่างได้ มาก และมีความคิดตรงไปตรงมา ผลการวิจยั พบว่า ร้ อยละ 71 ของคนรุ่ นนี ้จะยังคง
สนับสนุนบริ ษัทที่ออกมาขอโทษหากดําเนินการผิดพลาด และร้ อยละ 40 บอกว่าจะเลิกซื ้อสินค้ า
ของบริ ษัทที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) คนรุ่ นนี ้ชื่นชอบการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และกัน มี การติ ด ต่ อสัมพัน ธ์ กัน อย่างสมํ่ าเสมอ มี การแบ่งปั น ข้ อ มูล ระหว่างกัน มี
อิทธิพลซึง่ กันและกันในเรื่ องสินค้ า บริ การ และองค์กร จนเรี ยกได้ วา่ เป็ นเครื อข่าย N-fluence (Net
Generation - Influence)
6) ความบันเทิง (Entertainment) กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายไม่ได้ แบ่งแยกความชัดเจน
ระหว่ า งการทํ า งานและความบัน เทิ ง เพราะเชื่ อ ว่ า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเสี ย หายที่ จ ะทํ า งานไปและเข้ า
อินเทอร์ เน็ตไปด้ วย ตราบใดที่งานเหล่านันสํ
้ าเร็ จลุล่วง
7) ความเร็ ว (Speed) เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายได้ เติบโตขึ ้นท่ามกลางโลกดิจิทลั
ที่ทกุ อย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็ วทั ้งการทํางาน การเล่นเกม หรื อแม้ แต่การค้ นหาข้ อมูลผ่านกูเกิ ้ล
(Google) ทําให้ คนกลุ่มนี ้คาดหวังการมีปฏิสมั พันธ์ อย่างรวดเร็ ว โดยผลวิจัยพบว่าร้ อยละ 56
ยอมรับว่าไม่มีความสามารถในการอดทนรอคอย
8) นวัตกรรม (Innovation) ด้ วยเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ที่ช่วยให้ สามารถคิดค้ นสิ่ง
ใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว ทําให้ เจเนอเรชั่นวายมีความต้ องการสินค้ าและบริ การใหม่ๆ เหล่านัน้ อยู่
ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์ มือถือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกวางจําหน่าย เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ัง
หมายรวมถึงนวัตกรรมในที่ทํางานด้ วย เช่นการที่เจเนอเรชัน่ วายมักปฏิเสธลําดับบังคับบัญชาแบบ
เก่าที่ชอบสัง่ การและควบคุม เป็ นต้ น
ส่วน วีรพงษ์ ชุติภทั ร์ (2556) ยังได้ กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายว่า เป็ นกลุม่ ที่
มีทัศนคติ แนวคิด และอุปนิ สัยไปในทิ ศทางที่ แตกต่างจากคนในยุคก่อนหน้ า และที่ สําคัญคือ
กําลังการซื ้อของคนกลุ่มนี ้กําลังจะสูงขึ ้น ซึง่ การดําเนินชีวิตของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย มีดงั ต่อไปนี ้
1) ชีวิตแห่งการเคลื่อนที่ หมายถึง การดําเนินชีวิตที่ไม่จําเป็ นที่ต้องอยูก่ บั ที่เสมอ
ไป เช่ น การทํ า งานในออฟฟิ ศตัง้ แต่ แ ปดโมงเช้ า ถึ ง ห้ า โมงเย็ น ก็ ส ามารถเปลี่ ยนเป็ นการไป
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ท่องเที่ยวและใช้ โทรศัพท์มือถือประสานงานหรื อสัง่ งานแทนได้ ซึง่ ปั จจุบนั เทคโนโลยี 3G และ Wifi
ก็สามารถทําให้ ผ้ คู นในยุคนี ้มีชีวิตที่เคลื่อนที่ไปด้ วย ทํางานไปด้ วย
2) วัฒนธรรมจอภาพ หมายถึง ผู้คนใช้ ชีวิตทํางาน และที่มีชีวิตส่วนตัวบนหลายๆ
อุปกรณ์ที่มีจอภาพ ได้ แก่ หน้ าจอทีวี หน้ าคอมพิวเตอร์ หน้ าจอแทบเล็ต และหน้ าจอมือถือ เป็ นต้ น
จึงไม่ต้องห่วงว่าบรรดาผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้ องต่างๆจะรุ่ งเรื องมากแค่ไหน
3) ชอบสินค้ าประเภท DIY (Do-It-Yourself) คือ สินค้ าที่ทําขึ ้นมาเอง ในประเทศ
้ ่าส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน Gen Y กล่าวคือ ในอดีตเมื่อจะต้ องต่อเติมหรื อ
ไทยขั ้นแรงขันตํ
ซ่อมแซมบ้ านและอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้ าน คนส่วนใหญ่ก็มกั จะเลือกที่จะจ้ างวานคนอื่นให้ มาทํา
แทน แต่การขึ ้นค่าแรงดังกล่าวก็ทําให้ บรรดาช่างที่เกี่ยวข้ องหาได้ ยากขึ ้นเป็ นอย่างมาก หรื อหากว่า
หาได้ ก็มกั จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายที่สงู ทีเดียว จึงทําให้ ต้องหาสินค้ าประเภทนี ้มาทําด้ วยตนเอง
4) ชอบร้ านค้ าปลีกที่มีลกั ษณะ Formatted Style หรื อร้ านค้ าที่มีการจัดสินค้ าที่
เป็ นรูปแบบ ด้ วยนิสยั อย่างหนึง่ ที่มกั เกิดขึ ้นกับคน Gen Y คือชอบทําอะไรเร็ วๆและจะเร่งรี บไปเสีย
เกือบทุกเรื่ อง ด้ วยนิสยั ดังกล่าวก็จะทําให้ คนกลุ่มนี ้เวลาจะออกไปซื ้อของ ก็จะชอบไปร้ านสะดวก
ซื ้อสมัยใหม่ที่จดั วางสินค้ าง่ายๆและทําให้ นกึ ออกว่าอยูต่ รงไหน
5) ชอบสินค้ าที่ค้ มุ ค่ากับราคาเงิน กล่าวคือ มักคํานึงถึงคุณภาพในระดับที่ตนเอง
ต้ องการในราคาที่ค้ มุ ค่าเงินมากที่สดุ ตัวอย่างเช่น บรรดาโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีแบรนด์ระดับโลก
ที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนกลุ่ม Gen Y ไปทัว่ โลก ได้ แก่ ไอบิซ (Ibis) เบสท์เวสเทิร์น (Best Western)
แบรนด์เหล่านี ้ได้ มาตีตลาดโรงแรม 3-4 ดาวของไทยไปอย่างมาก เพราะแบรนด์ดงั กล่าวเป็ นเครื่ อง
ยืนยันว่า โรงแรมที่ใช้ แบรนด์เหล่านี ้จะสะอาด บริ การสุภาพ และราคาประหยัด
6) สอนให้ รวย คือ คนในยุค Gen Y จะอยากเป็ นคนที่รวยเร็ ว จึงมีการจัดสัมมนา
หนังสือหุ้น หนังสือลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหนังสือสอนรวยอื่นๆ ที่ขายดิบขายดี นอกจากนัน้
ธุรกิจขายตรงต่างๆก็ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสินค้ าประเภทสอนให้ รวยอีกด้ วย
7) ชอบความเร็ ว กล่าวคือ หากผู้ใดที่สนใจจะทําธุรกิจกับกลุ่ม Gen Y จะต้ องมี
แนวความคิดเรื่ องความเร็ ว ดังนัน้ บริ ษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจานด่วนหรื ออาหารส่งด่วน จึง
เข้ าข่ายที่จะมีลกู เป็ นคนในยุค Gen Y เป็ นจํานวนมาก และจะยิ่งเพิ่มขึ ้นไปอีก ตามกําลังซื ้อที่
เพิ่มขึ ้นของคนในยุคนี ้
8) ชอบให้ ตวั เองดูดี กล่าวได้ วา่ คนในยุค Gen Y เป็ นคนที่มีสงั คมมากกว่าคนใน
ยุคก่อนๆเป็ นอย่างมาก และเพื่อนๆที่คนในยุค Gen Y ก็จะมาจากเพื่อนที่พบกันในชีวิตประจําวัน
และเพื่อนที่พบกันในสังคมออนไลน์
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9) ชอบสินค้ าประเภท DIH (Do-It-Your-Health) คือ จะเป็ นคนรักสุขภาพ โดยให้
ความสําคัญกับสุขภาพด้ วยการทําด้ วยตนเองเป็ นพิเศษ เช่น การเล่นกีฬา การเข้ าฟิ ตเนส การซื ้อ
วิตามินเสริ มอาหาร และอื่นๆ รวมถึงบรรดาเครื่ องตรวจวัดต่างๆ ที่สามารถทําได้ ด้วยตนเอง เช่น
เครื่ องวัดความดัน เครื่ องอุณหภูมิ เป็ นต้ น
10) ชอบสินค้ าศึกษาจากอินเทอร์ เน็ต หรื อโซเชียลมีเดีย พูดถึงทุกวันนี ้คนในยุค
Gen Y จะซื ้อสินค้ าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสินค้ าที่ต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ เช่น
รถยนต์ ที วี เป็ นต้ น คนกลุ่มนีก้ ็จะหาข้ อมูลจํ านวนมหาศาลจากอินเทอร์ เน็ ตหรื อโซเชียลมีเดีย
ก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อจริ ง
2.2.2 การทําการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของเจเนอเรชัน่ วาย ซึง่
ประมวลได้ 7 ลักษณะดังนี ้
2.2.2.1 ให้ ความสําคัญกับราคา ในการเลือกซื ้อสินค้ าผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายจะ
กําหนดราคาที่สามารถรับได้ ขึ ้นมาเป็ นเกณฑ์ โดยราคาที่กําหนดขึ ้นมาได้ มาจากการค้ นหาข้ อมูล
จากแหล่งต่างๆ ซึง่ แหล่งข้ อมูลที่สําคัญที่สดุ คือ เพื่อนและอินเทอร์ เน็ต
2.2.2.2 เกิดความภักดีของตราสินค้ าใหม่ๆได้ ง่าย การศึกษาในอดีตพบว่า ความ
ภักดีต่อตราสินค้ าจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อผู้บริ โภคได้ เกิดการเรี ยนรู้ ในตราสินค้ านันซํ
้ ้าๆ และต่อเนื่องเป็ น
เวลานาน แนวคิดนี ้สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมการบริ โภคของเจเนอเรชัน่ เบบี ้บูมเมอร์ ส และ
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ เป็ นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริ โภคของเจเนอเรชั่นวายได้
มากนัก ดังจะเห็นได้ จากตราสินค้ าใหม่ๆที่สามารถเข้ ามาสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าได้ อย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะสินค้ าและบริ การที่แปลกใหม่สร้ างความน่าสนใจให้ กบั เจเนอเรชัน่ วายได้ มาก
ลักษณะสําคัญของเจเนอเรชัน่ วายข้ อนี ้ถือได้ ว่าเป็ นทั ้งข้ อดี และอุปสรรคในการ
ทําการตลาด เพราะนอกจากจะเป็ นโอกาสในการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแล้ ว
ขณะเดี ยวกัน ก็ ยัง เป็ นอุป สรรคในการทํ า ธุ ร กิ จ ด้ ว ย เพราะต้ อ งนึ กถึง เสมอว่า เจเนอเรชั่น วาย
สามารถภักดีไปยังสินค้ าใหม่ได้ ตลอดเวลา
2.2.2.3 ให้ ความสําคัญกับความเท่ เจเนอเรชัน่ วายให้ ความสําคัญกับความเท่ใน
รูปแบบฉบับของตัวเองเป็ นอย่างมาก สามารถแย่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) การจับคู่ที่ลงตัวเป็ นความเท่แบบไร้ ระเบียบ หมายถึง การนําสิ่งของที่
ไม่น่าอยูด่ ้ วยกันได้ มาจับเข้ ากันทําให้ เกิดความแปลกอย่างลงตัว เช่น การนําลายทหารมาใช้ งาน
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2) นวัตกรรม คือความเท่ที่เกิดจากการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ บริ การใหม่ๆ การ
สื่อสารใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีสไตล์ที่ลงตัว
2.2.2.4 ให้ ความสําคัญกับการตกแต่งและความสวยงาม เจเนอเรชัน่ วายมักชอบ
การตกแต่ง สิ่ง ต่างๆเพื่อ สะท้ อ นตัว ตน เช่ น การดัด ฟั น การตกแต่ง หน้ าจอ และเสียงเรี ยกเข้ า
โทรศัพท์มือถือ
2.2.2.5 ไม่ตอบสนองโฆษณาเดิมๆ เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายเติบโตมาพร้ อมกับ
สังคมที่เต็มไปด้ วยการโฆษณา จึงทําให้ มองเป็ นเรื่ องปกติไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการดูโฆษณา
มากนัก ดังนัน้ นักโฆษณาและนักการตลาดจึงต้ องคิดวิธีการสื่อสารในแบบใหม่ๆ เพื่อให้ เข้ าถึง
และเป็ นที่สนใจของเจเนอเรชัน่ วาย แต่ก็ต้องจําเป็ นระวังไม่ให้ เกิดการโฆษณามากเกินไปเพราะเจเนอเรชัน่ วายถือได้ วา่ เป็ นนักหวาดระแวงด้ วยเช่นกัน
2.2.2.6 ไม่สามารถต้ านทานสินค้ าใหม่และทดลองการใช้ ได้ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่
วายจะชื่นชอบสินค้ าใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้ ทดลองใช้ สินค้ าก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อสินค้ าก็ถือเป็ น
การแลกเปลี่ยนที่ดี ตัวอย่างสินค้ าที่ประสบความสําเร็ จ เช่น การแจกเกมต่างๆให้ ทดลองได้ เล่นฟรี
ระยะหนึง่ ก่อน เป็ นต้ น
2.2.2.7 ต้ องการเชื่อมต่อ คุณลักษณะที่สําคัญของเจเนอเรชัน่ วายและถือว่าเป็ น
ความต้ องการที่สําคัญต่อคนกลุ่มนี ้คือ ต้ องการเชื่อมต่อในทุกที่ ทุกเวลา ทุกลักษณะ กับทุกคนที่
ต้ องการจะติดต่อสื่อสารด้ วย
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น ถึงกลุ่ม ผู้บริ โภคเจเนอเรชั่น วาย ทํ าให้ การศึกษางานวิจัยครั ง้ นี ้
มุ่งเน้ นไปที่ กลุ่มเจเนอเรชั่น วายเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ มีความสําคัญต่อการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจในประเทศไทยทุกวันนี ้ อีกทั ้งยังเป็ นกลุ่มที่มีอยู่จํานวนอยู่เยอะ มีลกั ษณะนิสยั ที่ชอบทํา
อะไรไม่เหมือนใคร ไม่ชอบทําอะไรที่ซํ ้าซาก ให้ ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเอง และยังมีการ
ใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นในการทําธุรกิจหรื อใช้ เพื่อค้ นคว้ าหาข้ อมูลในการไปใช้ บริ การหรื อซื ้อสินค้ า ซึง่
พฤติกรรมดังกล่าวต่างจากกลุ่มเบบี ้บูมเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจใน
การศึกษาทําความเข้ าใจและความต้ องการของคนกลุม่ นี ้
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ให้ ความหมายของรู ปแบบการดําเนินชีวิต ว่าเป็ นการที่มนุษย์
อยูร่ ่วมกันเป็ นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑ์ที่ทกุ คนในกลุม่ พึงปฏิบตั ิ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม
จึงเป็ นไปในทํานองเดียวกันไม่เพียงแต่เท่านัน้ พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมี
รู ปแบบที่เรี ยกว่า "ทํานองเดียวกัน" บุคคลผู้เป็ นสมาชิกของกลุ่ม ชันทางสั
้
งคมและวัฒนธรรมที่
กล่าวมาแล้ วนี จ้ ะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพ หรื อการใช้ ชีวิตตลอดจนแบบแผนของการ
บริ โภคขึ ้นมาเพื่อใช้ ในสังคม
Engel, Blackwell, and Miniard (1993) ให้ คําจํากัดความของกิจกรรม หมายถึง การ
แสดงออกอย่างเด่นชัดเช่น การพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับบริ การใหม่ๆ หรื อการซื ้อสินค้ า ความสนใจ
เป็ นความสนใจในบางเรื่ อง บางวัตถุประสงค์ หรื อบางสถานการณ์ ซึ่งหมายถึง ความเอาใจใส่
แบบต่อเนื่อง หรื อระดับวามตื่นเต้ นที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเอาใจใส่เป็ นพิเศษ ความคิดเห็นเป็ น
“คําตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้น เปรี ยบเสมือนเป็ น “คําถาม” ใน
ลักษณะของการตีความ การประเมินผล และความคาดหวัง เช่น การประเมินผลดีและผลเสียของ
การเลือกที่จะทําสิง่ ใดสิ่งหนึง่ ความหวังเหตุการณ์ในอนาคต
Kotler (1997) กล่าวว่า รู ปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง รู ปแบบการใช้ ชีวิตของบุคคลที่
แสดงออกมาในรู ปของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น
(Opinions)
Solomon (2004) อธิบายว่า คือรู ปแบบในการบริ โภคซึง่ สะท้ อนถึง การใช้ เวลาและการใช้
จ่ายของผู้บริ โภค ซึ่งผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบแตกต่างกันโดยมีพืน้ ฐานมาจากความชอบ
การเลือกที่จะใช้ เวลาและรายได้ ของตนที่แตกต่างกัน
ความหมายของรู ปแบบการดําเนินชีวิตได้ มีนกั วิชาการให้ ความหมายไว้ ในหลายรู ปแบบ
ด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลหรื อเพียงบุคคลเดียวเท่านั ้น ซึ่ง
สื่อให้ เห็นถึงความเป็ นวัฒนธรรมและสังคมนัน้ ว่ามีการดํารงชีวิตอย่างไร โดยสื่อผ่านกิจกรรม
(Activities) ความสนใจ (Interesrts) และความคิดเห็น (Opinions) ตามรู ปแบบการดําเนินชีวิต
แบบ AIOs เป็ นรูปแบบหลักและเหมาะกับการศึกษาในครัง้ นี ้
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2.3.1 การวัดลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs
AIOs เป็ นตัวแปรด้ านจิตวิทยา ซึ่งมุ่งความสําคัญที่กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผู้บริ โภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
A คือ กิจกรรม หมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ซื ้อของในร้ านค้ า ฟั งวิทยุ ดูโทรทัศน์
หรื อเล่าให้ เพื่อนฟั งเกี่ยวกับบริ การซ่อมรถของอู่ แม้ ว่าปฏิกิริยานี ้ใครๆก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะ
เดาเหตุผลของการกระทํ าได้ หมด และก็ไม่มีใครทําการวัด เพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยานี ้ (Hsu,
Powers, & Powers, 2001)
I คือ ความสนใจ เป็ นความสนใจในเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อวัตถุ โดยมีระดับของความ
ตื่นเต้ นเกิดขึ ้น เมื่อได้ มีความตังใจติ
้ ดต่อกันหรื อมีความตั ้งใจเป็ นพิเศษกับมัน (Hsu, Powers, &
Powers, 2001)
O คือ ความคิดเห็น เป็ นไปในรู ปคําพูด หรื อเขียนตอบ ที่บคุ คลตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่มีการกระตุ้นเร้ าให้ มีการตอบคําถาม ความคิดเห็นจะใช้ เพื่ออธิ บายการแปลความหมาย การ
ประเมินค่า และการคาดคะเน เช่น เชื่อในสิ่งที่คนอื่นตั ้งใจ ประเมินรางวัลที่จะได้ รับจากการเลือก
ทางเลือก ความเชื่อเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต และโทษที่ จะเป็ นผลของการเลือกทางเลือก
(Hsu, Powers, & Powers, 2001)
Assael (1995) ได้ อธิบายสนับสนุนแนวคิดในแบบ AIOs ไว้ ว่า กิจกรรมคือสิ่งที่บอกว่า
ผู้บริ โภคใช้ เวลาอย่างไร ส่วนความสนใจ คือสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคพิจารณาว่าสําคัญในสภาพแวดล้ อมของ
ตน และความคิดเห็นคือสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคคิดเกี่ยวกับตนเองและโลกรอบๆตัว
จากที่กล่าวไปข้ างต้ นสําหรับความหมายของลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs
ทําให้ ผ้ ูวิจัยนํ ามาใช้ ตัง้ คําถามเพื่อศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตในงานวิจัย โดยสามารถแสดง
ออกมาเป็ นตารางที่ได้ รับความนิยมก็คือ แนวการศึกษาของ Joseph T. Plummer ซึง่ มีลกั ษณะ
ต่างๆของดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.1 ตารางลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs (AIO Categories of Lifestyle
Studies)
ด้ านกิจกรรม
(Activities)

ด้ านความสนใจ
(Interests)

ด้ านความคิดเห็น
(Opinions)

ลักษณะประชากร
(Demographics)

งาน
งานอดิเรก
การคบค้ าสมาคม
วันหยุดพักผ่อน
ความบันเทิง
การเป็ นสมาชิก
ชุมชน
การซื ้อของ
กีฬา

ครอบครัว
บ้ าน
งานในอาชีพ
ชุมชน
การผ่อนหย่อนใจ
แฟชัน่
อาหาร
สื่อต่างๆ
ความสําเร็ จ

ตัวเอง
สังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สินค้ า
อนาคต
วัฒนธรรม

อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ่ าศัย
ภูมิศาสตร์
ขนาดเมืองที่อาศัย
วัฏจักรชีวติ

แหล่ งที่มา: Plummer, 1992.
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ ว่าลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิตประกอบด้ วยตัวแปรต่างๆที่
สามารถนํามาตัง้ คําถามในประเด็นที่เกี่ยวกับ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น รวมไปถึง
ลักษณะประชากร ซึ่งมุ่งศึกษาบุคคลทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก โดยแนวคําถามจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับชีวิตประจํ าวันของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะทํ าให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ที่จะทําให้
เข้ าใจลักษณะบุคคลนันมากยิ
้
่งขึ ้น จึงทําให้ นําลักษณะการวัดแบบ AIOs มาใช้ เป็ นแนวทางใน
การวิจยั
2.3.2 การทําการตลาดตามรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing)
คือ การทําการตลาดโดยให้ ความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย โดย
มุ่งเน้ นว่าการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆต้ องให้ สอดคล้ องเหมาะสมลงตัวกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบสินค้ าหรื อบริ การ การสื่อสารการตลาด การจัด
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กิจกรรมทางการตลาด เป็ นต้ น การทําการตลาดตามรู ปแบบการดําเนินชีวิต จะมีการทํางานที่
สําคัญ 3 ขัน้ คือ
2.3.2.1 การแบ่ ง ส่ ว นตลาดผู้บ ริ โ ภคตามรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต (Lifestyle
Segmentation) ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริ โภคนันมี
้ เกณฑ์หรื อตัวแปรในการแบ่งได้ หลายเกณฑ์
เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส รวมถึงสถานะหรื อระดับ
ชัน้ ในสังคม เป็ นต้ น เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ เช่น เขตที่อยู่อาศัย เป็ นต้ น เกณฑ์พฤติกรรมการใช้
สินค้ า ประโยชน์ที่ต้องการจากสินค้ า ตลอดจนความภักดีต่อตราสินค้ า เป็ นต้ น และเกณฑ์อื่นๆ
จํานวนมาก
การแบ่ ง ส่ ว นตลาดของผู้ บริ โภคตามรู ปแบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต (Lifestyle
Segmentation) คือการแบ่งส่วนตลาดตามวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งตัวแปรในการใช้ แบ่งก็คือ AIOs
นักวิชาการเรี ยนการแบ่งส่วนการตลาดนี ้ว่าการแบ่งส่วนตลาดผู้บริ โภคตามหลักจิตวิทยา โดยส่วน
ของตลาดที่ได้ จากการแบ่งส่วนตลาดวิธีนี ้ อาจแตกต่างจากอาชีพ มีอายุ รายได้ ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน แต่มีความคล้ ายคลึงกันในกิจวัตร กิจกรรมที่ทํามีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน หรื อมี
มุมมอง ความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยมที่คล้ ายๆกัน
ข้ อมูลรู ปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้ าอาจจะได้ มาจากโครงการสํารวจวิจัยที่
เรี ยกว่า การสํารวจรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภค (Lifestyle Survey) หรื ออาจได้ มาจากการ
เก็บข้ อมูลลูกค้ า เช่น ข้ อมูลการใช้ บตั รเครดิต ประวัติการซื ้อข้ อมูลการเข้ ารับบริ การ ประวัติการ
ติดต่อที่บนั ทึกจากศูนย์บริ การหรื อ Call Center เป็ นต้ น ข้ อมูลที่คณ
ุ ภาพและปริ มาณเพียงพอก็จะ
สามารถนํ ามาใช้ ทํ าการแบ่งส่วนการตลาดผู้บริ โภคตามรู ป แบบการดําเนิน ชี วิต ได้ โดยจะตัง้
คําถามหลักๆสองคําถามตามลําดับ คือ 1) สามารถใช้ ตัวแปรนี ้แยกกลุ่มลูกค้ าได้ หรื อไม่ และ 2)
ควรแยกกลุ่มลูกค้ าออกเป็ นกี่กลุ่ม ซึ่งเรี ยกว่า การทํา Discriminant Analysis และ Cluster
Analysis หลังจากนันนั
้ กการตลาดก็จะระดมความคิดเพื่อเติมภาพของแต่ละ Segment ให้ เต็มว่า
เป็ นใคร รุ่นราวคราวไหน ค่านิยมของชีวิตคืออะไร เป็ นต้ น
2.3.2.2 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดผู้บริ โภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle Positioning) การกําหนดตําแหน่งหรื อจุดยืนทางการตลาดของตัวเองเพื่อบอกผู้บริ โภค
หรื อการกําหนดตํ าแหน่งครองใจผู้บริ โภคไว้ ว่าเราไม่เหมื อนคนอื่น มี อยู่มากมายหลายวิธี แต่
แนวทางของการทําการตลาดตามรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) จะเลือกบอก
ลูกค้ าว่า เราคือ Your Lifestyle Product หรื อเลือกที่จะบอกว่า เราคือรู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
นี ้ เช่น แทนที่จะเน้ นเสนอความเป็ นผู้นําด้ านเทคโนโลยีของเครื่ องใช้ ในบ้ าน ก็เลือกที่จะเสนอเป็ น
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รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตตามเทคโนโลยี ที่ ลงตัวกับชีวิตลูกค้ า และแทนที่จะเน้ นเสนอที่ ว่ารั บส่ง
ข้ อมูล GPRS ได้ รวดเร็ วก็เลือกที่จะเสนอ Mobile Lifestyle หรื อแทนที่จะเน้ นเสนอว่าค่าโทรศัพท์
คุ้มค่า ประหยัด ใช้ บริ การได้ สะดวกก็เลือกที่จะเสนอ Freedom Lifestyle และเลือกที่จะสื่อถึง
Feeling of Freedom เป็ นต้ น
2.3.2.3 การสร้ างตราตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Branding) คือการ
สร้ างตราให้ เป็ น Lifestyle Brand หรื อก็คือ การสร้ างตราโดยใช้ รูปแบบการดําเนินชีวิตเป็ นความ
แตกต่ า งที่ สํ า คัญ ส่ ว นตราสิ น ค้ า ตามรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต คื อ ตราที่ มี ภ าพลัก ษณะที่ เ ป็ น
ภาพรวมของวิถีการดําเนินชีวิตแบบหนึ่งๆ ซึ่งการสร้ างตราตามรู ปแบบการดําเนินชีวิต มีแนวทาง
สําคัญอยู่ 3 ประการคือ
1) สร้ างตราให้ มีจดุ เด่นของตัวเอง (Self-Expressive Benefits) คือ ต้ อง
เป็ นตราที่ใครๆ ก็ร้ ู วา่ ลูกค้ าผู้ใช้ ตรานี ้เป็ นใคร มีรูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างไร เช่น ตรา Jeep เป็ น
ตราที่ให้ ภาพลักษณ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ รถยนต์ตรานี ้ โดยเฉพาะเรื่ องรู ปแบบการดําเนินชีวิต
เช่น ผู้ใช้ รถยนต์ Jeep มีลกั ษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว รักความเป็ น
อิสระ และมีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เป็ นต้ น
2) ใช้ การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing
Communication: IMC) เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพลักษณ์ของตราอย่างคงเส้ นคงวา
3) ใช้ กลยุทธ์การขยายตราไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Range Branding) คํา
นี ้จะคล้ ายกับการขยายตราสินค้ า (Brand Extension) แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ขยายตราออกไปนัน้ จะต้ องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลาดในด้ านกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิตและ
กลุ่มตามหลักจิตวิทยา (Lifestyle/Psychographic Group) เช่น ตรา Polo Ralph Lauren ที่
วางตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ ตราเดียวกันมากมาย แต่ทกุ ผลิตภัณฑ์ยงั คงจับกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตกลุม่ เดิม
การนํ าเอาแนวคิดรู ปแบบการดําเนินชีวิตมาใช้ ในงานวิจัยชิน้ นี ้ เพื่อที่จะทําให้ เข้ าใจถึง
ชี วิ ต ประจํ า วัน และกิ จ กรรมโดยทั่ว ไปของกลุ่ม ผู้บริ โ ภคเจเนอเรชั่น วายให้ ม ากขึน้ ถึ ง แม้ เ ป็ น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ในขอบเขตไม่กว้ าง แต่รูปแบบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึง่ การศึกษาถึงการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริ โภคจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
งานวิจยั ที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั และผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้ านกาแฟ Specialty ได้ มีความเข้ าใจถึงความ
ต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคอย่ า งแท้ จ ริ ง และสามารถนํ า มาปรั บ ใช้ ในธุ ร กิ จ ของตั ว เองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
2.4.1 ความหมายและลักษณะของการเปิ ดรั บสื่อ
Klapper (2552 อ้ างถึงใน ปริ ยดา วันไทย, 2552) อธิบายถึง ทฤษฎีการเปิ ดรับข่าวสาร ไว้
ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร ซึง่ มีขนตอนการรั
ั้
บรู้ 4 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) การเปิ ดรับสื่อ (Selective Exposure) กล่าวคือ บุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื่อและ
ข่าวสารจากแหล่งสารต่างๆตามความสนใจและความต้ องการ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้ งกับ
ความรู้สกึ นึกคิดของตน เพื่อนํามาใช้ แก้ ปัญหาหรื อสนองความต้ องการของตน
การเลือกรับหรื อการเลือกใช้ ยังเป็ นการเลือกขั ้นแรกในการเลือกช่องทางสื่อสาร
ของมนุษย์ทักษะและความชํานาญในการรับรู้ และเข้ าใจข่าวสารของคนนัน้ มีความแตกต่างกัน
บางคนถนัด ที่ จ ะเขี ย นมากกว่ า พู ด หรื อ บางคนถนัด ที่ จ ะฟั ง มากกว่ า อ่ า น สิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะเป็ น
ตัว กํ าหนดในการเลื อกเปิ ดรั บ หรื อการใช้ สื่อ ของมนุษย์ จะสัง เกตได้ ว่า บางคนชอบดูโ ทรทัศ น์
มากกว่าอ่านหนังสือ หรื อชอบฟั งวิทยุมากกว่าอ่านหนังสือ เป็ นต้ น
2) การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) กล่าวคือ บุคคลมักจะเลือกให้
ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้ องกับทัศนคติ และความเชื่อดังเดิ
้ มของตน และหลีกเลี่ยงที่จะ
ให้ ค วามสนใจกับ ข่าวที่ ขัด แย่ง กับทัศ นคติ และความเชื่ อ ดัง้ เดิม ของตน ทัง้ นี เ้ พราะการได้ รั บ
ข่าวสารที่ไม่สอดคล้ องกับความรู้ สึกของเรา จะทําให้ บคุ คลเกิดความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจและสับสนได้
เนื่องจากสมองของมนุษย์นนสามารถรั
ั้
บข้ อมูลได้ จํากัด คือ รับข้ อมูลได้ เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาที
เท่านั ้น ในเวลาหนึ่งๆสมองคนเราถูกกระตุ้นจากข่าวสารต่างๆมากกมายทัง้ ความคิดของตนเอง
และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น เสียงพูดคุยหรื อเสียงต่างๆ สมองเราจะต้ องคัดเลือกข่าวสารที่มา
กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่า ข่าวสารนัน้ เป็ นข่าวสารที่ควรรั บรู้ และข่าวสารใดที่ไม่ควรรั บรู้ ดังนนัน้
ข่าวสารที่ถกู คัดเลือกแล้ วมักเป็ นข่าวสารที่ตรงตามความสนใจและความต้ องการของผู้รับสาร
3) การเลือกรับรู้ และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
กล่าวคือ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรื อเลือกตีความข่าวสารที่ได้ รับไปในทางที่สอดคล้ องกับทัศนคติ และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน ในกรณีข่าวสารที่ได้ รับมาใหม่มีความขัดแย้ งกับทัศนคติ และความเชื่อ
ดังเดิ
้ ม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับทัศนคติและความเชื่อ ความต้ องการ
และแรงจูงใจของตนในขณะนั ้น
4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) กล่าวคือ บุคคลจะเลือกจดจําเนื ้อหา
สาระของสารในส่วนที่ต้องการจําเข้ าไปเก็บไว้ เป็ นประสบการณ์ เพื่อที่จะนําไปใช้ ในโอกาสต่อไป
และจะพยายามลืมในส่วนที่ต้องการลืมอีกด้ วย
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นอกกจากนี ้สามาารถทําความเข้ข้ าใจทฤษฎี Selective
S
Exxposure ได้ ชดั เจนขึ ้นโดยททําความ
เข้ าใจกับแบบบจําลองดังกล่าว
การเลือกจดจจํา
การเลือกตีคความเข้ าใจ
การเลือกสนใใจ
การเลือกเปิ ดรับ

ภาพที่ 2.3 ภาพประกอบบขั ้นตอนการรับรู้
ส่วน Becker (19979) ได้ ให้ ความหมายของงการเปิ ดรับสื่อโดยแบ่งลําดับไว้ ดงั นี ้
1) การแสวงหาข้ อมูล (Informatiion Seekingg) คือ บุคคลจจะแสวงหาคววามรู้เพื่อ
ต้ องการให้ คล้
ค ายคลึงบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื
ง ่ องหนึ่งหรื
ห อเรื่ องทัว่ ๆไป
2) การเเปิ ดรับข้ อมูล (Information Receptivvity) คือ บุคคลจะเปิ ดรัรับสื่อเพื่อ
ต้ องการทราบบข้ อมูลที่ตนเเองต้ องการรับรู
บ้
3) การเเปิ ดรับประสบบการณ์ (Expperience Receptivity)
R
คือ บุคคลจจะเปิ ดรับ
ข่าวสาร เพราาะต้ องการทําสิ
า ง่ ใดสิ่งหนึงเพื
ง่ ่อผ่อนคลาายอารมณ์
โดยผู้รับสารแต่ลละคนต่างก็มีมีพฤติกรรมกาารเปิ ดรับสื่อมวลชนตามแบบเฉพาะขของตนซึ่ง
แตกต่างกันออกไป
อ
Merrill, and Lowwenstein (19971) ได้ สรุปแรงผลั
ป
กดันให้
ใ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
เลือกรับสื่อ ว่วาเกิดมาจากพื ้นฐาน 4 ปรระการ คือ
1) ความมเหงา คือ เมืมื่อบุคคลต้ องออยูต่ ามลําพัง ไม่สามารถทีที่จะติดต่อสังงสรรค์กบั
บุคคลอื่นๆในนสังคมได้ สิงที
ง่ ่ดีที่สดุ คือ การอยู่กบั สื่อ สื่อมวลชนจึจึงเป็ นเพื่อนแแก้ เหงาได้ และะบางครัง้
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บางคน พอใจที่จะอยูก่ บั สื่อมวลชนมากกว่าอยู่กบั บุคคลเพราะสื่อมวลชนไม่สร้ างแรงกดดันในการ
สนทนาหรื อแรงกดดันทางสังคมให้ แก่ตนเอง
2) ความอยากรู้ อยากเห็น คือ มนุษย์มีความอยากรู้ อยากเห็นในสิ่งต่างๆอยู่แล้ ว
ตามธรรมชาติ ดังนัน้ สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี ้เป็ นหลักสําคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่ มเสนอ
จากสิ่งใกล้ ตวั ก่อนไปจนถึงสิ่งที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ใช้ สอยของตนเอง คือ มนุษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ ข่าวสารที่ได้ มาเสริ มบารมี การ
ช่วยให้ ตนเองสะดวกสบาย หรื อให้ ความบันเทิงก่อน โดยจะเลือกสื่อที่ใช้ ความพยายามน้ อยที่สดุ
(Least Effort) และได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สดุ (Promise of Reward)
4) ลัก ษณะเฉพาะของสื่ อ แต่ ล ะอย่ า ง มี ส่ ว นทํ า ให้ ผ้ ูรั บ สารแสวงหาและได้
ประโยชน์ ไม่เหมือนกัน ผู้รับสารแต่ละคนย่อมจะเข้ าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่ จะสนอง
ความต้ องการและทําให้ ตนเองเกิดความพึงพอใจ
ส่วน Atkin (1973) ได้ อธิบายสาเหตุท่ีทําให้ บคุ คลนั ้นเปิ ดรับสื่อ มีเหตุผลอยู่ด้วยกัน 8
ประการ ดังนี ้
1) เพื่อหาข้ อมูล
2) เพื่อทําให้ ตวั เองทันต่อเหตุการณ์รอบข้ าง
3) เพื่อหาความตื่นเต้ น และความบันเทิง
4) เพื่อข้ อมูลเอาไว้ แก้ ปัญหาในชีวติ ประจําวัน
5) เพื่อหลีกหนีความกังวลในชีวติ ประจําวัน
6) เพื่อให้ ร้ ูสกึ ว่ามีสว่ นร่วมกับเหตุการณ์ตา่ งๆ แม้ วา่ จะไม่ได้ อยูใ่ นเหตุการณ์นั ้น
7) เพื่อให้ มีข้อมูลไว้ พดู คุยกับคนอื่น
8) เพื่อใช้ ประเมินสถานการณ์สําคัญรอบตัว
ทุกคนมีธรรมชาติที่จะเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิ ดรับสื่อใด อย่างไร มีปัจจัย
ที่กําหนดคือ
1) ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล กล่าวคือ คนเราแต่ละคนนันมี
้
ความแตกต่ า งเฉพาะที่ ตัว บุ ค คลในด้ านโครงสร้ างทางจิ ต วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง เป็ นผลสื บ
เนื่ อ งมาจากลัก ษณะการเลี ย้ งดู สภาพแวดล้ อ ม การดํ า รงชี วิ ต ที่ ต่ า งกัน ซึ่ง กระทบถึง ระดับ
สติปัญญา ความคิด ทัศนคติ รวมถึงกระบวนการรับรู้ เรี ยนรู้ การจูงใจ
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2) ปั จจัยด้ านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่ม
ทางสังคมที่ตนสังกัดอยู่เป็ นกลุ่มอ้ างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม
ใดๆก็ตาม มักจะคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ทังความคิ
้
ด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ
ของกลุม่
3) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมนอกระบบสื่อสาร โดยเชื่อว่าลักษณะต่างๆ ได้ แก่ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ทําให้ เกิดความคล้ ายของการเปิ ดรับเนื ้อหาของการสื่อสาร รวมถึง
การตอบสนองของเนื ้อหาดังกล่าวจะไม่แตกต่างกันด้ วย
McLeod, and O’Keefe (1972) ได้ ทําการศึกษาการวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อพบว่า ตัว
ชี ้ (Index) ที่ใช้ วดั พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้ กนั 2 อย่างคือ
1) วัดจากเวลาที่ใช้ สื่อ
2) วัดจากความถี่ของการใช้ สื่อโดยแยกตามประเภทของเนื ้อหารายการที่มีความ
แตกต่างกัน โดยกล่าวว่า การวัดในเรื่ องเวลาที่ใช้ กับสื่อมีข้อเสียตรงที่ ว่าคําตอบขึน้ อยู่กับปั จจัย
หลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่างที่คนมีอยู่และการมีสื่อใกล้ ตัว (Availability of
Medium)
อย่างไรก็ตาม คํ าตอบที่ เกี่ ยวกับเวลาที่ ใช้ กับสื่อ จึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้
ในทางจิตวิทยา และมักจะไม่ให้ ผลที่ชดั เจน เมื่อนําไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ และ
เพื่อแก้ ปัญหาความไม่ชดั เจนในเรื่ องนี ้จึงได้ มีการวัดตัวแปรการเปิ ดรับสื่อ โดยใช้ ความถี่ของการใช้
สื่อเฉพาะอย่างการเจาะจงในเนือ้ หา เช่น วัดความถี่ของการอ่านข่าวที่เนือ้ หาประเภทต่างๆใน
บล็อก อินเทอร์ เน็ต
การเปิ ดรั บสื่อจึงมีความหมายในเรื่ องเกี่ยวกับความบ่อยครัง้ หรื อความถี่ในการเปิ ดรั บ
ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ช่วงเวลา รวมไปถึงจํานวนสื่อหรื อช่องทางที่ใช้ ในการเปิ ดรับด้ วย ซึ่งใน
แต่ละตัวแปรมีความหมายดังต่อไปนี ้
1) ความถี่ (Frequency) หมายถึง ความบ่อยหรื อจํานวนครัง้ ที่ได้ เคยพบเคยเห็น
โฆษณา
2) ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การติดตามเรื่ องราวโฆษณาผ่านสื่อ
3) ความชอบ (Likeability) หมายถึง ความรู้สกึ และความคิดเห็น จากการรับชม
โฆษณา โดยจะวัดจากความชอบในด้ านเนือ้ เรื่ องของโฆษณา และความชอบในด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ของโฆษณา
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4) ช่วงเวลาที่รับชม (Time to Watch) หมายถึง ช่วงเวลาที่มีผ้ รู ับชมข่าวสารและ
โฆษณา
5) ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จํานวนสื่อมวลชน
6) ช่องทางที่ประชาชนใช้ เปิ ดรับข่าวสาร เพื่อให้ ตนเองได้ มีความรู้ กว้ างขวางมาก
ยิ่งขึ ้น
7) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชม (An Influential) หมายถึง บุคคลมีส่วนในการชัก
จูงให้ เกิดความชอบหรื อไม่ชอบ ในสื่อโฆษณานันๆ
้
2.4.2 รู ปแบบของสื่อ
เสรี วงษ์ มณฑา (2543) ได้ กล่าวว่า สื่อ สามารถแบ่งประเภทออกได้ เป็ น 3 ประเภท
ประกอบด้ วย
2.4.2.1 สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่ใช้ นํามาสื่อสารกับผู้รับสาร ในลักษณะการ
เผชิญหน้ า การใช้ บุคคลในการสื่อสารสามารถทําได้ ทั ้งในรู ปของการสนทนากับผู้รับสารเพียงคน
เดี ยวหรื อ ในรู ป ของการประชุม กลุ่ม ซึ่ง ประกอบไปด้ วยผู้รั บสารมากกว่ า 1 คนก็ ไ ด้ เป็ นสื่ อ ที่
สามารถใช้ สื่อสารได้ สองทาง มีการโต้ ตอบกันได้ แต่มกั เป็ นในวงแคบ เช่น พนักงานขาย พนักงาน
แนะนําสินค้ า (PC) การใช้ สื่อบุคคลทําให้ เกิดผลดี 3 ประการคือ
1) สามารถนําข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปสูบ่ คุ คลอื่นได้ โดยตรง โดยจะ
ได้ รับความไว้ วางใจและสามารถชักจูงบุคคลได้ โดยใช้ วิธีการพูดคุยแบบกันเอง
2) ทําให้ การเผยแพร่ ข่าวสารเป็ นไปในลักษณะที่ยืดหยุ่น สามารถปรับ
้
ให้ เข้ ากับผู้รับสารเป็ นรายๆไป และทําให้ ทราบความรู้สกึ นึกคิดของบุคคลนันๆได้
3) เมื่อบุคคลมีการตัดสินใจตามคําแนะนําแล้ ว ผู้เผยแพร่ จะรู้สกึ ว่าตน
ได้ รับรางวัลทันทีเป็ นการส่วนตัว จากการที่บคุ คลเห็นชอบด้ วยกับการตัดสินใจที่ตนเองแนะนํา
2.4.2.2 สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่นําสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยคนจํ า นวนมากได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ภายในเวลาที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน และสามารถทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ฝังแน่นได้ เป็ นช่องทางที่ประชาชนเปิ ดรับข่าวสารเพื่อให้ ตนเองมีความรู้
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น แต่สื่อต้ องสร้ างหรื อเพิ่มช่องทางให้ ประชาชนในพื ้นที่สามารถเข้ าถึงได้ มาก
ขึ ้นเช่นกันด้ วย โดยทัว่ ไปสื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
2.4.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet, E-mail ซึง่ มีข้อดีคือ ให้ ข้อมูลข่าวสารได้
มาก มีภาพ เสียง สามมิติ มีการเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริ ง มีลกู เล่นมาก เป็ นสื่อที่กลุ่มเยาวชน
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คนรุ่ นใหม่ในพื ้นที่ให้ ความสนใจ สามารถแพร่ กระจายข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วไร้ ขีดจํากัด แต่มี
ข้ อเสียคือ มีราคาสูง จํานวนผู้รับสารอยูใ่ นวงแคบจึงเป็ นสื่อเพื่อสนองภาพลักษณ์มากกว่า
2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media)
2.4.3.1 ความหมายและลักษณะของสื่อใหม่
Wertime, and Fenwick (2008) ได้ ให้ แนวคิดเรื่ องสื่อใหม่ และการตลาดดิจิทลั
และนิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง เนื ้อหาที่อยู่ในรู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะสําคัญของเนือ้ หาที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั ประกอบด้ วยจุดเด่น 5 ประการหรื อที่ผ้ เู ขียนเรี ยกว่า อิสระ 5 ประการ ได้ แก่
1) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื ้อหา
ในรู ปแบบดิจิทัลทําให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเลือกรั บ และส่งข่าวสารได้ ในเวลาที่ตนต้ องการ และไม่
จําเป็ นต้ องชมเนื ้อหาต่างๆตามเวลาที่กําหนดอีกต่อไป
2) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านพรมแดน (Freedom from Geological
Boundaries) เนื ้อหาในรูปแบบดิจิทลั เป็ นเนื ้อหาที่รับข้ อมูลข่าวสารได้ ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ วทํา
ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกรับหรื อค้ นหาข้ อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้ วแต่ความต้ องการของ
ผู้บริ โภคแต่ละคน
3) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านขนาด (Freedom to Scale) กล่าวคือเนื ้อหาที่
สามารถปรับย่อหรื อขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื ้อหาให้ เหมาะสําหรับการเผยแพร่
ทัว่ ไปโลก หรื อปรับให้ เหมาะกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้ อจํากัดด้ านรู ปแบบ (Freedom from Formats) ซึง่ เนื ้อหา
แบบดิจิทลั ไม่จําเป็ นต้ องมีรูปแบบหรื อลักษณะที่ตายตัว สื่อดั ้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐาน
ทางโทรทัศน์ถกู กําหนดเวลาว่าต้ องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิงพิมพ์ต้องมีครึ่ งหน้ าหรื อเต็มหน้ า
เป็ นต้ น แต่สื่อดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้ องในโทรศัพท์ มือถือแล้ วนําไปลงเว็บไซต์
จะต้ องมีความยาวกี่วนิ าที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เท่าไร่ก็ได้ เป็ นต้ น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดที่สร้ างเนื ้อหามาสู่ยคุ ผู้บริ โภคได้ ริเริ่ มสร้ าง
และทําการควบคุมเนื ้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and
Controlled)
2.4.3.2 ประเภทของสื่อใหม่
ประเภทของสื่อใหม่ คือ รู ปแบบของเนื ้อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั และมี
บทบาทสําคัญมากในอนาคตและสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นต่างกันออกไปขึน้ อยู่กับ
การใช้ งาน ซึง่ ประเภทของสื่อใหม่ (ศิริวไิ ล ทัศนวิภาส, 2554) ได้ แก่
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1) Web Site ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นต่อผู้สนใจโดยพื ้นฐานแล้ วมักเริ่ มต้ นที่โฮมเพจ (Home Page) โดยมี
ความสําคัญเหมือนเป็ นหน้ าร้ านและธุรกิจและส่วนเนือ้ หาเกี่ยวกับการก่อตัง้ สินค้ าและบริ การ
รวมถึงส่วนที่ขาดไม่ได้ คื อ การติดต่อกับองค์ กรในปั จจุบันเทคโนโลยีได้ พัฒนาให้ ระบบจัดทํ า
เว็บไซต์มีไดนามิคสูงขึ ้น ผู้สนใจสามารถสื่อสารตอบกลับมาที่เจ้ าของเว็บเพื่อแสดงความสนใจต่อ
สินค้ าหรื อบริ การในเว็บนั ้นได้ ทนั ทีดงั ที่บนหน้ าเว็บไซต์จะมองเห็นเป็ นแบบฟอร์ มให้ กรอกหรื อคลิก
เลือกดูข้อมูลได้ ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีนกั การตลาดในหลายๆประเภทธุรกิจพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบ
รับศักยภาพของเว็บไซต์ในโลกอินเทอร์ เน็ตไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ เช่น การจัดทํากิจกรรมออนไลน์ ให้
ผู้สนใจสมัครเข้ าร่วมเล่นเกมส์ออนไลน์ชิงรางวัล ซึง่ ลักษณะนี ้เองที่ทําให้ การสื่อสารผ่านช่องทางนี ้
สามารถเก็บข้ อมูลของผู้ที่สนใจในกิจกรรมประเภทดังกล่าวได้ อย่างแม่นยํากว่าการสุม่ แจกโบรชัวร์
อย่างที่เคยทํากันมาพร้ อมกันนีย้ งั เป็ นการเก็บฐานข้ อมูล (Database) เพื่อบริ หารลูกค้ าให้ เป็ น
ลูกค้ าคาดหวังได้ ในอนาคต
2) Banner Advertise เป็ นลักษณะของการโฆษณารู ปแบบหนึ่งผ่านสื่อ
อินเทอร์ เน็ตซึง่ ได้ รับความนิยมมากที่สดุ แบนเนอร์ มีขนาดที่ไม่แน่นอนด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทํา
ให้ แบนเนอร์ สามารถสร้ างภาพเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจต่อผู้เข้ าชมและเป็ นอินเทอร์ แอค
้ ถ้าคลิกที่แบนเนอร์
ทีฟ คือ มีไฮเปอร์ ลิงค์ (Hyperlink) เชื่อมเข้ าสูเ่ ว็ปไซต์ของผู้ลงโฆษณานันได้
3) Search Engine เป็ นการนํา URL ของเว็บไซต์ไปลงทะเบียนกับเว็บ
เพื่ อ ให้ ผ้ ูส นใจสามารถพิ ม พ์ ค้ น หาแล้ วพบเว็ บ ไซต์ ข องเราได้ เช่ น
www.google.com,
www.yahoo.com เป็ นต้ น เป็ นบริ การเพื่อเพิ่มรายชื่อของเว็ปไซต์เข้ าสู่ฐานข้ อมูลเว็ปเสิร์ชไม่เสีย
้ ้นวิธีการเพียงแค่เข้ าไปสมัครทีละเว็บข้ อมูลที่ต้องกรอก ได้ แก่ URL ชื่อโฮมเพจ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
คําบรรยาย และคําที่ใช้ ค้นหา เป็ นต้ น เมื่อผู้สนใจพิมพ์คําค้ นหาตรงกับคําที่ระบุไว้ ข้อมูลก็จะถูกดึง
ขึ ้นมาแสดงในรายการที่พบ
4) Web Board คือ พื ้นที่ส่วนหนึ่งของเว็บมักให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ เข้ ามาลง
ประกาศโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย ในบางเว็บไซต์ทําการจัดหมวดหมู่ของประกาศเพื่อสะดวกในการค้ นหา
ข้ อมูลของผู้สนใจจากการสังเกต พบว่า การลงประกาศมักเป็ นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ต้องการ
ตังงบการทํ
้
าการตลาดสูง ในขณะเดียวกันมีข้อดีตรงที่สามารถทราบความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ
ข้ อ มูลนัน้ ได้ ทัน ที และประกาศซํ า้ ได้ บ่อยเท่ าที่ ต้อ งการ ซึ่งถื อ เป็ นทางเลิอกอี กทางที่ ใช้ งบการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์น้อย
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5) E-mail Newsletter คือ การส่งจดหมายข่าวถึงสมาชิกของเว็บไซต์
เป็ นลักษณะของการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องและบริ หารสมาชิกอย่างเป็ นระบบลูกค้ าที่ได้ รับ
ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ มีโอกาสที่จะกลับมาซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การซํ ้าอีกครัง้ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเป็ นกลยุทธ์ ส่งเสริ มการขายที่ ทรงพลังมากอย่างหนึ่งในยุคดิจิตอล
จดหมายข่าวสารสามารถส่ งได้ ใ นปริ มาณมากทั่ว โลกโดยมี ค่าใช้ จ่า ยตํ่ า เมื่ อ เที ย บกับการส่ง
ข้ อความผ่านสื่อไปรษณีย์ทวั่ ไปที่พบเห็นมี 2 รู ปแบบ คือ การส่งข้ อความแจ้ งข่าวสารทางการ
ตลาดและในรูปแบบที่มีการออกแบบให้ สวยงามส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทไปพร้ อมๆกัน
6) Advertorial คือ หลายเว็บไซต์เป็ นผู้ที่ให้ บริ การเขียนบทความลงใน
คอลัมน์ประจําของเว็บนั ้นๆ เรี ยกว่า บทความโฆษณาเช่นเดียวกันกับนิตยสารที่รับเขียนบทความ
ให้ กับสินค้ าหรื อบริ การเป็ นรายเดือน ถือเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ การตลาดผ่านอินเทอร์ เน็ตที่ง่ายใช้
เวลาน้ อยและช่ วยเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี ให้ กับองค์ กรในเวลาเดี ยวกัน จากอัต ราค่าลงบทความ
โฆษณาที่มีราคาสูงทําให้ ผ้ ปู ระกอบการที่สนใจในรู ปแบบสื่อนี ้เป็ นกลุ่มระดับกลางจนถึงรายใหญ่
ซึ่งจัดงบประมาณการทําการตลาดไว้ เป็ นประจําปี และมักเลือกบทความในช่วงเทศกาลซึ่งผู้เข้ า
ค้ นหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ตต้ องการหาข้ อมูล
7) Social Network เป็ นรูปแบบของสังคมประเภทหนึง่ ที่ออนไลน์อยูบ่ น
อินเทอร์ เน็ต หรื ออาจเรี ยกว่า Online Community โดยที่สงั คมเราใช้ ชีวิตตอนนี ้จะเรี ยกว่า Offline
สังคมดังกล่าวมีการขยายตัวแบบ Network หรื อเครื อข่ายเป็ นสังคมที่เรารู้จกั เพื่อนๆของเพื่อนและ
ทําให้ เป็ นเพื่อนของเราได้ อีกด้ านหนึง่ เพื่อนของเราอยากรู้จกั เพื่อนๆของเราก็สามารถทําได้ เช่นกัน
โดยเป็ นการรู้จกั กันต่อไปเป็ นทอดๆคล้ ายๆเครื อข่ายใยแมงมุมที่โยงกันไปมาได้
จากการสํารวจอัตราการใช้ งานเจริ ญเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ รับความ
นิยมมากที่สดุ 4 อันดับคือ Facebook, Twitter, Youtube และ Instagram การใช้ งานในประเทศ
ไทยมีการเจริ ญเติบโตขึ ้นจากปี ค.ศ. 2012 มากขึ ้นถึงร้ อยละ 24, 53, 125 และ 178 ตามลําดับ
โดยคนไทยนันใช้
้ งานสื่อสังคมเหล่านี ้ผ่านสมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ตมากถึงร้ อยละ 64 และผ่าน
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 36 (SAETAH, 2013)
ความสําคัญของสื่อใหม่นัน้ ได้ ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิ ภาพในการสื่อสาร
หลายด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารระหว่ า งบุค คลผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต เช่น Email, Chat, Voice Call, Video Call ในด้ านการนําเสนอข้ อมูลของผู้รับสาร ที่
สามารถทําให้ ทุกคนมีสื่อเป็ นของตัวเอง ผ่านตัวกลางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,
Youtube, Blog ความสําคัญในด้ านการศึกษา สื่อใหม่มีส่วนช่วยอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้
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และแนวคิดจากผู้สอนไปยังผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจบทเรี ยนได้ รวดเร็ วขึ ้นและช่วยประหยัดเวลาในการเรี ยน เช่น การเรี ยนการสอน
ผ่านระบบดาวเทียม, การเรี ยนการสอนโดยใช้ Power Point และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (กาญจนา
แก้ วเทพ และคณะ, 2556)
จากแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ดงั กล่าวทําให้ ผ้ วู ิจยั มองเห็นว่า การศึกษาการเปิ ดรับสื่อของ
ผู้บริ โภคมีความสําคัญเป็ นอย่างมากโดยการรั บสื่อของผู้บริ โภคอาจจะเป็ นการตัง้ ใจเปิ ดรับสื่อ
หรื อไม่ได้ ตงใจก็
ั ้ ตาม ซึง่ จะมุ่งศึกษาไปทังสื
้ ่อเก่า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ค เป็ นต้ น
และสื่อใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ต ที่เข้ ามามีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ อย่างเช่น
Facebook, Instagram, Twitter, Blog เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นปั จจุบนั ถือเป็ นการบริ การและการส่งเสริ ม
การขายที่ นิ ย มเป็ นอย่ า งมากในปั จ จุ บัน เนื่ อ งจากเป็ นการสื่ อ สารแบบสองทาง โดยมี ก าร
ตอบสนองได้ อย่างทันที ทําให้ ผ้ บู ริ โภคนิยมใช้ สื่อใหม่กนั เป็ นจํานวนมาก โดยผู้วิจยั จะมุ่งศึกษาไป
ที่การเปิ ดรั บข่าวสารของผู้บริ โภคเจเนอเรชั่นวายไปทัง้ 2 สื่อ คื อ สื่อเก่า และสื่อใหม่ควบคู่กัน
ภายในงานวิจยั

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ ให้ ความหมายของ พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การศึกษาถึง
กระบวนการต่างๆที่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเข้ าไปเกี่ยวข้ องเพื่อทําการเลือกสรร การซื ้อ การใช้ การ
บริ โภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
และความปรารถนาต่างๆให้ ได้ รับความพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มาแล้ วซึง่ การใช้ สินค้ าและ
บริ การ ทังนี
้ ้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและใช้
สินค้ า
อุไรวรรณ แย้ มนิยม และยงยุทธ พู่พงศ์ศิริพนั ธ์ (2543) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ซึ่งผู้บริ โภคทําการค้ นหา การซื ้อ การใช้ การประเมินผล การใช้ สอยผลิตภัณฑ์ และ
บริ การ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา หรื อการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และ
การกระทําของคนที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า

48
ปริ ญ ลักษิ ตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริ โภค หมายถึง การกระทําของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การจัด หาและการใช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ทัง้ นี ห้ มายถึ ง
กระบวนการตัดสินใจซึง่ เกิดขึ ้นก่อนและมีสว่ นในการกําหนดให้ มีการกระทํา
เพ็ญศิริ โชติพนั ธ์ (2551) ได้ สรุ ปความหมายพฤติกรรมผู้บริ โภคว่าเป็ นกระบวนการที่
บุ ค คลตัด สิ น ใจว่ า จะซื อ้ สิ น ค้ า และบริ ก ารอะไร เมื่ อ ใด ที่ ไ หน อย่ า งไร และจากสถานที่ ใ ด
พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นเรื่ องเกี่ยวพันกับจิตใจมนุษย์ ในการตัดสินใจทางการตลาด บุคลลที่จะมี
การรับรู้ถงึ ความสัมพันธ์ต่อองค์การธุรกิจ
2.5.1 รู ปแบบพฤติกรรม
เมื่อผู้บริ โภคในตลาดมีความต้ องการที่หลากหลาย จึงทําให้ มีการศึกษาถึงรายละเอียดที่
ลึกลงไปเพื่อทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริ โภคให้ มากขึ ้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้ นหา
พฤติกรรมการซื ้อ และการใช้ ของผู้บริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้ องการและพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ได้ ถกู ต้ อง 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบด้ วย WHO?, WHAT?, WHY?, WHOM, WHEN, WHERE?, และ HOW? เพื่อค้ นหา
คําตอบ 7 ประการหรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้ วย Occupants, Objects, Objectives,
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดังตารางที่ 2.2 แสดงการใช้ คําถาม 7
้
กลยุทธ์การตลาดให้
คําถาม เพื่อค้ นหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภครวมทังการใช้
สอดคล้ องกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
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ตารางที่ 2.2 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1Hs) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริ โภค (7Os)
คําถาม (6Ws และ
1H)
1) ใครอยูใ่ นตลาด
เป้าหมาย
(Who is in the
target Market?)

คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants)ทางด้ าน
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาด (4Ps)
ประกอบด้ วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย

2) ผู้บริ โภคซื ้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ และ
ต้ องการได้ จากผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product
Component) และความแตกต่าง
ที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies) ประกอบด้ วย
(1) ผลิตภัณฑ์
(2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า รูปแบบ
บริ การ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม
(3) ผลิตภัณฑ์ควบ
(4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบด้ วยความแตกต่างด้ าน
ผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ์
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ
1H)
3) ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ
(Why does the
consumer buy?)

คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

วัตถุประสงค์ในการซื ้อ
(Objective) ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าเพื่อ
สนองความต้ องการของเขาด้ าน
ร่างกายและด้ านจิตวิทยา ซึง่ ต้ อง
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อ คือ
(1) ปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทาง
จิตวิทยา
(2) ปั จจัยทางสังคม และ
วัฒนธรรม
(3) ปั จจัยเฉพาะบุคคล
4) ใครมีสว่ นร่วมในการ บทบาทของกลุม่ ต่าง
ตัดสินใจซื ้อ (Who
(Organizations) ที่มีอิทธิพลใน
participates in the
การตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้ วย (1)
buying?)
ผู้ริเริ่ ม (2) ผู้มีอิทธิพล (3) ผู้
ตัดสินใจซื ้อ (4) ผู้ซื ้อ (5) ผู้ใช้
5) ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด
โอกาสในการซื ้อ (Occasions)
(When does the
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อ ช่วง
consumer buy?)
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรื อเทศกาลวันสําคัญต่างๆ

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้ มาก คือ
(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product Strategies)
(2) กลยุทธ์การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion
Strategies) (3) กลยุทธ์ด้าน
ราคา (Price Strategies)
(4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Distribution
Channel Strategies)
กลยุทธ์ที่ใช้ มาก คือ กลยุทธ์
การโฆษณา และ(หรื อ) กลยุทธ์
การส่งเสริ มการตลาด
(Advertising and promotion
strategies) โดยใช้ กลุม่ อิทธิพล
กลยุทธ์ที่ใช้ มาก คือ กลยุทธ์
การการส่งเสริมการตลาด
(Promotion strategies) เช่น
ทําการส่งเสริ มการตลาดเมื่อใด
จึงจะสอดคล้ งอกับโอกาสใน
การซื ้อ
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ
1H)
6) ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

7) ผู้บริ โภคซื ้อ
อย่างไร (How does
the consumer
buy?)

คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง

ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
ผู้บริ โภคไปทําการซื ้อ เช่น
ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
อินเทอร์ เน็ต ฯลฯ

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Distributuion Channel
Strategies) บริ ษัทนําผลิตภัณฑ์
สูต่ ลาดเป้าหมายโดยพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร

้
ดสินใจซื ้อ
ขันตอนในการตั
(Operations) ประกอบด้ วย
(1) การรับรู้ปัญหา
(2) การค้ นหาข้ อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) ตัดสินใจซื ้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

กลยุทธ์ที่ใช้ มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion
strategies) ประกอบด้ วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริ มการ
ขาย การให้ ขา่ ว และการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการขาย
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจซื ้อ

แหล่ งที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546.
โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทํา
ให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริ่ มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้ เกิด
ความต้ องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดํา ที่ผ้ ผู ลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อที่จะได้ รับ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ซื ้อ แม้ จะมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรื อ การ
ตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
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โดยรู ปแบบจําลองของโมเดลนี ้ จะมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็ นตัวแรกเริ่ มที่เกิดก่อนแล้ ว
จึงทําให้ เกิดการตอบสนอง (Response) โดยมีรายละเอียดของโมเดล (S-R Model) ดังต่อไปนี ้
2.5.1.1 สิ่งกระตุ้น (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้ บคุ คลเกิดการตอบสนอง
หรื อตัดสินใจซื ้ออาจเกิดขึ ้นจากภายในร่ างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก
(Outside Stimulus) โดยที่นกั การตลาดจะต้ องสนใจ และจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกิดการซื ้อสินค้ า (Buying Motive)
ซึ่งอาจใช้ เป็ นเหตุจูงใจซื ้อด้ านเหตุผลหรื อด้ านจิตวิทยาก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้ วย 2
ส่วนคือ
1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) สิ่งกระตุ้นที่นกั การ
ตลาดสามารถควบคุม และต้ องจัดให้ มีขึ ้นเพราะจะสร้ างให้ เกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่ง
กระตุ้นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) สิ่งกระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบให้ ผลิต
ภัณฑ์มีความสวยงามเพื่อกระตุ้นความต้ องการซื ้อ
(2) สิ่งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น โดยทําการกําหนดราคาสินค้ า
ให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้ าเป้าหมาย
(3) สิ่งกระตุ้นด้ านจัดจําหน่าย (Place) เช่น มีการจัดจําหน่ายให้
ผลิตภัณฑ์ทวั่ ถึงเพื่อเป็ นการให้ ความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค
(4) สิ่งกระตุ้นด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น โฆษณา
การใช้ ความพยายามของพนักงานขาย เช่น การลด แลก แจก แถม การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
บุคคลทัว่ ไป
2) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่งที่กระตุ้นความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่อยูภ่ ายนอกองค์กรซึง่ บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ สิง่ กระตุ้นเหล่านี ้ได้ แก่
(1) สิ่งกระตุ้นด้ านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น รายได้ ของผู้บริ โภค
ภาวะเศรษฐกิจ โดยสิ่งเหล่านี ้มีอทิ ธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
(2) สิ่งกระตุ้นด้ านเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีด้าน
ฝากถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้ อางการของผู้บริ โภคให้ ใช้ บริ การของธนาคารมากขึ ้น
(3) สิ่งกระตุ้นด้ านกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น
นโยบายเพิ่มหรื อลดภาษีสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อการเพิม่ หรื อลดความต้ องการของผู้ซื ้อ
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(4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ประเพณีไทยในสมัย
ต่างๆ ขนบธรรมเนียม จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการซื ้อสินค้ าในเทศกาลนันๆ
้
2.5.1.2 กล่องดําหรื อความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึง
ความรู้ สึกนึกคิดของคนซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ อง
พยายามค้ นหาความรู้ สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ สกึ นึก
คิดของผู้ซื ้อและการตัดสินใจเลือกซื ้อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ลักษณะของผู้ซื ้อ (Buyer Characteristic) ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย
ต่างๆดังนี ้
(1) ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเป็ นเครื่ อง
เครื่ องผูกพันบุคคลในกลุม่ ไว้ ด้วยกัน บุคคลเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของเขาภายใต้ กระบวนการทางสังคม
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ที่กําหนดความต้ องการ และพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ นแบบ
ต่างๆ วัฒนธรรมพื ้นฐาน วัฒนธรรมกลุม่ ย่อม หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีและชนชันของสั
้
งคม
(2) ปั จจัยด้ านสังคม (Social Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในชีวิต
ประจําวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้ วยกลุม่ อ้ างอิง ได้ แก่
กลุม่ ปฐมภูมิ กลุม่ ทุติยภูมิ ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื ้อ
(3) ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) โดยการตัดสินใจซื ้อได้ รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้ านต่างๆ ได้ แก่ อายุ ขันตอนวั
้
ฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ การ
ศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคค]
(4) ปั จจัยจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็ นปั จจัยที่อยูภ่ าย
ในตัวผู้บริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ สนิ ค้ า ได้ แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
ความเชื่อ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
2) กระบวนการตัดสินใจซื ้อของตัวผู้ซื ้อ (Buyer’s Decision Process)
ประกอบด้ วยขันตอน
้
ดังนี ้
(1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่ผ้ บู ริโภครู้จกั ถึง
ปั ญหาซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริโภคทราบความจําเป็ นและความต้ องการในสินค้ า งานของนักการตลาดในขัน้
นี ้คือ จัดสิง่ ที่เป็ นความต้ อางการด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย หรื อการส่งเสริ มการ
ตลาด เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ความต้ องการในสินค้ า
(2) การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) คือ ผู้บริ โภคที่ได้ รับรู้ วา่
้ ่ 1 แล้ วก็จะค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ (1) แหล่ง
ปั ญหานัน่ คือ เกิดความต้ องการในขันที
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บุคคล ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อน (2) แหล่งการค้ า ได้ แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขายของนักการตลาดที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการในการพยายามจัดข้ อมูลข่าวสารให้ ผ่านแหล่งการค้ าและแหล่งบุคคลให้
มีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
(3) การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation of Alternatives) การ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ ต่างๆจากข้ อมูลที่ รวบรวมได้ ในขัน้ ที่ 2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาคือ (1)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น รู ปร่ าง รู ปทรง (2) การให้ นํา้ หนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา เหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้ าหรื อภาพพจน์ ซึ่ง
ความเชื่อนี ้จะมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ (4) การเปรี ยบเทียบระหว่างยี่ห้อ
ต่างๆงานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการขั ้นคือ การจัดส่วนประสมการตลาดด้ าน
ต่างๆให้ เหมาะสม
(4) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) การที่จะตัดสินใจว่าจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด เนื่องจากได้ มีการประเมินผลทางเลือกต่างๆมาแล้ ว ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อผลิต
ภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สดุ และปฏิเสธที่จะซื ้อสินค้ าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซื ้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังจากการซื ้อ (Post-Purchase Behavior) เป็ น
สิ่งที่แสดงความรู้ สกึ พอใจหรื อไม่พอใจหลังจากมีการซื ้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ แล้ ว ความรู้สกึ นี ้ขึ ้นอยู่กบั
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความหวังของผู้บริ โภคถ้ าผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่คาดหวังก็
จะเกิ ดผลในทางบวก คื อ ผู้บริ โ ภคเกิ ด ความพึง พอใจ มี แ นวโน้ ม ที่ จะซื อ้ ซํา้ แต่ถ้าผลิต ภัณ ฑ์ มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามความต้ องการหรื อตํ่ากว่าที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบ นัน่ คือผู้บริ โภคไม่
พอใจและมีแนวโน้ มที่จะไม่ซื ้อซํ ้าค่อนข้ างสูง
2.5.1.3 การตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หมายถึง การมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาของผู้บริ โภคหลังจากมีสิ่งกระตุ้น ซึง่ หมายถึง การตัดสินของผู้บริ โภค โดยจะมีการ
ตัดสินใจประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) การตัดสินใจด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Decision) การตัดสินใจของ
ผู้บริ โภคที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์หนึ่งขึน้ อยู่กับทัศนคติต่อผู้ประกอบการธุรกิจและยี่ห้อ ราคา การลด
ราคา การตัดสินใจด้ านผลิตภัณฑ์จะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
(1) การตัดสินใจเกี่ยวกับยี่ห้อ
(2) การตัดสินใจด้ านราคาและการลด
(3) การตัดสินใจซื ้อโดยฉับพลัน
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2) การตัดสินใจด้ านร้ านค้ า (Store Decision) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ร้ านค้ าของผู้บริ โภคขึ ้นอยู่กับ ทัศนคติความรู้ สึกต่อร้ านนัน้ ๆ และการเลือกร้ านค้ า ซึ่งการเลือก
ร้ านค้ าขึ ้นอยูก่ บั ทําเลที่ตั ้ง ประเภทของสินค้ า ราคา และบริ การ
3) การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีในการซื ้อ (Method of Purchase Secision)
ลักษณะหรื อวิธีการซื ้อของผู้บริ โภคจะใช้ หวั ข้ อต่อไปนี ้พิจารณาคือ
(1) ทัศนคติตอ่ เวลาและระยะทาง (Attitude toward time of
distance) โดยผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระยะทางกับสินค้ าที่จําหน่าย
(2) การตัดสินใจจับจ่ายหลายรายการ (Multiple Shopping
Decision) ผู้บริ โภคนิยมไปร้ านค้ าที่สามารถหาซื ้อของที่ต้องการได้ ครบทุกรายการภายในร้ าน
เดียว (One Stop Shopping)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้ นหาหรื อ
วิ จัยเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื อ้ และการใช้ ข องผู้บ ริ โ ภค เพื่ อ ทราบถึ ง ลัก ษณะความต้ อ งการ
พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภคคําตอบที่ได้ จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม
ฉะนัน้ การทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคจะทําให้ เข้ าใจถึงการกระทําของบุคคลหรื อ
กลุ่ม บุค คลที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การใช้ บริ ก ารขององค์ กรหรื อ ธุร กิ จ โดยผ่ านการนํ าการสื่ อ สารทาง
การตลาดและส่ ว นประสมทางการตลาดไม่ ว่ า จะเป็ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ การบริ ก าร การจัด
จําหน่าย เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจในการใช้ บริ การได้ ง่ายขึ ้น โดยวิจยั เห็นว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้
จะช่วยทําให้ เข้ าใจในพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริ โภคได้ ดี และมีประสิทธิ ภาพต่อการ
นําไปใช้ การประกอบธุรกิจได้ อีกด้ วย

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ ซึ่งบางตําราใช้ คําว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรื อความรู้ สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเจตคติถือเป็ นกิริยาท่าทีความรู้ สึกรวมๆของบุคคลที่เกิดจากความพร้ อมหรื อความโน้ มเอียง
ของจิ ตใจหรื อประสาทซึ่งแสดงออกเพื่ อโต้ ตอบต่อสิ่งเร้ าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยจะแสดงออกในทาง
สนับสนุนเห็นดีเห็นชอบด้ วยหรื อต่อต้ านไม่เห็นดีเห็นชอบด้ วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ ,
2540)
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ทัศนคติ คือ ความเชื่อ ความคิดเห็นที่ชดั เจนและความรู้ สึกที่แท้ จริ งที่ใช้ เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิและเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยทัศนคติเป็ นสิ่งที่คงทนแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ได้ ซึ่งทัศนคติของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างไปตามสถานการณ์ กล่าวคือ แต่ละบุคคลอาจมี
ความคิดเห็นหรื อความชอบที่แตกต่างกัน เป็ นต้ น โดยทัศนคติเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
ขัด เกลาทางสัง คม ซึ่ ง ทัศ นคติ ส ามารถเรี ย นรู้ ได้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง ทางตรง ได้ แ ก่
ประสบการณ์ ตรงของแต่ละบุคคล และทางอ้ อม ได้ แก่ การเรี ยนรู้ จากการฟั ง การดู การรับรู้ สิ่ง
ต่างๆที่อยูร่ อบตัวเรานัน่ เอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร์ , 2531)
สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552) ได้ ให้ คําจํากัดความของทัศนคติไว้ ทัศนคติเป็ นแนวโน้ มการ
แสดงออกที่มีต่อสิ่งเร้ าต่างๆ อาจเป็ นทั ้งคน วัตถุสิ่งของหรื อความคิดอาจเป็ นได้ ทั ้งด้ านบวกและ
ด้ านลบ โดยทัศนคติเป็ นสิง่ เรี ยนรู้จากความเชื่อและค่านิยมส่วนบุคคล
อรวรรณ ปิ ลินธน์โอวาท (2554) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า ผลรวมของความรู้ สกึ
ต่างๆและความคิดหรื อแนวโน้ มที่บคุ คลที่มีต่อสิ่งเร้ าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั
ความเชื่อหรื อประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหมายถึงการเปลี่ยนความ
เชื่อของบุคคลนั ้นเอง
ฉะนัน้ ไม่ว่าทัศ นคติ จ ะเป็ นในเชิ งบวกหรื อเชิ ง ลบตามความหมายที่ นัก วิ ช าการกล่า ว
มาแล้ ว ทัศนคติก็ยงั เป็ นการแสดงความรู้ สกึ ของบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งเร้ าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะขึ ้นอยู่กบั
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั ความเชื่อและค่านิยมของบุคคลนันๆเอง
้
2.6.1 องค์ ประกอบของทัศนคติ
จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวย (2553) ได้ แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็ น 3 ได้ แก่
1) ด้ านความรู้ หมายถึง ความรู้หรื อประสบการณ์ของบุคคลรวมถึงความเชื่อ
2) ด้ านความรู้สกึ หมายถึง ความรู้ สกึ เชิงบวก หรื อความรู้ สกึ เชิงลบมีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึง่
3) ด้ านพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงออกทางด้ านบวก หรื อทางด้ านลบต่อการ
ตอบสนองสิง่ ใดสิ่งหนึง่
จากองค์ประกอบข้ างต้ นจะพบว่า มีความคล้ ายคลึงกับแนวคิดองค์ประกอบ 3 ประการ
ของ Schiffman, and Kanuk (1994) ได้ กล่าวว่า ทัศนคติประกอบไปด้ วยองค์ประกอบทางด้ าน
ความคิด องค์ประกอบทางด้ านความรู้ สึก และองค์ประกอบทางด้ านพฤติกรรม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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1) องค์ประกอบด้ านความคิด (The Cognitive Component) ความรู้และการรับ
รู้ที่ถกู สร้ างมาจากประสบการณ์โดยตรงของผู้บริ โภคที่มีทศั นคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและข้ อมูลต่างๆ ที่
ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลจะเป็ นสิ่งที่ช่วยในการสร้ างความเชื่อของพวกเขา โดยความเชื่อและทัศนคติ
สามารถเกิดได้ หลากหลายซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งนัน้ และ
นําไปสู่ผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบทางด้ านความคิดเป็ นความเชื่อของผู้บริ โภคเกี่ยวกับ
คุณ สมบัติ และประโยชน์ ของตราสินค้ า โดยผู้บริ โภคจะเรี ยงลํ าดับความสํ าคัญของความเชื่ อ
เหล่ านี แ้ ตกต่ างกัน ซึ่ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นัก การตลาด เพราะทํ าให้ ท ราบความต้ อ งการของ
ผู้บริ โภคได้ (Assael, 1993)
2) องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (The Affective Component) อารมณ์หรื อความ
รู้สกึ ของผู้บริ โภคที่มีต่อสินค้ า บริ การ หรื อองค์กร ซึง่ ผู้บริ โภคสามารถประเมินระดับทัศนคติที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยวัดจากระดับความชอบหรื อไม่ชอบที่มีต่อสิ่งนั ้น องค์ประกอบทางด้ านความรู้ สกึ
เป็ นการประเมินตราสินค้ า (Overall Brand Evaluation) ผู้บริ โภคจะประเมินความเชื่อที่พวกเขามี
ต่อคุณลักษณะและประโยชน์ของตราสินค้ านัน้ ซึง่ องค์ประกอบด้ านความรู้ สึกเป็ นศุนย์กลางของ
การวัดทัศนคติ เนื่องจากการประเมินตราสินค้ าจะทําให้ นกั การตลาดทราบถึงแนวโน้ มความรู้ สึก
ชอบหรื อไม่ชอบตราสินค้ าของผู้บริ โภค (Assael, 1993)
3) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (The Conative Component) คือ สิ่งที่เป็ นไปได้
และแนวโน้ มของบุคคลที่จะเกิ ดพฤติกรรมซึ่งเป็ นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งนัน้ ยิ่งไปกว่านัน้
สําหรับแนวคิดทางการตลาดและการวิจยั ผู้บริ โภคเชื่อว่า องค์ประกอบด้ านพฤติกรรมเป็ นการวัด
ความถี่บ่อยของแนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การได้ องค์ประกอบด้ านพฤติกรรมเป็ นความ
ตังใจซื
้ ้อตราสินค้ าของผู้บริ โภค (Intention to Buy) ที่เกิดจากทัศนคติที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อตราสินค้ า ซึง่
นักการตลาดควรให้ ความสําคัญกับส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เช่น สินค้ า บรรจุ
ภัณฑ์ และโฆษณา เพราะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจซื ้อของผู้บริ โภค (Assael, 1993)
2.6.2 แหล่ งการเกิดทัศนคติ
จํารอง เงินดี (2552) ได้ แบ่งทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู้ ผา่ นแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นแบบแผนที่คนในสังคมยอมรับ จะเห็นได้ ว่าบุคคล
ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมมีทศั นคติที่แตกต่างกัน
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2) ครอบครัว (Family) เป็ นสถาบันแห่งแรกของการเรี ยนรู้กระบวนการทางสังคม
ซึง่ บุคคลในครอบครัวเป็ นผู้มีอิทธิพลในการถ่ายทอดวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและทัศนคติ ดังนัน้
จึงอาจกล่าวได้ วา่ บุคคลที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกันย่อมมีทศั นคติที่แตกต่างกัน
3) กลุ่มเพื่อน (Peers) ถือเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการรับและเปลี่ยนแปลงในด้ าน
ทัศนคติมากที่สดุ ในกลุม่ วัยรุ่น ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่เห็นว่าเพื่อนมีความสําคัญทังในด้
้ านความคิดและการ
กระทํา ซึง่ วัยรุ่ นอาจเกิดการโน้ มเอียงหรื อการเปลี่ยนแปลงด้ านทัศนคติไปตามกลุม่ เพื่อนได้
4) สื่อมวลชน (Mass Media) มีบทบาทในการนําเสนอเพื่อความพยายามชักจูง
ในการให้ บคุ คลเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เช่น การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่างๆ
5) ประสบการณ์ส่วนตัว (Specific Experience) หมายถึง บุคคลแต่ละบุคคลมี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ บคุ คลมีทศั นคติที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ดงเดิ
ั ้ มที่มี
อยู่
2.6.3 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมล้ วนแต่มีความเกี่ ยวข้ องกัน ถ้ าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกระบท
บล้ วนแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทัง้ สิ ้น (จุฑารั ตน์ เอื ้ออํานวย, 2553) ดังนัน้ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติจะสามารถทําได้ เมื่อมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเข้ ามาในจิตใจของ
ผู้บริ โ ภคและทํ าให้ เกิด การลังเลหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติไ ด้ ซึ่งมี องค์ ประกอบที่ ต้อ งคํ านึงถึง
ดังต่อไปนี ้
1) แหล่งข้ อมูลข่าวสาร ได้ แก่ บุคคล สถาบัน และสื่อมวลชนต่างๆ ที่ดงึ ดูดใจหรื อ
สร้ างความน่าเชื่อถือให้ เกิดขึ ้นได้ อันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางด้ านความคิด
2) ข้ อมูลข่าวสาร การส่งสารหรื อข้ อความเดิมซํ ้าๆ อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางด้ านความรู้สกึ โดยใช้ เนื ้อหาสารที่มีความประทับใจหรื อความสะเทือนใจ
3) ผู้รับข้ อมูลข่าวสาร คือลักษณะทางประชากรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ซึง่ ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ บุคลิกภาพและประสบการณ์ ย่อมมีแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกต่างกัน
4) วิธีการส่งข้ อมูลหรื อข่าวสาร วิธีการใช้ สื่อที่แตกต่างมีผลต่อการรับรู้ ที่แตกต่าง
5) ด้ านพฤติกรรม คือ การเปลี่ยนทัศนคติสง่ ผลให้ เกิดการปรับพฤติกรรมใหม่ ซึง่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในสังคมซึง่ มีผลต่อบุคคลอื่น
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ทางด้ าน เสรี วงษ์ มณฑา (2542) ได้ เสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ วา่ ทัศนคติ
ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยรับอิทธิพลจากประสบการณ์ตรง ครอบครัว เพื่อน และเครื่ องมือ
การตลาดของนักการตลาด ซึง่ จะต้ องพิจารณาถึงการจูงใจขึ ้นพื ้นฐาน (Basic Motivation) ของ
มนุษย์โดยหน้ าที่การจูงใจขั ้นพื ้นฐานประกอบไปด้ วย
1) หน้ าที่ในการสร้ างผลประโยชน์ (Utilitarian Function) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้บริ โภคเพราะประโยชน์ของตราสินค้ ามีตอ่ ผู้บริ โภคการใช้ เครื่ องมือสือ่ สารการตลาด
โดยเฉพาะการส่งเสริ มการตลาดเช่น การลด แลก แจก แถม ชิงโชค ฯลฯ ซึง่ เครื่ องมือเหล่านี ้ให้ ประ
โยชน์โดยตรงกับผู้บริ โภค
2) หน้ าที่ในการป้องกันความเป็ นตัวเอง (The Ego-Defensive Function) เป็ น
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยชี ้ถึงความภาคภูมิใจสถานะของบุคคลหรื อภาพพจน์สว่ นตัว
3) หน้ าที่ในการแสดงค่านิยมส่วนตัว (The Value-Expressive Function) เป็ น
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยชี ้ถึงค่านิยมในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวติ ของ
ผู้บริ โภคตลอดจนบุคลิกภาพของสินค้ าชี ้ถึงบุคลิกภาพของผู้บริ โภค
4) หน้ าที่ในการให้ ความรู้ (The Knowledge Function) เป็ นการเปลี่ยนแปลงซึง่
ทัศนคติโดยการให้ ความรู้และความเข้ าใจกับผู้บริ โภค จะเห็นได้ วา่ ทัศนคติย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการจูงใจให้ ผ้ ูบริ โภคมีความรู้ สร้ างความน่าเชื่ อและมี ค่านิยมต่างๆ จะทํ าให้ ทัศนคติของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้ อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องซึง่ การเปลี่ยนแปลงนี ้
จะทําให้ มีการแข่งขันทางการค้ าเกิดขึ ้น จะส่งผลให้ มีการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่างๆให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ ว่าผู้บริ โภคจะมีทศั นคติที่อยู่ระดับ
ความมัน่ คงก็ตาม ทัศนคติเหล่านี ้มิได้ หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ความจริ งแล้ วการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่งๆ
ของผู้บริ โภคในระยะยาวมีความสําคัญต่อผู้บริ โภคเท่าๆกับที่ผ้ ูบริ โภคต้ องมีทัศนคติที่มั่นคงใน
ระยะสั น้ ความมั่ น คงของทั ศ นคติ ทํ า ให้ เราสามารถปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆติ ด ต่ อ กั น ได้ แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติก็สามารถทําให้ เราพัฒนาตนเองให้ เป็ นบุคคลหนึ่งหรื อผู้บริ โภคผู้หนึ่งๆได้ เช่นกัน
ขณะนีเ้ รามีสมมติฐานว่าทัศนคติกระทบต่อการดําเนินนกรรมวิธีเกี่ยวกับข่าวสารและพฤติกรรม
ของผู้ บริ โ ภค ดั ง นั น้ เราอาจสรุ ป ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด กั บ ทั ศ นคติ จ ะทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วย
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2.6.4 การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติแบ่งออกเป็ น 2 ทิศทาง ได้ แก่ ทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ ซึ่งการวัดทัศนคติอาจใช้ วิธีการสังเกต สัมภาษณ์
หรื อแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันออกไป วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ กนั อย่าง
แพร่หลาย คือ การวัดทัศนคติแบบลิคเคิร์ต (Likert Scales) ซึ่งเป็ นการถามคําถามและให้ เลือก
คําตอบ 5 คําตอบ โดยคําตอบจะแบ่งออกเป็ นระดับต่างๆ (จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวย, 2553)
การนําเอาแนวคิดทัศนคติมาศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงความรู้ ความเข้ าใจ ความพึงพอใจ
และความคิ ดเห็ น ของผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ในทางบวกหรื อทางลบ ถื อว่าเป็ นการประเมิ น
ความรู้ สึกของผู้บริ โภค และสามารถนํามาใช้ ปรั บปรุ งหรื อแก้ ไข้ และทําความเข้ าใจถึงจิตใจของ
ผู้บริ โภคต่องานศึกษาร้ านกาแฟ Specialty กับกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายได้

2.7 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้ านกาแฟ
2.7.1 ประวัตทิ ่ วั ไปเกี่ยวกับกาแฟและร้ านกาแฟ
มนุษย์ร้ ู จกั การดื่มกาแฟตังแต่
้ ศตวรรษที่ 12 แถปทวีปอัฟริ กา มีเรื่ องเล่าว่าประมาณ ค.ศ.
1400 มีคนเลี ้ยงแพะในเอธิโอเปี ยชื่อ คัวได ได้ สงั เกตเห็นแพะที่เขาเลี ้ยงกระโดดโลดเต้ นอย่าง
สนุกสนาน เมื่อกินผลไม้ สีแดงๆ คัลไดได้ ลองกินดูก็ร้ ู สึกสดชื่น ภรรยาของเขาจึงนําไปถวายพระ
และพระได้ นําไปเผาไฟเพื่อหวังลดอํานาจของผลไม้ นี ้ลง แต่กลับมีกลิ่นหอมน่าพิสมัย จึงนํามาทุบ
และใส่นํ ้าเพื่อดับไป เมื่อลองดื่มนํ ้านันก็
้ ร้ ู สึกสดชื่นกระปรี ก้ ระเปร่ า ต่อมาพวกพ่อค้ าจึงนําออกไป
เผยแพร่
สําหรับยุโรปนันเริ
้ ่ มรู้จกั กาแฟเมื่อศตวรรษที่ 17 โดยนักแสวงโชคและผู้ที่ทําให้ กาแฟได้ รับ
ความนิยมในยุโรปมากยิ่งขึ ้นคือ สุไลมาน อัลกา ราชทูตประจําราชสํานักพระเจ้ าหลุยสี่ 14 แห่ง
้
มีราคาสูงขึ ้น เพราะขุนนางฝรั่งเศสติดกาแฟกัน
ฝรั่งเศส หรื อราวปี ค.ศ. 1715 จากนันกาแฟก็
งอมแงม ชาวยุโรปได้ ร้ ู จกั ดื่มกาแฟอย่างจริ งจัง เมื่อศตวรรษที่ 19 แต่อยู่ในกลุ่มนักเขียนและผู้
ฐานะดีเท่านั ้น ชาวฝรั่งเศสได้ นําไปทดลองปลูกในตอนใต้ ของประเทศแต่ไม่ได้ ผล ชาวฮอลแลนด์
นําไปทดลองปลูกที่เกาะลังกาและหมู่เกาะอินเดียตะวันออกได้ สําเร็ จ ฝรั่งเศสจึงทําตามบ้ าง ทัง้
ประเทศนีห้ วงพันธุ์กาแฟมาก เมื่อฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์มีปัญหา เรื่ องพรมแดนในกานากษัตริ ย์
บราซิลได้ ส่งทูตไปไกล่เกลี่ย และแอบนํากาแฟมาขยายพันธุ์ในรบราซิล จนกลายเป็ นแหล่งผลิต
กาแฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกมาจนถึงทุกวันนี ้
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อีกตํานานหนึ่งกล่าวถึงความเป็ นมาของกาแฟว่า มนุษย์คนแรกที่ร้ ู จักและดื่มกาแฟ คือ
มัฟทิ แห่งเอเดนใน สมัยศตวรรษที่ 9 ส่วนอีกหนึ่งบอกว่าผู้ร้ ู จกั รสชาติของกาแฟเป็ นคนแรก คือ
นักบวช ในศาสนาอิสลามชาวตะวันออกกลางชื่อ เดลี ผู้มักง่วงเหงาหาวนอนเป็ นนิจในขณะสวด
มนต์ และนักบวชผู้นี ไ้ ด้ พิชิ ต ความง่ ว งด้ ว ยการดื่ ม นํ า้ ต้ ม จากกาแฟที่ มี ค นบอกมาอี กต่อ หนึ่ ง
หลังจากนันก็
้ ได้ กระจายไปทัว่ จนเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวตะวันออกกลาง
สําหรับร้ านกาแฟกลุ่มแรกของโลกเกิดขึ ้นที่อิสตันบูลภายใต้ ชื่อ Kive Han หรื อ Qahveh
Khaneh เมื่อ ค.ศ. 1475 ลูกค้ ายุคนันไม่
้ ได้ ทําเพียงนัง่ จิบกาแฟแต่พดู คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันจนตัวร้ านได้ ฉายาว่า “โรงเรี ยนนักปราชญ์” ในศตวรรษที่ 17 เมื่อกาแฟเข้ าสู่ยโุ รปและได้ รับการ
ยกย่องเป็ นเครื่ องดื่ มเสริ มสติปัญญา ร้ านกาแฟได้ กลายเป็ นแหล่งพูดคุยของปั ญญาชนจึงถูก
เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัยเหรี ยญเพนนี” หมายถึงเพียงจ่ายค่ากาแฟแก้ วเดียว ลูกค้ าก็เข้ าไปต่อบท
สนทนาคมคายในร้ านที่มีตงแต่
ั ้ เรื่ องปรัชญาถึงการเมืองเข้ มขน ร้ านกาแฟยุคนันคื
้ อบ่อเกิดของสิ่ง
สําคัญในสังคม เช่น ร้ านกาแฟ Café de Foy ในปารี สซึง่ เป็ นที่ปลุกระดมประชาชนจนกลายเป็ น
การปฏิวตั ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789
ส่วนเมืองไทยในปี ค.ศ.1971 มีการเปิ ดร้ านกาแฟร้ านแรกโดยชาวอเมริ กนั ชื่อ Red Cross
Tea Room ที่สี่แยกกัก๊ พระยาศรี การกินกาแฟยุคแรกถือเป็ นเรื่ องของชนชันสู
้ ง ก่อนจะแพร่ หลายสู่
ประชาชน เกิดเป็ น “สภากาแฟ” ร้ านกาแฟขนาดเล็กที่คนในชุมชนไปนัง่ จิบกาแฟและพูดคุยเรื่ อง
สังคม ไม่ว่าจะเป็ นเอี๊ยะแซ ร้ านเก่าแก่ในเยาวราชที่พ่อครัวชาวจีนมาพักดื่มกาแฟหลังซื ้อวัตถุดิบ
หรื อเหล่าร้ านกาแฟโกปิ๊ ของชาวภาคใต้ ที่เป็ นแหล่งรวมคอการเมือง นัง่ จิบกาแฟยามเช้ าสลับคุย
เรื่ องในหนังสือพิมพ์ที่อา่ น
ปั จจุบนั ร้ านกาแฟเป็ นบ้ านหลังที่สามให้ คอกาแฟไปนัง่ แช่พดู คุยและทํางานจากฟรี Wi-Fi
ในราคากาแฟ 1 แก้ ว เป็ นพื ้นที่ประกาศตัวตนของลูกค้ าว่ารู้ จกั เลือกเข้ าร้ านกาแฟชั ้นดีทงยั
ั ้ งเป็ น
พื ้นที่ที่มีทั ้งความเป็ นสาธารณะและปั จเจก เพราะเป็ นแหล่งรวมคนรสนิยมใกล้ เคียงกัน แต่ลกู ค้ า
ทุกคนกลับรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ ะ ไม่หนั ไปพูดคุยกันเหมือนก่อน (ศิวะภาค เจียรวนาลี, กันต
พร สวนศิลป์วงศ์ และสลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 2557)
2.7.2 ประเภทของร้ านกาแฟ
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย (2550) แบ่งประเภทของร้ านระดับบนในประเทศไทยออกเป็ น 2 กลุม่
ใหญ่ๆคือ ร้ านกาแฟระดับบนตราสินค้ าไทยและร้ านกาแฟระดับบนตราสินค้ าต่างประเทศแล้ วอาจ
จําแนกประเภทของร้ านกาแฟระดับบนตามกลุม่ ดังกล่าวได้ อีกดังต่อไปนี ้
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1) ร้ านกาแฟระดับบนตราสินค้ าไทย เป็ นร้ านที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบการชาว
ไทย ซึง่ อาจจําแนกเป็ น
(1) ร้ านกาแฟระดับบนไทยที่มีการขยายสาขาในรู ปแบบแฟรนไชส์ ซึง่ ลูกค้ า
ส่วนหใญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ร้ านที่มีชื่อเสียงที่สดุ ได้ แก่ แบล็คแคนยอน เป็ นร้ านที่มี
จุดเด่นแตกต่างจากร้ านกาแฟอื่นๆก็คือ เป็ นร้ านกาแฟที่ต่อมาได้ ขายกาแฟควบคู่ไปกับอาหาร
ราคาจําหน่ายกาแฟอยูท่ ี่ 65-100 บาทต่อแก้ ว และร้ านกาแฟอื่นๆในกลุ่มนี ้ เช่น 94 Coffee, The
Coffee Maker, Barista เป็ นต้ น
(2) ร้ านกาแฟระดับบนไทยที่ได้ เปิ ดร่ วมกับปั๊ มนํ ้ามัน เป็ นร้ านกาแฟที่มีกลุ่ม
ลูกค้ าเป็ นนักเดินทางส่วนใหญ่ ร้ านกาแฟระดับบนในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ บ้ านไร่ กาแฟ (เปิ ดร่ วมกับ
ปั๊ มนํ ้ามันเจ็ท) กาแฟอเมซอน (เปิ ดร่ วมกับปั๊ มนํ ้ามัน ปตท.) อินทนินทร์ (เปิ ดร่ วมกับปั๊ มนํ ้ามันบาง
จาก) เป็ นต้ น
(3) ร้ านกาแฟย่อย โดยมากมักอยูใ่ นรูปแบบมุมกาแฟ (Coffee Corner) หรื อ
กาแฟรถเข็น (Cart) ซึง่ ใช้ เงินลงทุนไม่มาก โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทําธุรกิจส่งออกหรื อนําเข้ า
กาแฟจะเป็ นผู้จําหน่ายอุปกรณ์คลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ ในการทําเครื่ องดื่มกาแฟให้ กบั ผู้ประกอบการ
รายย่อย นอกจากนี ้ ยังอาจให้ คํ าแนะนํ าต่างๆในการทํ าธุรกิ จร้ านกาแฟตลอดจนการสอนทํ า
เครื่ องดื่มให้ กบั ผู้สนใจลงทุนร่วม ร้ านกาแฟในกลุม่ นี ้ ได้ แก่ บอนกาแฟ อโรมา กาแฟแม่สลอง และ
กาแฟยอดดอย เป็ นต้ น
2) ร้ านกาแฟระดับบนจากต่างประเทศ เป็ นร้ านกาแฟที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบ
การชาวต่างประเทศ อาจจําแนกเป็ น
(1) ร้ านกาแฟระดับบนที่เป็ นสาขาจากต่างประเทศ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ น
กลุม่ ลูกค้ าระดับบน เนื่องจากเป็ นร้ านที่ให้ บริ การเครื่ องดื่มกาแฟที่มีราคาสูง ราคาเครื่ องดื่มกาแฟ
เฉลี่ย 80 บาทขึ ้นไปต่อแก้ ว ร้ านกาแฟในกลุม่ นี ้ได้ สตาร์ บคั๊ ส์ โอบองแปง กลอเลียจีน์ เป็ นต้ น
(2) ร้ านกาแฟระดับบนที่เป็ นของนักลงทุนชาวต่างประเทศ ได้ แก่ นักลงทุนที่
เป็ นชาวต่างประเทศที่ต้องการสร้ างตรสินค้ าในไทย กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับปานกลางขึน้ ไป
ราคาเครื่ องดื่มกาแฟเฉลี่ย 45-65 บาทต่อแก้ ว ร้ านกาแฟในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ คอฟฟี่ เวิร์ล คอฟฟี่ บีนส์
เป็ นต้ น
ส่วน พงษ์ เทพ แสงซื่อ (2554) ระบุถึง ประเภทของร้ านกาแฟในปั จจุบันนี ท้ ี่มีความ
หลากหลายมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นร้ านกาแฟแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ร้ านกาแฟต่างประเทศที่ใช้
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เมืองไทยเป็ นฐานสร้ างแบรนด์ และร้ านกาแฟแบรนด์ไทย ซึ่งร้ านกาแฟเหล่านี ้จะมีลักษณะการ
ลงทุนใน 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี ้
1) ร้ านกาแฟ Stand-Alone มีทงแบรนด์
ั้
ใหญ่ใช้ ทําเลในห้ างสรรพสินค้ า อาคาร
สํานักงาน อาคารอิสระหรื อพลาซ่าใหญ่ๆ เพื่อจับกลุ่มลูกค้ าตลาดบน และกลุ่มร้ านกาแฟอินดี ้ มี
พื ้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตรขึ ้นไป โดยอาศัยจุดเด่นเรื่ องคอนเซ็ปต์เฉพาะของร้ านมาเป็ นตัว
ดึงดูด
2) ร้ านกาแฟคอร์ เนอร์ (Corner/Kiosk) คือ ร้ านกาแฟที่มีขนาดกลาง โดยใช้ พื ้นที่
ประมาณ 6 ตามรางเมตรขึน้ ไป ลักษณะเป็ นมุมกาแฟภายในศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน
โรงพยาบาล รวมทังปั
้ ๊ มนํ ้ามัน ร้ านกาแฟประเภทนี ้อาจจัดให้ มีที่นงั่ รองรับลูกค้ าได้ จํานวนเล็กน้ อย
3) ร้ านกาแฟรถเข็น (Cart) เป็ นร้ านกาแฟขนาดเล็กที่ใช้ พื ้นที่ประมาณ 3 ตาราง
ั ้ ง่าย ทําให้ เข้ าถึงตลาดได้ ทกุ
เมตร ไม่มีที่นงั่ ให้ ลกู ค้ า สามารถเคลื่อนย้ ายได้ สะดวก หาทําเลที่ตงได้
ระดับ
เนื่องจากธุรกิจร้ านกาแฟกําลังมาแรงในเมืองไทย จึงเกิดคําที่เรี ยกว่า “กาแฟคลื่นลูกที่ 3”
โดยคําศัพท์นี ้มีที่มาจากสหรัฐอเมริ กา ที่เทียบว่ากาแฟยุคแรกคือ ช่วงเวลาที่กาแฟเริ่ มแพร่ หลายสู่
ผู้บริ โภค เช่น มีกาแฟสําเร็ จรู ปเกิดขึ ้น ยุคที่ 2 คือ ยุคร้ านกาแฟเชนสโตร์ ครองเมือง ก่อนมาถึง
กาแฟยุคที่ 3 ซึง่ หมายถึง การผลิตกาแฟที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพและคนกินมีความรู้ ด้านกาแฟมาก
ขึ ้น โดยร้ านกาแฟสดที่ทําให้ คนไทยรู้ จกั เมล็ดกาแฟคัว่ บด พ.ศ. 2536 คือ ร้ านแบล็คแคนยอน ผู้
บุก เบิ กธุ รกิ จ กาแฟสดเจ้ า แรกของไทย ได้ ถื อกํ า เนิ ด พร้ อมเมล็ ด กาแฟโครงการหลวงภายใต้
มาตรฐาน ขณะที่ UCC ร้ านกาแฟสัญชาติญี่ปนได้
ุ่ แนะนําให้ ลกู ค้ ารู้จกั เครื่ องชงดั ้งเดิมแปลกตา
อย่าง ไซฟ่ อน ที่หน้ าตาเหมือนเครื่ องทดลอง จากนัน้ พ.ศ. 2541 การเข้ ามาของสตาร์ บคั ส์ก็ปลุก
กระแสกาแฟสดและการให้ ข้อมูลของสตาร์ บคั ส์ก็ทําให้ คนไทยรู้ จกั กาแฟดีกว่าเดิม ธุรกิจกาแฟสด
เป็ นที่นิยมอยู่พกั ใหญ่ ก่อนที่คลื่นอีกลูกจะเริ่ มเข้ ามา นัน่ คือร้ านกาแฟที่เจ้ าของศึกษาเรื่ องกาแฟ
จนเชี่ยวชาญ นําไปสู่การเปิ ดร้ านที่นําเสนอเมล็ดคัดสรร การคัว่ แบบมืออาชีพ และการบดกาแฟ
ด้ วยมือก่อนนําไปชงโดยเครื่ องมือเรี ยบง่าย (ศิวะภาค เจียรวนาลี, กันตพร สวนศิลป์วงศ์ และสลิ
ลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 2557)
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2.8 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ฉัตรชัย วัฒนวชิรกุล (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมบริ โภคกาแฟสด: กรณี ศึกษาร้ านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ของการศึกษานี ้คือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟในร้ านกาแฟสดขนาดเล็กของผู้บริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟในร้ านกาแฟสดขนาดเล็กของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้ อมูล
ประชากรในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพและผู้ที่เคยบริ โภคกาแฟสดจากร้ าน
กาแฟสดขนาดเล็ก จากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 385 คน ใช้ การสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปั จจัยทางการตลาดด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับการบริ การเป็ น
กันเอง ด้ านกระบวนการให้ บริ การผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับมาตรฐานของรสชาติกาแฟ ด้ าน
สภาพแวดล้ อมผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับร้ านตกแต่งสวยงาม ดูสบายตา ด้ านการจัดจําหน่าย
ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับความสะอาดของร้ าน ด้ านผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภคให้ ความสําคัญกับรสชาจิ
และกลิ่นของกาแฟ ด้ านราคาผู้บริ โภคให้ ความสําคัญราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาดผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับความเอาใจใส่พนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคกาแฟในร้ านกาแฟสดขนาดเล็กมากที่สดุ 2) ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการบริ โภคพบว่า
ความถี่ในการใช้ บริ การไม่แน่นอน เน้ นการหาเลือกซื ้อได้ ง่าย เหตุผลในการบริ โภคเพื่อแก้ ง่วง โดย
พิจารณาจากรสชาติของกาแฟ ใช้ บริ การร้ านกาแฟสดตามตลาด แหล่งชุมชน เนื่องจากทําเลที่ตงั ้
สะดวกในการซื ้อ ชื่นชอบกาแฟเย็น รสหวานมัน ราคาที่คิดว่าเหมาะสมอยูใ่ นช่วง 25-30 บาท/แก้ ว
ความถี่ในการบริ โภค 1 แก้ วต่อวัน ส่วนใหญ่จะบริ โภคในช่วงเช้ า และตัดสินใจในการเลือกบริ โภค
กาแฟสดเอง
สมสกุล นิรันดรไชย (2554) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟ
คัว่ บดแบบสแตนด์อะโลน (Stand-Alone) ของผู้บริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟคัว่ บดแบบสแตนด์ อะโลน (StandAlone) ปั ญหาผู้บริ โภคกาแฟคัว่ บดในการเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟสแตนด์ อะโลน (Stand-Alone)
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 400 คน ซึง่ เก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม ด้ วยวิธีการ
สุ่มแบบบังเอิญ จากผลวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟคัว่ บดแบบสแตนด์ อะ
โลน (Stand-Alone) ของผู้บริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริ โภคมีการใช้ บริ การร้ าน
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กาแฟ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้ จ่ายอยูร่ ะหว่าง 51-100 บาทต่อครัง้ การตัดสินใจเลือกใช้
บริ การร้ านกาแฟจะได้ รับคําแนะนําจากเพื่อน สาเหตุในการใช้ บริ การก็เพื่อมาดื่มกาแฟกับเพื่อน
ร้ านกาแฟคัว่ บดแบบแสตนด์ อะโลน (Stand-Alone) ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ บริ การคือ
ร้ านโกปิ กัสโต สาเหตุสําคัญที่เลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟคือ เรื่ องรสชาติของกาแฟ สินค้ าที่เลือกซื ้อ
ในร้ านมากที่สดุ คือ ซื ้อกาแฟ
ธีรยา สุดยอด (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การ ร้ านกาแฟระดับบนในกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ
ระดั บ บนในกรุ ง เทพมหานคร ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาด และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารร้ านกาแฟระดั บ บนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีการออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400
ตัว อย่า ง และใช้ ห ลัก การสุ่ม ตัว อย่ า งแบบหลายขัน้ ตอน ผลการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ทางด้ า น
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการใช้ บริ การร้ านกาแฟระดับบนของกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญมากที่สุด ได้ แก่ ด้ านขัน้ ตอนการให้ บริ การ พนักงานผู้ให้ บริ การ และลักษณะทาง
กายภาพของการให้ บริ การตามลําดับ กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญมาก ได้ แก่ ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ณัฐภพ ตังจิ
้ ตปฏิภาณกุล (2552) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษา 1)
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่ 2) พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่
ในกรุ งเทพมหานคร 3) ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่
4) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่ โดยใช้
แบบสอบถามสัมภาษณู้ใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่ จํานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญงิมากที่สุด อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชนมากที่สดุ จํานวนที่มาใช้ บริ การแต่ละครัง้ มีจํานวน 2-3 คน ระยะเวลาที่มาใช้
บริ การระหว่าง 1-2 ชัว่ โมง วัตถุประสงค์ที่มาใช้ บริ การคือ ดื่มกาแฟหรื อทานของว่าง ปั จจัยทาง
การตลาดที่ มีความสําคัญมากเป็ นอันดับหนึ่ง คื อ ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ คือ ความ
ถูกต้ องของการคิดเงิน รองลงมาได้ แก่ ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ
ความสะอาดของร้ าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธ์ กับ
ค่าใช้ จา่ ยต่อครัง้ ต่อคน
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อธิวฒ
ั น์ รัตนตันหยง (2556) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผู้บริ โภคในการใช้ บริ การร้ าน
กาแฟสดในฝั่ งธนบุรีกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จํานวน 450 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายและเพศหญิ งเท่ากัน มีอายุ 21-25 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพ นักเรี ยน นักศึกษา และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
จากผลการศึกษา พบว่า ประเภทของกาแฟสดที่เลือกซื ้อบ่อยคือกาแฟปั่ น เหตุผลที่ใช้ บริ การรร้ าน
กาแฟเพราะติดใจในรสชาติของกาแฟสด บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่ สุดในการตัดสินใจเลือกร้ าน
กาแฟคือ ตนเอง โดยมาใช้ บริ การที่ร้านกาแฟสดในแต่ละครัง้ มาคนเดียว ผลการศึกษาปั จจัยส่วน
ประสมทางการคลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกร้ านกาแฟสดในฝั่ งธนบุรีกรุ งเทพมหานคร ในระดับ
มากเรี ยงลําดับคือ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ าน
บุคลากร ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ าน
ผลิตภัณฑ์
เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้ อมูล
เพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทํางาน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของคนวัยทํางาน อายุ 20-45 ปี จํานวน 420
คนที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานแบ่ง
ออกเป็ น 9 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ รักการแข่งขัน 2) กลุม่ คนรุ่ นใหม่ 3) กลุม่ อนุรักษ์ นิยม 4) กลุม่ ก้ าว
ทันโลก 5) กลุม่ ผู้นํายุคใหม่ 6) กลุม่ รักครอบครัว 7) กลุม่ ตามใจตัวเอง 8) กลุม่ ตามกระแส 9) กลุม่
เป็ นตัวของตัวเอง โดยคนวัยทํางานที่มีความแตกต่างด้ านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ มีการ
แสวงหาข้ อ มูลด้ านการท่ องเที่ ยวต่างกัน ส่วนคนวัยทํ า งานที่ มีค วามแตกต่ างด้ านอายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ศิริรักษ์ จันทระ (2555) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ความพีงพอใจต่อการเปิ ดรับสื่อโฆษณา
ออนไลน์ในรู ปแบบ Viral Marketing เพื่อศึกษา 1) ลักษณะประชากรของผู้ใช้ สื่อโฆษณาออนไลน์
รู ปแบบ Viral Marketing 2) พฤติกรรมการใช้ สื่อโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค 3) การออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing และ
4) ความพึงพอใจของผู้บริ โภคสือโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing ผลการศึกษา พบว่า
ลัก ษณะประชากรของผู้บ ริ โ ภคสื่ อ โฆษณาออนไลน์ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี รายได้ เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์สว่ นใหญ่มีพฤติกรรม
ในการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตมากกว่า 1 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่รับชมโฆษณาออนไลน์เป็ นบางครัง้ และ
ส่วนใหญ่รับชมโฆษณาผ่านทาง Facebook มากที่สดุ
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สุภชา ใสงาม (2552) ได้ ทําการศึกษเรื่ อง ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของ
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ร้ านกาแฟไทยระดับ พรี เ มี่ ย ม เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือสําหรับการวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 404 ชุด กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภคต่อ
ร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมและความพึงพอใจของผู้บริ โภค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมและความภักดีของผู้บริ โภค 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมและความภักดี
ของผู้ บ ริ โ ภค ผลการศึ ก ษา พบว่ า ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ร้ านกาแฟไทยระดับ พรี เ มี่ ย มมี
ความสัมพัน ธ์ ทางบวกกับความพึง พอใจของผู้บริ โ ภค ทัศ นคติ ของผู้บริ โ ภคต่อร้ านกาแฟไทย
ระดับพรี เมี่ยมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของผู้บริ โภค โดยที่องค์ประกอบของทัศนคติที่
มีต่อภาพลักษณ์ ร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญมากที่สุดสองอันดับ
แรกคือ ความสะดวกของทําเลที่ตั ้ง และการบริ การของพนักงาน
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดที่ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาปั จจัยการ
สื่อสารการตลาด รู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติ ซึ่ง
้
ด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถทําความเข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังกรอบแนวคิ
และข้ อมูลที่ ได้ จากงานวิจัยต่างๆข้ างต้ น สามารถนํ ามาใช้ เป็ นประโชน์ ในการปรั บปรุ งพัฒนา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ในครัง้ นี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย”
ผู้วจิ ยั มีวิธีการศึกษาที่มีรายละเอียดรูปแบบของการศึกษา ดังต่อไปนี ้

3.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ เป็ นผู้ประกอบการร้ านกาแฟ Specialty หรื อ
ผู้จดั การร้ านกาแฟ Specialty ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เปิ ดร้ านมามากกว่า 1 ปี เลือกมาจํานวน
3 ร้ าน โดยเลือกจากจํานวนการกด Like ใน Facebook ที่มีจํานวนมากที่สดุ 10 อันดับแรก ซึง่ มี
ดังต่อไปนี ้ (สํารวจเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
1) ร้ าน Library จํานวน 38,879 Likes
2) ร้ าน Pacamara จํานวน 21,212 Likes
3) ร้ าน Gallery กาแฟดริ ป จํานวน 15,770 Likes
4) ร้ าน Roast จํานวน 14,991 Likes
5) ร้ าน Rocket จํานวน 13,646 Likes
6) ร้ าน One Ounce For Onion จํานวน 11,878 Likes
7) ร้ าน Casa Lapin จํานวน 11,661 Likes
8) ร้ าน Amattissimo Café จํานวน 6,054 Likes
9) ร้ าน Ceresia จํานวน 5,470 Likes
10) ร้ าน Ink & Lion จํานวน 4,572 Likes
จากร้ านกาแฟ Specialty จํานวน 10 ร้ าน ผู้วจิ ยั ได้ เลือกศึกษา 3 ร้ าน ดังต่อไปนี ้
1) ร้ าน One Ounce For Onion
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2) ร้ าน Amatissimo Caffe
3) ร้ าน Ink & Lion
สาเหตุที่เลือกทัง้ 3 ร้ านนี ้ เนื่องจากเป็ นร้ านที่มีชื่อเสียงในกลุม่ ของผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟ
โดยร้ านมีการใช้ เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ผ่านวิธีและกระบวนการแต่ละขั ้นตอนของการชงซึ่งที่มี
ความพิถีพิถนั ร้ านมีรูปแบบของธุรกิจที่เหมือนกันคือ ขายเครื่ องดื่มกาแฟเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นจุดเด่นที่
เหมือนกันของทุกร้ าน นอกจากกาแฟแล้ วแต่ละร้ านยังมีรูปแบบธุรกิจอื่นๆประกอบไปด้ วยอย่าง
ร้ าน One Ounce For Onion มีโรงคัว่ และร้ านเสื ้อผ้ าอยูภ่ ายในร้ าน ร้ าน Amatissimo Caffe มี
ชื่อเสียงเรื่ องของขนมปั งควบคู่ไปกับกาแฟและการขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว และร้ าน Ink & Lion
เป็ นร้ านที่เน้ นกาแฟเป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะภายในร้ าน ซึ่งทั ้ง 3 ร้ านนี ้มี
ความแตกต่างทางการนําเสนอรู ปแบบของร้ านที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั ตัดสินใจ
เลือกร้ านดังกล่าวในการสัมภาษณ์สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้
3.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.2.1 การค้ นคว้ าจากเอกสาร ผู้วิจยั ทําการศึกษาค้ นคว้ าด้ านแนวคิด ทฤษฎี
นอกจากนี ย้ ังศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับประเด็น ที่ สนใจศึกษา เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางและการกํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา รวมทัง้ ค้ น คว้ า ข้ อ มูล จากสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
อินเทอร์ เน็ต ตลอดจนศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับร้ านกาแฟ Specialty
3.1.2.2 การศึกษาจากการลงภาคสนาม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
เก็บข้ อมูลจากการลงภาคสนาม โดยจะใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คือ การ
เน้ นซักถามแบบการสัมภาษณ์รายบุคคล ตัวต่อตัว ระหว่างผู้ให้ สมั ภาษณ์กบั ผู้สมั ภาษณ์ โดยการ
กําหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์สามารถตอบคําถามและแสดงความ
คิ ด เห็ น ในประเด็ น ต่ า งๆได้ อ ย่ า งอิ ส ระสํ า หรั บ การเก็ บ ข้ อ มูล และสามารถนํ า ข้ อ มูลมาสร้ าง
แบบสอบถามในเชิงปริ มาณ
ผู้ให้ การสัมภาษณ์เชิงลึกมีจํานวนทั ้งสิ ้น 4 คนจากจํานวน 3 ร้ าน ดังต่อไปนี ้
1) นางสาวนิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์
ผู้ประกอบการร้ าน One Ounce For
Onion
2) นางสาววรรศิกา ญาณสิทธิ
ผู้จดั การร้ าน Amatissimo Caffe
3) นางสาวนงพรรณ ตังทวี
้ กลู
ผู้ประกอบการร้ าน Ink & Lion
4) นายอดิเทพ พินิจภิญโญ
ผู้ประกอบการร้ าน Ink & Lion
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3.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ครั ง้ นี เ้ ป็ นแนวคํ า ถามที่ ใ ช้ ใ นการสัม ภาษณ์
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ขันตอนในการสร้
้
างแนวคําถาม มีดงั นี ้
3.1.3.1 กําหนดแนวคําถามตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการสื่อสารทางการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ในปั จจุบนั นี ้ ตลอดจนความ
เข้ าใจของผู้ประกอบการ
3.1.3.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาดผ่านผู้ประกอบการร้ านกาแฟ Specialty
3.1.3.3 ลงพื ้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ านกาแฟ Specialty (ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการไม่สะดวกให้ สมั ภาษณ์)
ดังนัน้ การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้ อมูลดังกล่าว สิ่งจําเป็ นสําหรับผู้วิจยั ที่จะต้ องมี
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ คําถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ แนวของคําถามจะ
มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
1) สถานการณ์ร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าปั จจุบนั
เป็ นอย่างไร
2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ านต่อกลุม่ ผู้บริ โภคเจ
เนอเรชัน่ วายเป็ นอย่างไรต่อร้ านกาแฟ Specialty ในปั จจุบนั
3) ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ตามแนวคิดการ
สื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่งเสริ ม
ตลาด เป็ นต้ น
4) ปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty
3.1.4 การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดย
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Close Ended Questionnaire) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลหรื อ
คําตอบในสิ่งที่ผ้ สู มั ภาษณ์ ต้องการจากผู้ให้ สมั ภาษณ์และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็น
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3.1.5 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเก็บข้ อมูลได้ อย่างครบถ้ วนในการตอบปั ญหา
นําวิจยั และวัตถุประสงค์ของการศึกษา จะเริ่ มในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยไปสํารวจสถานที่
และลักษณะของร้ านกาแฟ Specialty ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และทําการสังเกตการณ์ร้าน การ
บริ การ สภาพแวดล้ อมในเบื ้องต้ น เพื่อนํามาปรับปั ญหานําวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่
ต้ องการศึกษา หลังจากนันทํ
้ าการนัดเข้ าไปสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบกิจการร้ านกาแฟ Specialty เพื่อ
เก็บข้ อมูลสัมภาษณ์และนํามาเป็ นแนวแบบสอบถามในส่วนของงานวิจยั เชิงปริ มาณ
3.1.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลที่ได้ ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมจากเอกสารและจาก
การลงภาคสนาม ทั ้งจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาทําการจัดระเบียบ
ข้ อมูล เพื่อให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้ อมูล โดยนําข้ อมูลที่ได้ นั ้นมาจําแนกและจัดหมวดหมู่ให้
ตรงกับ ประเด็ นหัวข้ อที่ ไ ด้ กําหนดไว้ ข้า งต้ น เพื่ อให้ ผ้ ูศึก ษาเกิ ด ความเข้ าใจในการสื่ อสารทาง
การตลาดร้ านกาแฟ Specialty และท้ ายสุดจึงนําข้ อมูลที่ ได้ ทัง้ หมดมาวิเคราะห์ และตีความใน
รู ปแบบของการพรรณนา โดยนําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ ศึกษามารองรับการวิเคราะห์ในส่วน
ของผลการศึกษาให้ มีความถูกต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้น
3.1.7 การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล ใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ซึ่งเป็ นการ
ตรวจสอบข้ อมูลว่ามีความถูกต้ องตรงกัน ซึง่ ใช้ การตรวจสอบสามเส้ า 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
3.1.7.1 การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลทางด้ านบุคคล เวลา สถานที่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการ
ร้ านกาแฟ Specialty หากผู้วิจยั มีการเก็บข้ อมูลซึง่ มีความแตกต่างกัน ข้ อมูลที่ได้ จะเหมือนเดิม
หรื อเปลี่ยนไป
3.1.7.2 การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีการรวบรวมข้ อมูล (Methodological
Triangulation) การใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลที่หลากหลายโดยใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างกันหรื อใช้ เครื่ องมือ
ที่ผสมผสานในการเก็บข้ อมูลประเด็นเดียวกัน ซึง่ ผู้วจิ ยั จะใช้ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่
ไปกับการวิจยั เอกสาร
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3.1.8 การนําเสนอข้ อมูล
การนําเสนอข้ อมูลใช้ ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตามแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษางานวิจัยครั ง้ นี ้ ด้ วยการเขียนเล่าเรื่ องหรื อการบรรยาย (Narrative)
ด้ วยวิธีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการนําเสนอข้ อสรุปเบื ้องต้ นเพื่อตอบ
ปั ญหานําวิจยั ของการศึกษา

3.2 การวิจยั เชิงปริมาณ
รูปแบบของการวิจยั ที่ใช้ คือ การวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยประเภท
ของงานวิจยั ที่เหมาะกับงานในครัง้ นี ้ก็คือ การสํารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey) ซึง่ จะเลือก
กลุม่ ประชากรมาใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ศึกษาค้ นหาข้ อเท็จจริ ง
3.2.1 ประชากร
ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ได้ กําหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่เข้ า
ไปใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติใน
การตอบจะต้ องเป็ นผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การเท่านัน้ ทังหมดเป็
้
นกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอ
เรชัน่ วายที่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ างและการกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จะใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเป็ นการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ านกาแฟของทัง้ 3 ร้ าน ซึ่ง
ได้ แก่ 1) ร้ าน One Ounce For Onion 2) ร้ าน Amatissimo Caffe 3) ร้ าน Ink & Lion พบว่า ผู้มา
ใช้ บริ การร้ านกาแฟของแต่ละร้ าน มีจํานวนผู้มาใช้ บริ การเฉลี่ยเกิน 100,000 คนต่อปี ผู้วิจยั จึง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้จํานวน 400 คน โดยใช้ วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่าง
ด้ วยตารางสําเร็ จรูปของทาโร่ ยามาเนะ (Yamane, 1973 อ้ างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เป็ น
ตารางที่ใช้ หาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมัน่ 95% และจากตารางสําเร็ จรู ป
Taro Yamane เมื่อประชากรที่มีจํานวนมากกว่า 100,000 คนขึ ้นไป จึงทําให้ การหากลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจยั นี ้อยูท่ ี่จํานวน 400 คน
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3.2.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ นํ า มากํ า หนดตัว แปรตาม
สมมติฐานที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
3.2.3.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ตัวแปรตาม ได้ แก่ การเปิ ดรับสื่อ
3.2.3.2 สมมติฐานข้ อที่ 2 การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายมีความ
สัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การเปิ ดรับสื่อ
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทัศนคติ
3.2.3.3 สมมติฐานข้ อที่ 3 การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การเปิ ดรับสื่อ
ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ บริ การ
3.2.3.4 สมมติฐานข้ อที่ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ทัศนคติ
ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการใช้ บริ การ
3.2.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล โดยสร้ าง
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบด้ วยคําถาม 5 ส่วน โดยรู ปแบบของแบบสอบถามมี
รายละเอียด ดังนี ้
3.2.4.1 ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถาม ใช้ เพื่อการสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ จะเป็ นแบบสอบถามคําถามปลายปิ ด
โดยผู้ศกึ ษามีจดุ มุ่งหมายอยู่ในใจ และจัดเตรี ยมคําตอบล่วงหน้ าไว้ แล้ ว มีลกั ษณะกําหนดคําตอบ
ให้ เลือก (Check-list) โดยสถิติที่นํามาใช้ คือ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และฐาน
นิยม (Mode)
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3.2.4.2 ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม เป็ นข้ อมูลลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้ มาตรการประเมินค่า
ของลิเคิร์ต (Likert Scale)
3.2.4.3 ส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม ใช้ สอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับประเภทของสื่อและวัตถุประสงค์ โดยใช้ การมาตรวัดแบบให้
คะแนน (Rating Scale)
3.2.4.4 ส่วนที่ 4 ของแบบสอบถาม เป็ นคําถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคของ
การใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty โดยคําถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้ บริ การ โดยใช้ การ
มาตรวัดแบบให้ คะแนน (Rating Scale)
สําหรับคําถามเกี่ยวกับความถี่ บุคคลที่ใช้ บริ การด้ วย การเดินทาง ช่วงเวลาที่เข้ า
ใช้ บริ การ และระยะเวลาในการใช้ บริ การ มีลกั ษณะกําหนดคําตอบให้ เลือก (Check-List) โดยสถิติ
ที่นํามาใช้ คือ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และฐานนิยม (Mode)
3.2.4.5 ส่วนที่ 5 ของแบบสอบถาม เป็ นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริ โภคต่อ
ร้ านกาแฟ Specialty ในด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ บรรยากาศ การบริ การและการส่งเสริ ม
การตลาด โดยใช้ มาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale)
3.2.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่ องมือ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยดําเนินการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของ
กระบวนการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.5.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่ถกู สร้ างขึ ้น
นําเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความเที่ยงตรงของ
คําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อขอคําแนะนํา และนํากลับมาปรับปรุ งแก้ ไขให้
ถูกต้ องเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้ อมูลจริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2.5.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์ ∞ (Coefficient)
เพื่อนํามาหาค่าความเชื่อถือ ซึง่ ภาพรวมค่าความเชื่อมัน่ จะต้ องได้ คา่ ไม่น้อยกว่า 0.75
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หลังจากรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 30 คนแล้ ว ผู้วจิ ยั ได้ นําผลที่ได้ ไป
ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ผลการสอบถามอยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ ดี ดังต่อไปนี ้
ด้ านรูปแบบการดําเนินชีวติ
=
0.880
ด้ านการเปิ ดรับสื่อ
=
0.874
=
0.879
ด้ านพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ด้ านทัศนคติ
=
0.865
3.2.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดงานวิจยั ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่กําหนด
ผู้วิจยั ขอความร่ วมมือโดยนําแบบสอบถามให้ ผ้ ใู ช้ บริ การตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยได้ ทําการ
อธิบายและให้ คําแนะนําในการทําแบบสอบถาม
3.2.7 การจัดกระทําข้ อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั ้งหมดที่ทําการตอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั นําแบบสอบถาม
ทั ้งหมดมาดําเนินการดังต่อไปนี ้
3.2.7.1 การตรวจสอบข้ อมูล ผู้วิจยั จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และทําการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
3.2.7.2 การลงรหัส โดยนําแบบสอบถามที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลงรหัสตามที่
ได้ กําหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3.2.7.3 การประมวลผลข้ อมูล คือ ข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วนํามาบันทึก โดยใช้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อทําการประมวลผลข้ อมูล ซึ่งใช้ โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั สังคมศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูล
3.2.8 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรม
ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั ต่อไปนี ้
3.2.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างรวมทังคํ
้ าถาม
อื่นๆ ที่อธิบายเชิงพรรณา โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
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3.2.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับการรับรู้ และระดับทัศนคติโดยใช้ สถิติ
เชิงพรรณนา โดยใช้ ตารางแสดงค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจําแนกตามลําดับ
3.2.8.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis คือ วิเคราะห์องค์ประกอบที่
เป็ นเทคนิคที่จะจับกลุ่มหรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ไว้ ในกลุ่มหรื อ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่
อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก โดยความสัมพันธ์นนอาจจะเป็
ั้
นในทิศทางบวก
(ไปในทางเดียวกัน) หรื อทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันข้ าม) ก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยูค่ นละ Factor จะ
ไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความสัมพันธ์กนั น้ อยมาก (กัลยา วานิชบัญชา, 2546)
ผู้วิจยั จึงได้ นําการวิเคราะห์แบบ Factor Analysis ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการดําเนินชีวิต ระหว่างตัวแปรกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบ
การดําเนินชีวติ ของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
3.2.8.4 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ วดั ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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3.3 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย”
ได้ มีการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้ ศกึ ษาในงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
การเปิ ดรับสื่อ

รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่
H1

เจเนอเรชัน่ วาย ลักษณะ AIOs

(ประเภทของสื่อ และ

(กิจกรรม ความสนใจ ความ

วัตถุประสงค์ของการ

คิดเห็น)

เปิ ดรับสื่อ)

H3

H2

ทัศนคติ
(ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านสถานที่
ด้ านบรรยากาศ
ด้ านการบริ การและการ
ส่งเสริ มการตลาด)

H4

พฤติกรรมการใช้ บริ การ
(จุดประสงค์ของการไปใช้
บริ การ)

1

บทที่ 4
ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรู ปแบบการดําเนิน
ชีวิต การเปิ ดรั บสื่อ พฤติ กรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชั่นวาย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยการสื่อสารทางการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty รู ปแบบการ
ดําเนินชี วิต การเปิ ดรั บสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ ทัศนคติ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ ของ
รู ปแบบการการดํ าเนินชี วิต การเปิ ดรั บสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติต่อร้ านกาแฟ
Specialty เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ในส่วนของงานวิจัยเชิ งคุณภาพผู้วิจัยมุ่งศึกษา
สถานการณ์ ทั่วไปของร้ านกาแฟ Specialty ในปั จจุบนั จากการลงภาคสนามและเก็บรวบรวม
ข้ อ มูล ผลการศึ ก ษา จากการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู ประกอบการและสัง เกตการณ์ ร้ านกาแฟรู ป แบบ
Specialty ทัง้ 3 ร้ านเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึง่ การเก็บข้ อมูลของงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ เข้ าไป
สังเกตการณ์ภายในร้ าน และทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ านที่สามารถ
ให้ ข้อมูลได้ โดยเลือกร้ านจากยอด Like ที่มีจํานวนเยอะใน Facebook ของแต่ละร้ านมา 10
อันดับ และเลือกเพียง 3 ร้ านที่สามารถให้ ข้อมูลได้ ซึ่งได้ แก่ร้านดังต่อไปนี ้ 1) ร้ าน One Ounce
For Onion (วันออนซ์ฟอร์ ออเนี่ยน) 2) ร้ าน Amatissimo Caffe (อะแมททิสสิโม่ คาฟเฟ่ ) 3) ร้ าน
Ink & Lion (อิงค์แอนด์ไลอ้ อน)
ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ แ บ่ ง รายละเอี ย ดเนื อ้ หาจากคํ า ถามที่ ไ ด้ ไ ปสัม ภาษณ์ ม าของแต่ ล ะร้ านไว้
ดังต่อไปนี ้
4.1 บริ บทของร้ านกาแฟ
4.2 รูปแบบร้ านกาแฟ Specialty
4.3 ปั จจัยการสื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาด ประกอบไปด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริ มการตลาด
4.4 ปั ญหาและอุปสรรค
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4.1 บริบทของร้ านกาแฟ
4.1.1 ร้ าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ ฟอร์ ออเนี่ยน)

ภาพที่ 4.1 โลโก้ ร้าน One Ounce For Onion บริ เวณประตูทางเข้ าร้ าน
จากการเก็บข้ อมูลจาก Facebook พบว่า ร้ าน One Ounce For Onion เป็ นร้ านกาแฟที่มี
ผู้บริ โภคให้ ความสนใจโดยจัดอยูใ่ นลําดับที่ 6 จากจํานวนร้ านกาแฟที่มียอดการกด Like มากที่สดุ
10 อันดับใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทั ้งหมด 11,898 คน (สํารวจเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2558)
สถานที่ตั ้งร้ าน One Ounce For Onion อยู่ที่เอกมัย ซอย 12 มีลกั ษณะเป็ นบ้ านทาวน์
เฮ้ าส์ 2 ชั ้น 2 หลังติดกัน เปิ ดบริ การตั ้งแต่ พ.ศ. 2556 ให้ บริ การทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตั ้งแต่
เวลา 09.00 – 20.00 น. ลักษณะของร้ านแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ร้ านกาแฟ โรงคัว่ และร้ านขาย
แว่นตา เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับสําหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยร้ านมีการตกแต่งด้ วยไม้ เป็ นวัสดุหลัก
นอกจากนี ้ยังมีการผสมผสานของปูนเปลือยและโครงเหล็กประกอบกัน โดยเฟอร์ นิเจอร์ ภายในร้ าน
เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ และเคาน์เตอร์ บาร์ ใช้ วสั ดุที่เป็ นไม้ ทงหมด
ั้
ส่วนของตกแต่งในร้ านจะตกแต่งโดยนํา
ของสะสมมาจัดวางให้ มีความกลมกลืนกัน มีหน้ าต่างที่เปิ ดรับแสงจากภายนอก ให้ ความโปร่ งใส
ไม่ดูมืดจนเกินไป ส่งผลให้ ภาพรวมของร้ านสะท้ อนลักษณะการตกแต่งที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและดึงดูดกลุม่ ผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้มีการจัดพื ้นที่ให้ บริ การซึง่ ลูกค้ าสามารถ
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เลือกนั่งใช้ บริ การได้ ทัง้ ด้ านในที่มีเครื่ องปรับอากาศและบริ เวณด้ านนอกของร้ าน โดยพื ้นที่การ
ให้ บริ การของร้ านสามารถรองรับจํานวนลูกค้ าได้ ประมาณ 25-30 คน มีห้องนํ ้าไว้ รองรับสําหรับผู้
มาใช้ บริ การ รวมไปถึงอินเทอร์ เน็ตสําหรับผู้ที่ต้องการใช้ เช่นกัน

ภาพที่ 4.2 แผนที่ร้าน One Ounce For Onion
ผู้ประกอบการประกอบไปด้ วย 4 คน ดังต่อไปนี ้ 1) นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ 2) วรามล
ชุนชาติประเสริ ฐ 3) เอกเมธ วิภวศุทธิ์ 4) สรศักดิ์ จันทรมัณฑนา ส่วนแรกเป็ นส่วนของร้ านกาแฟ
ชื่อ One Ounce อยู่ภายใต้ การดูแลของ นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ และวรามล ชุนชาติประเสริ ฐ
ส่วนที่สองคือส่วนของโรงคัว่ ชื่อ Brave Roasters อยู่ภายใต้ การดูแลของ นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์
วรามล ชุนชาติประเสริ ฐ และเอกเมธ วิภวศุทธิ์ และส่วนสุดท้ ายคือส่วนของร้ านขายเครื่ องแต่งกาย
ชื่อ Onion อยูภ่ ายใต้ การดูแลของ สรศักดิ์ จันทรมัณฑนา
เริ่ มแรกของการเปิ ดร้ าน เริ่ มมาจากร้ าน Onion ซึง่ เคยเปิ ดเป็ นร้ านขายแว่นตาอยู่ที่สยาม
สแควร์ และภายหลังได้ ย้ายมาเปิ ดร้ านใหม่รวมกับกลุม่ เพื่อนอยูท่ ี่เอกมัย ร้ านดังกล่าวนี ้อยู่ภายใต้
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ร้ านที่ชื่อ One Ounce For Onion มีลกั ษณะการบริ หารจัดการและการดูแลที่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปั จจุบนั มีสว่ นของร้ าน Onion ที่ได้ ขยายสาขาไปที่ยา่ นอารี ย์อีก 1 สาขา

ภาพที่ 4.3 บรรยากาศภายในร้ านกาแฟ One Ounce For Onion
สําหรับที่มาของชื่อร้ าน One Ounce For Onion เกิดจากความคิดเห็นของหุ้นส่วนแต่ละ
คนที่ ไ ม่ ต้ อ งการใช้ ชื่ อ ร้ านที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นกาแฟโดยตรง แต่ส ามารถใช้ ชื่ อ ที่ สื่ อ สารให้
ผู้บริ โภคเข้ าใจได้ ว่าเป็ นร้ านกาแฟ ส่งผลให้ รูปแบบของชื่อร้ านมีการใช้ ภาษาที่เรี ยบง่ายและดึงดูด
ความสนใจแก่กลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างดี ซึ่งความหมายของคําว่า Ounce หมายถึง หน่วยนํ ้าหนัก
ของถ้ วยตวงที่ใช้ ชงั่ นํ ้าหนักหรื อวัดด้ วยปริ มาตร เป็ นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สําคัญของร้ านกาแฟ และ
การออกแบบโลโก้ ของร้ านมีลกั ษณะคล้ ายถ้ วยตวงเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับชื่อเช่นกัน
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้ อธิบายเกี่ยวกับที่มาของ
ร้ านว่า “One Ounce เป็ นชื่อที่มีความเรี ยบง่าย ไม่หวานจนดูเป็ นผู้หญิงเกินไปและยังมีความเท่อยู่
ในตัว แล้ วถ้ วยตวงก็เปรี ยบเสมือนถ้ วยที่ใส่ของเหลว คล้ ายกับกลุ่มหุ้นส่วนของเรา 4 คนของร้ าน
ทุกคนมารวมกัน โดยรวมทัง้ ร้ านกาแฟ โรงคั่ว และร้ านเสือ้ ผ้ า ถ้ าหากร้ านมี โ ครงการที่ พิเ ศษ
อย่างเช่น ไปร่ วมกับคนอื่นๆในโครงการพิเศษอื่นๆ ก็อาจจะใช้ คําว่า One Ounce For อะไรสัก
อย่างกับโครงการที่ทําร่วมด้ วยได้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ร้านในอีกรูปแบบหนึ่ง”
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ภาพที่ 4.4 บริ เวณร้ านขายเสื ้อผ้ าของร้ าน One Ounce For Onion
จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่า กลุม่ บุคคลที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มของ
นักศึกษาตอนปลายและวัยทํางานตอนต้ น มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ประกอบอาชีพรับจ้ างอิสระ
(Freelance) กลุ่มที่ ประกอบอาชี พเกี่ยวข้ องกับด้ านการออกแบบ กลุ่มที่ไม่ได้ ทํางานประจําใน
บริ ษัท ซึ่งพฤติกรรมหลักของผู้มาใช้ บริ การนันมาเพื
้
่อดื่มกาแฟของทางร้ านโดยเฉพาะ เนื่องจาก
ร้ านมีโรงคัว่ Brave Roasters ที่เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟเพื่อจําหน่ายให้ กบั ร้ านอื่นๆ จึง
เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ เฉพาะทางที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟ ส่วนพฤติกรรมอื่นๆมักเป็ นการใช้ สถานที่นดั
เจอเพื่อนเพื่อนั่งคุยงาน ทํ างาน หรื อเจาะจงมาซือ้ เสือ้ ผ้ า แว่นตา เครื่ องประดับโดยเฉพาะ ซึ่ง
ทั ้งหมดสะท้ อนให้ เห็นว่า ร้ านกาแฟ One Ounce For Onion เป็ นร้ านที่มีความหลากหลายที่ไม่
จํ า กัด อยู่ใ นกรอบของร้ านกาแฟเท่ า นัน้ แต่ มี ก ารนํ าผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆอย่ า ง เมล็ ด กาแฟ สิ น ค้ า
เบ็ดเตล็ด และเครื่ องแต่งกาย ไว้ เป็ นทางเลื อกในการเข้ ามาใช้ บริ การสําหรั บกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย
ในที่นี ้ นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้ กล่าวถึงมุมมองต่อ
ผู้บริ โภคว่า “ถ้ าคนไม่ได้ ตั ้งใจมาดื่มกาแฟที่นี่ก็สามารถไปดื่มกาแฟที่ร้านอื่นได้ เหมือนกัน หรื อถ้ า
คิดว่าจะมานัง่ ทํางานโดยไม่ได้ มาดื่มกาแฟ ลูกค้ าก็สามารถไปนัง่ ที่อื่นได้ เช่นกัน เนื่องจากร้ านเรา
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นทางสัญ จรที่ ไ ปมาได้ ส ะดวก จะต้ อ งเป็ นกลุ่ม ที่ ตั ง้ ใจมาร้ านจริ ง ๆ เราเลยคิ ด ว่ า
กลุม่ เป้าหมายจะเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ ทํางานอยูใ่ นออฟฟิ ศหรื อว่ามีเวลาแวะเข้ ามาที่นี่”
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4.1.2 ร้ าน Amatissimo Caffe (อะแมททิสสิโม่ คาฟเฟ่ )

ภาพที่ 4.5 ป้ายร้ าน Amatissimo Caffe
จากการเก็บข้ อมูลจาก Facebook พบว่าร้ าน Amatissimo Caffe เป็ นร้ านกาแฟที่มี
ผู้บริ โภคให้ ความสนใจโดยจัดอยูใ่ นลําดับที่ 8 จากจํานวนร้ านกาแฟที่มียอดการกด Like มากที่สดุ
้
6,054 คน (สํารวจเมื่อวันที่ 30 เมษายน
10 อันดับใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทังหมด
2558)
ร้ าน Amatissimo Caffe ตั ้งอยู่ซอยในหมู่บ้านเสรี วิลล่า 3 ด้ านหลังห้ างพาราไดซ์พาร์ ค
ย่านศรี นคริ นทร์ เปิ ดบริ การมาตังแต่
้ ปี 2555 โดยให้ บริ การทุกวันจันทร์ ถงึ อาทิตย์ตงแต่
ั ้ เวลา 10.00
– 20.00 น. ร้ านมีลกั ษณะเป็ นคูหา 1 หลัง บรรยากาศภายในร้ านมีการตกแต่งแบบปูนเปลือย ใช้
โทนสีแดงดําเพื่ อแสดงออกถึงแนวดิบ เท่ มี เคาน์ เ ตอร์ หิ นอ่อนสีดําสํ าหรั บดูการชงกาแฟอย่าง
ใกล้ ชิด ใช้ รูปภาพสีสนั จัดจ้ านมาแต่งเพิ่มความสดใส มีบริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับผู้มาใช้ บริ การมี
มุมขนมปั งไว้ ด้านหน้ า นอกจากนี ้ภายในร้ านยังมีโรงคัว่ ตั ้งอยู่ชั ้น 2 ของร้ าน โดยอยู่ภายใต้ การ
ดูแลของ พิริยรัชต์ จิรสินกิตติ ผู้ประกอบการที่รํ่าเรี ยนทางด้ านเบเกอรี่ มาโดยตรง มีความชอบใน
การดื่ มกาแฟเป็ นอย่างมาก เมื่ อได้ ดื่มกาแฟร้ านแบบ Chain ในประเทศไทย ทํ าให้ ร้ ู สึกไม่
ประทับใจในรสชาติ จึงได้ มีความคิดริ เริ่ มเปิ ดร้ านกาแฟเป็ นของตนเอง
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จากการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การร้ าน Amatissimo Caffe ทําให้ ได้ ทราบว่า “ความรู้ สกึ ของ
ผู้ประกอบการร้ าน Amatissimo Caffe หลังจากได้ ดื่มกาแฟในเมืองไทย พบว่า มีน้อยร้ านมากที่จะ
อร่ อ ยจริ ง ๆ ทํ า ให้ เ กิ ด ความคิ ด อยากทํ า กาแฟที่ ต นชอบในแบบที่ เ ป็ นตัว ของเขาเท่ า นัน้ เอง”
(วรรศิกา ญาณสิทธิ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558)
สําหรับที่มาของชื่อร้ านคําว่า Amatissimo ในภาษาอิตาเลี่ยนแปลว่า ที่รัก เนื่องจากร้ านนี ้
เกิดจากความรักความชอบในการดื่มกาแฟและทานขนม แม้ ว่าเป็ นร้ านกาแฟเล็กๆที่เกิดขึ ้นจาก
ชอบส่วนตัวของผู้ประกอบการ ปั จจุบนั นี ้ร้ านได้ ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาห้ างเอมควอ
เทียร์ และสาขาท่ามหาราช

ภาพที่ 4.6 แผนที่ร้าน Amatissimo Caffe
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ภาพที่ 4.7 บรรยากาศภายในร้ าน Amatissimo Caffe
จากการสังเกตการณ์พบว่า กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุตั ้งแต่ 20-40 ปี
มาใช้ บริ การ บางคนมาคนเดียว บางคนมาเป็ นกลุ่มเพื่อน บางคนมาเป็ นครอบครัว เนื่องจากร้ าน
ตังอยู
้ ่หลังห้ างสรรพสินค้ าซึ่งกลุ่มครอบครัวจะชอบมาร้ านกาแฟหลังจากเดินห้ าง โดยจุดประสงค์
หลักที่มาใช้ บริ การคือ มาเพื่อดื่มกาแฟและมารับประทานขนม เนื่องจากร้ านมีชื่อเสียงในเรื่ องของ
กาแฟและขนมปั งที่มีคณ
ุ ภาพ รสชาติดี ทุกอาทิตย์ลกู ค้ าจะโทรศัพท์มาสัง่ ขนมปั งล่วงหน้ า ส่วน
พฤติกรรมที่รองลงมาพบว่า เข้ ามานัง่ ทํางาน อ่านหนังสือและนัดเจอเพื่อน
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4.1.3 ร้ าน Ink & Lion (อิงค์ แอนด์ ไลอ้ อน)

ภาพที่ 4.8 ป้ายร้ าน Ink & Lion
จากการเก็บข้ อมูลจาก Facebook พบว่าร้ าน Ink & Lion Café เป็ นร้ านกาแฟที่มีผ้ บู ริ โภค
ให้ ความสนใจโดยจัดอยู่ในลําดับที่ 10 จากจํานวนร้ านกาแฟที่มียอดการกด Like มากที่สดุ 10
4,572 คน (สํารวจเมื่อวันที่ 30 เมษายน
อันดับใน Facebook โดยมียอดการกด Like ทังหมด
้
2558)
นงพรรณ ตั ้งทวีกลู และอดิเทพ พินิจภิญโญ ผู้ประกอบการร้ าน Ink & Lion ที่ตั ้งอยู่บน
ถนนเอกมัย ซอย 2 มีลกั ษณะเป็ นตึก 1 คูหา เปิ ดร้ านตั ้งแต่ปี 2556 ให้ บริ การทุกวันยกเว้ นวันพุธ
เวลา 09.00 – 18.00 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์เวลา 10.00 – 19.00 น. มีที่จอดรถหน้ าร้ านและ
บริ เวณใกล้ เคียงไว้ รองรับสําหรับผู้มาใช้ บริ การ รวมไปถึงห้ องนํ ้าและอินเทอร์ เน็ตฟรี สําหรับผู้มาใช้
บริ การ ร้ านมีการตกแต่งที่เน้ นการให้ เห็นถึงโครงสร้ างดิบ เช่น ฝ้าเพดานเปิ ดโล่งที่ให้ เห็นโครงสร้ าง
คานปูน โครงเหล็กดิบ ผสมผสานกับการตกแต่งร้ านด้ วยความชอบส่วนตัวโดยใช้ โต๊ ะนักเรี ยนที่ทํา
ให้ ย้อนบรรยากาศกลับไปเป็ นเด็ก โต๊ ะไม้ ใหญ่ไว้ สําหรับนัง่ คุยกับกลุม่ เพื่อนหรื อนัง่ ทํางานสร้ างแรง
บัน ดาลใจได้ ส ะดวกสบาย มี ที่ นั่ง หน้ าบาร์ เ พื่ อ ให้ ลูก ค้ า นั่ง ดูก ารชงกาแฟและสามารถพูด คุย
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นกับบาริ สต้ า ภายในร้ านอบอวลไปด้ วยกลิ่นกาแฟ อีกทัง้ ยังมีเพลงที่
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เจ้ าของร้ านชื่นชอบเปิ ดบรรเลง ซึง่ ทําให้ บรรยากาศโดยรวมให้ ความรู้ สกึ สบายเหมือนอยู่บ้าน และ
มีพื ้นที่ให้ จดั นิทรรศการศิลปะสําหรับผู้ที่สนใจจัดแสดงผลงาน
อดิเทพ พินิจภิญโญ (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวถึงที่มาของร้ านว่า “ตอน
อาศัยอยู่ประเทศอเมริ กามีโอกาสได้ ไปดื่มกาแฟที่มีคณ
ุ ภาพดีๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องราวกับบา
ริ สต้ า เมื่อกลับมาประเทศไทย จึงมีความคิดอยากเปิ ดร้ านกาแฟ อยากนํากาแฟดีๆแบบที่เคยดื่ม
นั ้นกลับมาด้ วย เลยเกิดร้ าน Ink & Lion ขึ ้นมา ในส่วนของชื่อร้ าน อยากตังชื
้ ่อร้ านกาแฟให้
เกี่ยวกับงานศิลปะ จึงนําเอาคําว่า Ink ที่แปลว่านํ ้าหมึก เห็นว่ามีลกั ษณะเหมือนนํ ้ากาแฟ เปรี ยบ
เหมือนสีของงานศิลปะ และตั ้งคําว่า Lion เพิ่มเข้ าไปเพราะบนเครื่ องชงกาแฟนันมี
้ รูปภาพสิงโตอยู่
จึงตังชื
้ ่อร้ านว่า ink & Lion ”

ภาพที่ 4.9 แผนที่ร้าน Ink & Lion
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จากการสังเกตการณ์พบว่า กลุม่ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การจะอยู่ในวัยอายุ 20 ปี ขึ ้นไป เป็ นกลุ่ม
วัยทํางานและกลุ่มชาวต่างชาติที่ทํางานในเมืองไทย เป็ นกลุ่มที่ร้ ู จักวัฒนธรรมของการดื่มกาแฟ
เป็ นอย่างดี หรื อมีกลุ่มนักศึกษาที่เข้ ามาใช้ บริ การบางครัง้ บางคราว พฤติกรรมการมาใช้ บริ การ
ส่วนใหญ่คือ ตั ้งใจมาดื่มกาแฟเป็ นหลัก เนื่องจากร้ าน Ink & Lion เป็ นที่ร้ ู จกั ในกลุ่มที่ชื่นชอบ
กาแฟ หรื อเข้ ามานัง่ พูดคุยกับบาริ สต้ า รองลงมาคือ กลุม่ ที่เข้ ามานัง่ ทํางาน และใช้ เวลามากกว่า 1
ชัว่ โมง

ภาพที่ 4.10 บรรยากาศภายในร้ าน Ink & Lion
นงพรรณ ตั ้งทวีกลู (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) แสดงมุมมองต่อกลุ่มลูกค้ าว่า
“เหมือนกับเด็กบางคนโตมากับการดื่มกาแฟรสชาติหวานมัน อย่างพวกคาราเมลมัคคิอาโต้ ใน
สตาร์ บคั ส์ แต่ที่ร้านไม่มีขาย ก็จะมีแต่กาแฟดําขมๆ ซึง่ ก็คนละแบบกันเลย ก็เลยกลายเป็ นว่าเด็กที่
ดื่มกาแฟหวานก็จะไม่ดื่มกาแฟร้ านเรา” ด้ วยความที่กลุ่มวัยรุ่ นไม่ได้ เป็ นคอกาแฟ พฤติกรรมใน
การมาร้ านก็จะมาเพื่อเที่ยวนัง่ ร้ านกาแฟ ถ่ายรู ปมุมสวยๆ ฉะนันผู
้ ้ ที่ชอบดื่มกาแฟอย่างจริ งจังจะรู้
กันในกลุม่ ว่าที่ร้าน Ink & Lion เป็ นร้ านที่มีรสชาติลกั ษณะเฉพาะ มีรูปแบบไม่คอ่ ยเหมือนร้ านอื่น
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4.2 รูปแบบร้ านกาแฟ Specialty
4.2.1 ร้ าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ ฟอร์ ออเนี่ยน)
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) ได้ แสดงมุมมองต่อร้ านกาแฟ
Specialty กล่าวว่า “คนที่ทํากาแฟจะต้ องเข้ าใจในสิ่งที่ตวั เองกําลังทํา รู้จกั สิ่งที่ตวั เองทําอยู่ และรู้
ว่าสิ่งที่ตวั เองกําลังนําไปเสิร์ฟคืออะไร เราต้ องการสื่ออะไรให้ กบั ผู้บริ โภค โดยในกาแฟหนึ่งแก้ ว
จะต้ องมีอะไรมากกว่าที่จะทําให้ บคุ คลนันดื
้ ่มเพื่อตื่นแล้ วนัง่ ทํางาน เมื่อมีผ้ มู าใช้ บริ การต้ องดูความ
สนใจว่ามีลกั ษณะแบบไหน จุดประสงค์ต้องการอะไร เพราะบางคนที่มาร้ านอาจต้ องการมาเลือก
ซื ้อสินค้ าพวกเสือ้ ผ้ าหรื อแว่นตา บางคนอยากมานั่งพักผ่อนใช้ เวลาว่างในวันหยุด แต่ถ้ามีการ
พูดคุยถามตอบกันเกี่ยวกับเรื่ องกาแฟทางเราก็ยินดีให้ คําแนะนํา ซึ่งก็จะเป็ นการพัฒนาการดื่ม
กาแฟของคนไทยให้ ก้าวหน้ าขึ ้นไปในอีกระดับ”
นอกจากนี ้ เอกเมธ วิภวศุทธิ์ (2557 อ้ างถึงใน นวพร เลาหศักดิ์, 2557) กล่าวถึงการมีโรง
คัว่ Brave Roasters ว่า “กลุม่ คนที่อายุน้อยๆเท่าผม ยังไม่ค่อยมีใครคิดเรื่ องการทําโรงคัว่ อย่าง
จริ งจัง แต่ผมกล้ าที่จะทํา กล้ าที่จะเสี่ยง ยอมจ่ายเพื่อแลกกับกาแฟเกรดดีๆ ไม่วา่ จะเป็ นกาแฟไทย
หรื อกาแฟต่างประเทศ ซึ่งเราต้ องใช้ ความสามารถที่มีคั่วให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ดีจริ งๆ หน้ าที่ของเราคือ
ต้ องมาคิดว่าจะทําอะไรกับมัน เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ เลยว่าในเมล็ดนันๆ
้ มีอะไรบ้ าง เรามีหน้ าที่
แค่คมุ ไฟ คุมตัวแปรที่จดั การได้ ควบคุมคุณภาพของกาแฟที่ซื ้อมา”
จากความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงผู้ประกอบการที่เปิ ดร้ านกาแฟ Specialty ว่าต้ อง
มีความรู้ เกี่ยวกับกาแฟที่สามารถแนะนําผู้มาใช้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี ความเข้ าใจในกลุ่มผู้บริ โภค
ทราบถึงความต้ องการและจุดประสงค์ในการมาร้ าน สุดท้ ายคือความใส่ใจต่อสิ่งที่ตนเองกําลังทํา
ว่ า ต้ องการสื่ อ สารให้ ผู้ บริ โ ภคเข้ าใจได้ อย่ า งไร ซึ่ ง ทั ง้ หมดเป็ นคุ ณ ลั ก ษณะบางส่ ว นของ
ผู้ประกอบการร้ านกาแฟประเภทนี ้ที่ควรมี นอกจากนี ้การมีโรงคัว่ ในร้ านกาแฟ Specialty เป็ นการ
แสดงถึงศักยภาพของการผลิตกาแฟของคนไทย เนื่องจากต้ องใช้ ต้นทุนการผลิตค่อนข้ างสูงและมี
องค์ประกอบหลายๆอย่าง
4.2.2 ร้ าน Amatissimo Caffe (อะแมททิสสิโม่ คาฟเฟ่ )
วรรศิกา ญาณสิทธิ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) แสดงมุมมองต่อตลาดร้ านกาแฟ
Specialty ว่า “ผู้บริ โภคที่มีความรู้ ความเข้ าใจและต้ องการดื่มกาแฟ จะเลือกร้ านที่คดั สรรเมล็ด
กาแฟมีคณ
ุ ภาพนํามาชงเครื่ องดื่มและบาริ สต้ าที่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จึงทําให้ ไม่
เลือกใช้ บริ การร้ าน Chains อย่าง Starbucks, Au Bon Pain หรื อ Tom N’ Tom เป็ นต้ น เพราะร้ าน
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ประเภทนี ้มีอยูเ่ ยอะมากจนทําให้ กลุ่มลูกค้ าที่ต้องการเสพย์กาแฟจริ งๆ รู้ สกึ เข้ าไม่ถึงคุณภาพและ
รสชาติ ปั จ จุ บัน นี ก้ ารเป็ นเจ้ า ของร้ านกาแฟดู เ หมื อ นเป็ นเรื่ อ งง่ า ย ลงทุ น น้ อ ยกว่ า การเปิ ด
ร้ านอาหาร คนที่เบื่อจากงานประจําก็ลาออกมาเปิ ดร้ านของตนเองเพื่อสร้ างกําไรและความมัน่ คง
แต่ถ้าหากร้ านขาดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ ดี จะทํ าให้ อยู่รอดได้ ยากในอนาคต
ดังนันต้
้ องหาเอกลักษณ์ของร้ านให้ เจอ”
ดังนั ้นร้ านกาแฟความเห็นดังกล่าว คือ ร้ านที่ผ้ ปู ระกอบการตั ้งใจเปิ ดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี
ให้ กบั ผู้บริ โภค โดยมีความแตกต่างจากร้ านรู ปแบบ Chains อย่างสิ ้นเชิง และให้ ผ้ บู ริ โภคที่มาใช้
บริ การรับรู้ถงึ คุณภาพและรสชาติที่แท้ จริ ง พร้ อมกับการบริ การที่ดีของทางร้ าน
4.2.3 ร้ าน Ink & Lion (อิงค์ แอนด์ ไลอ้ อน)
เนื่องจากผู้ประกอบการเคยใช้ ชีวิตอยู่เมืองนอกและสัง่ สมประสบการณ์มาพอสมควรทํา
ให้ ทงั ้ สองมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับร้ านกาแฟประเภท Specialty โดย นงพรรณ ตังทวี
้ กู ล
(สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ให้ มมุ มองว่า “ความหมายของร้ านกาแฟ Specialty จะต่าง
จากร้ าน Chains ตรงที่คนชงกาแฟมีความรู้ ด้ านกาแฟมากกว่าแค่ชงกาแฟ อย่างร้ านกาแฟ
Specialty ของเมืองนอกจะเป็ น Coffee Roasters ที่คว่ั กาแฟและมีแหล่งผลิต มีบาริ สต้ าที่มี
ความรู้ความเข้ าใจด้ านกาแฟมากกว่าชงเครื่ องดื่มแล้ วบริ การให้ ลกู ค้ า โดยสามารถนัง่ ที่เคาน์เตอร์
พูดคุยถามตอบได้ ในเรื่ องของวัตถุดิบ เมล็ดกาแฟ วิธีการชง และอื่นๆ ถือเป็ นการให้ ความรู้ และ
้
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ซึ่งในอดีตร้ านกาแฟมักไม่เปิ ดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และขันตอนใน
การทํากับผู้มาใช้ บริ การ ถ้ ามองให้ ลึกเกี่ยวกับร้ านประเภทนี ้จะเป็ นร้ านที่มีการเสาะหาเมล็ดพันธุ์
กาแฟ ดูวธิ ีการปลูก ขั ้นตอนต่างๆจากชาวไร่ ชาวนาด้ วยตนเองแล้ วนํามาคัว่ มาเป็ นลักษณะเฉพาะ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต่างจากร้ านแบบ Chains โดยสิ ้นเชิงที่เพียงแค่สงั่ และรับสินค้ ามา
บริ การเท่านัน”
้
จากที่กล่าวมาร้ านกาแฟ Specialty คือ ร้ านที่มีการหาเมล็ดกาแฟที่ดีมาจําหน่ายให้ กบั ผู้
ดื่ม อีกทังผู
้ ้ เข้ ามาใช้ บริ การและบาริ สต้ าสามารถพูดคุยแบ่งปั นประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกาแฟ เนื่องด้ วยปั จจุบนั มีการแสดงให้ เห็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ไม่เป็ นความลับเหมือน
สมัยก่อน ร้ านกาแฟประเภทนี ้จึงเปรี ยบเสมือนพี่น้องที่คอยแลกเปลี่ยนให้ ข้อมูลซึง่ กันและกัน
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4.3 ปั จจัยการสื่อสารการตลาดและส่ วนประสมทางการตลาด
4.3.1 ร้ าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ ฟอร์ ออเนี่ยน)
4.3.1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์พบว่า เมล็ดกาแฟที่ร้านนํามาใช้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกนํามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยเน้ นกาแฟที่มีการปลูก
ในพื ้นที่สงู กว่า 1,000 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล และต้ องปลูกในลักษณะที่เรี ยกว่า Shade Glow คือ
การปลูกใต้ ร่มไม้ ใหญ่ที่มีแสงรํ าไรให้ ทะลุมาที่ต้นกาแฟ เนื่องจากต้ นกาแฟไม่ชอบแสงแดดจัด ถ้ า
ปลูกที่กลางแดดมากเกินไปจะทําให้ ได้ ผลผลิตที่ไม่ดีและอาจตายได้ ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการปลูก
กาแฟที่วา่ พื ้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกกาแฟควรเป็ นพื ้นที่ที่มีความสูง ประมาณ 800 ถึง 12,000
เมตรจากระดับนํ ้าทะเล มีความลาดชันไม่เกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ และต้ องทําการกําจัดวัชพืชโดยการ
ถางให้ โล่ง จะใช้ วิธีไม้ ร่มเงา เป็ นวิธีการที่นิยมปลูกเพื่อให้ ร่มเงาแก่ต้นกาแฟในระยะแรก และมี
้
การจัดการตัดแต่งไม้
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน แต่การปลูกไม้ ร่มเงานันควรมี
ร่มเงา เพื่อให้ ต้นกาแฟได้ รับแสงที่เหมาะสมเพื่อการติดดอกออกผลที่เต็มที่ด้วย เพราะบางครัง้ หาก
การจัดการไม่ดี ไม้ ร่มเงาจะเป็ นตัวต้ นเหตุของการทําให้ ผลผลิตกาแฟลดลงได้ เพราะจะเป็ นการบัง
ต้ นกาแฟมากเกินไป และอาจจะแย่งนํ ้าและอาหารจากต้ นกาแฟได้ เนื่องจากร้ านมีลกั ษณะเป็ น
Micro Roaster หรื อโรงคัว่ ขนาดเล็ก จึงมีการเน้ นการสื่อสารผ่านการคัว่ เมล็ดกาแฟออกไปให้ กบั
ผู้บริ โภค และมีความต้ องการที่จะพัฒนากาแฟไทยให้ ดียิ่งขึ ้น จึงมีการเข้ าหาชาวไร่ ชาวสวนด้ วย
ตนเอง ซึ่งมีเข้ าไปดูวิธีการปลูก กระบวนการล้ างเมล็ด กระบวนการทําเมล็ดดิบก่อนที่จะส่งมาที่
ร้ าน และยังมีการทดลองกระบวนการพิเศษในรูปแบบต่างๆที่เป็ นโครงการเล็กๆร่วมกับเกษตรกรไป
อีกเรื่ อยๆ
ส่วนที่สองนัน้ มีการนํามาจากต่างประเทศ โดยซื ้อขายผ่านกลุ่ม Brokers คือ
พ่อค้ าคนกลาง ที่มีความน่าไว้ วางใจและน่าเชื่อถือได้ กลุ่มนีจ้ ะทําการคัดเมล็ดจากประเทศที่มี
ชื่อเสียงในการปลูกกาแฟอย่างเช่น เคนย่า เอธิโอเปี ย อินโดนีเซีย จาไมก้ า โคลอมเบีย และอื่นๆ
แล้ วจึงผู้ประกอบการทําการเลือกเมล็ดกาแฟที่เหมาะสมกับร้ าน และอยากให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ดื่ม
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ภาพที่ 4.11 ผลิตภัณฑ์กาแฟ สินค้ าเบ็ดเตล็ดของร้ าน One Ounce For Onion
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) พูดถึงเกี่ยวกับ
รายการเครื่ องดื่มว่า “เมนูกาแฟของร้ าน One Ounce จะเน้ นเมนูทวั่ ไปอย่าง เอสเพรสโซ่ ลาเต้ คา
ปูชิโน่ กาแฟฟิ วเตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ ใช้ เมล็ดจาก Brave Roasters เป็ นการนําเสนอกาแฟไทยที่หลาย
คนมองว่ายังมีขีดจํากัดหลายอย่างที่ส้ ตู ลาดต่างประเทศไม่ได้ โดยเน้ นความเป็ น Standard ตาม
รูปแบบของร้ านคือ เรี ยบง่าย ลึกซึ ้ง และมีรายละเอียดที่จบั ต้ องได้ ซึง่ หมายความว่าเมนูที่ค่อนข้ าง
เรี ยบง่าย ใส่ใจพิถีพิถนั ทุกขั ้นตอน แต่วา่ มีรายละเอียดอยูใ่ นนั ้น เป็ นสิ่งที่เราต้ องการสื่อสารจากเรา
ไปยังลูกค้ า”
4.3.1.2 ด้ านราคา จากการสังเกตการณ์ พบว่า ทางร้ านมีเครื่ องมือหลากหลาย
แบบอย่าง โดยจะมีปริ มาณการเสิร์ฟที่ไม่เหมือนกัน ลักษณะการทํากาแฟที่ต่างกัน รวมไปถึงเวลา
ในการชงที่ไม่เท่ากัน ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้บริ โภค ซึ่งทางผู้ประกอบการต้ องการให้ รับรู้ ถึง
คุณภาพของกาแฟที่คดั สรรและบรรจงทํามาอย่างพิถีพิถนั เสิร์ฟด้ วยแก้ วเซรามิคทั ้งกาแฟร้ อนและ
้ ่อ
กาแฟเย็น และถ้ าต้ องการนําออกไปดื่มข้ างนอกก็มีแก้ วพลาสติกเตรี ยมไว้ โดยเฉพาะ ดังนันเมื
เที ยบผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องร้ านกับ ราคา ทํ า ให้ มี ร าคาดูมี ค วามสมเหตุส มผล ไม่เ ป็ นการเอาเปรี ย บ
ผู้บริ โภค เนื่ องจากร้ านมองไปถึงต้ น ทุนของเมล็ด กรรมวิธีในการผลิต วิธีการชงที่ แตกต่างกัน
ค่าใช้ จา่ ยสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงงานพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น
4.3.1.3 ด้ านสถานที่ ในช่วงแรกของการเลือกสถานที่ตงร้
ั ้ าน One Ounce For
Onion ผู้ประกอบการทุกคนมองถึงความต้ องการในการหาสถานที่ตัง้ โรงคั่วเป็ นอันดับแรก
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เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้ านพื ้นที่ คือ ต้ องใช้ พื ้นที่ขนาดใหญ่ ภายใต้ ค่าเช่าในงบประมาณที่จํากัด
และใช้ พื ้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า เนื่องจากการมีโรงคัว่ เป็ นเรื่ องเฉพาะทาง ซึ่งบุคคลที่เข้ ามาติดต่อหรื อ
สนใจเท่านันจะมุ
้
่งเข้ าไปที่ร้านโดยเฉพาะ ดังนั ้นร้ านจึงมองเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ต้องตังอยู
้ ่ใน
แหล่งชุมชน ห้ างสรรพสินค้ า หรื อจุดที่สงั เกตเห็นได้ ง่าย แม้ ว่าร้ าน One Ounce For Onion อยู่ใน
ย่านที่มีร้านกาแฟที่มีรูปแบบคล้ ายกัน แต่ร้านได้ ใช้ จดุ เด่นของการมีโรงคัว่ และร้ านขายเครื่ องแต่ง
กายมาดึงดูดกลุม่ ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ , 21 พฤษภาคม 2558) กล่าวเสริ มว่า
“เจ้ าของร้ าน Onion ก็อยากให้ ร้านออกมารู ปแบบ Stand-Alone ที่เป็ น Flagship และร้ าน Onion
ก็มีฐานลูกค้ าค่อนข้ างเยอะ จึงไม่จําเป็ นต้ องหาง่ายมากก็ได้ และอยากได้ พื ้นที่ที่ให้ ทกุ คนมานั่ง
พักผ่อน ฉะนั ้นการร้ านอยู่ในซอยลึก เราจึงทําการทดลองเดินทางดูเองว่าเดินทางยากแค่ไหน ซึ่ง
พบว่าอาจจะมายากในครัง้ แรกแต่เมื่อได้ มาครัง้ ต่อๆไปก็จะจําได้ ฉะนั ้นก็ไม่ได้ เป็ นปั ญหาสําหรับ
ทางร้ าน”

ภาพที่ 4.12 ที่จอดรถบริ เวณหน้ าร้ านของร้ าน One Ounce For Onion
4.3.1.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของร้ านกาแฟ โดยทางร้ านจะเน้ นการใช้ สื่อ
ออนไลน์เป็ นหลักคือ Facebook และ Instagram โดยใช้ ชื่อร้ าน One Ounce For Onion ส่วนของ
ร้ านเสื ้อผ้ า Onion มี Page เป็ นของตัวเองเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีสื่ออื่นๆที่มีการติดต่อเข้ ามา อาทิ
สื่อโทรทัศน์ โดยจะให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับ Lifestyle ของร้ านกาแฟ แต่ดทู ี่ความต้ องการของรายการ
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ที่สมั ภาษณ์วา่ เป็ นรูปแบบไหน บางครัง้ มีการติดต่อเข้ ามาขอใช้ สถานที่ในการถ่ายรายการ ส่วนสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างเช่น พ็อคเก็ตบุ๊ค นิตยสาร ทางร้ านดูว่าเกี่ยวข้ องกับส่วนไหนของร้ าน หัวนิตยสาร
ประเภทไหนติดต่อเข้ ามา ซึง่ สื่อทุกรู ปแบบที่เข้ ามาติดต่อกับร้ านทําให้ เป็ นการประชาสัมพันธ์ร้าน
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม “ช่วงที่เปิ ดร้ านใหม่ๆภายใน 1 เดือนจะมีติดต่อเข้ ามาอาทิตย์ละ 3 เล่ม ซึง่ เราไม่ค่อยเลือก
เท่าไหร่ เราถือว่าเป็ นสิ่งที่ดีเพราะเป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่บอกกับผู้บริ โภคว่า เรากําลังทํา
อะไรอยู่ แล้ วเราอยากให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ อะไรจากเรา และอยากให้ มนั เป็ นยังไง” แต่สิ่งที่สําคัญของ
การทําให้ สื่อดังกล่าวประสบความสําเร็ จ คือการบอกต่อด้ วยปากต่อปากของคน ไม่วา่ จากช่องทาง
ไหนก็ตาม
4.3.2 ร้ าน Amatissimo Caffe (อะแมททิสสิโม่ คาฟเฟ่ )
4.3.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครื่ องดื่มและขนมปั ง
ในส่วนของเครื่ องดื่มจะเน้ นกาแฟเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟของร้ านเป็ น House Blend ที่
ซื ้อมาจากเมืองนอก เช่น เคนย่า เอธิโอเปี ย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย แล้ วนํามา Blend เพื่อให้
ได้ รสชาติที่หลากหลายและมี ความสดใหม่ มีความพิถีพิถันในการชง นอกจากนี ้ ทางร้ านยังมี
เครื่ องดื่มประเภทอื่นไว้ เป็ นทางเลือกสําหรับลูกค้ าที่ไม่ดื่มกาแฟ อาทิเช่น Iced Tea Smooties
เป็ นต้ น ในส่วนของขนมปั งจะเป็ นรู ปแบบขนมปั งฝรั่งเศส อาทิเช่น Plain Croissant, Almond
Croissant, Morning Bun, Fruit Brioche, Savoury Brioche, Cappuchino Bun, Pain Au
Chocolate, Biscott นอกจากนี ้ยังมีขนมปั งที่นําไปอุ่นร้ อนเสิร์ฟพร้ อมกับวิปครี มอย่าง Mixed
Berry French Toast และ Lemon Meringue Tart รวมไปถึง Signature ของร้ านที่ขายดีมีชื่อเสียง
คือ Cronut เป็ นขนมปั งที่รวม 2 ชนิดเข้ าด้ วยกัน คือ Croissant และ Donut ขายเฉพาะวันเสาร์
และอาทิตย์เท่านัน้
วรรศิกา ญาณสิทธิ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “ในร้ านกาแฟนี ้มี
การขายขนมปั งควบคู่ด้วยเพราะว่าเจ้ าของร้ านเรี ยนจบด้ านการทําเบเกอรี่ มาโดยตรง และส่วนตัว
เห็นว่ากาแฟต้ องคู่กบั ขนมปั ง จึงคิดว่าควรขายขนมปั งด้ วย แต่ทั ้งนี ้ทั ้งนัน้ สินค้ าหลักของร้ านคือ
กาแฟ และในอนาคตทางร้ านก็จะหากาแฟที่ดีมีคณ
ุ ภาพมาเพิ่มให้ กบั ร้ านเรื่ อยๆ
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ภาพที่ 4.13 เมนูขนมปั งของร้ าน Amatissimo Caffe
4.3.2.2 ด้ านราคา การกําหนดราคาเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าของร้ าน โดยคํานวณจาก
ฝ่ ายที่ดูแลวัตถุดิบแล้ วนํ ามาตัง้ ราคาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมที่ผ้ ูบริ โภคควรจะได้ รับ
อย่างเช่น ราคาสินค้ าบางตัวมีการปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ มีคุณภาพดีและไม่ต้องการ
เปลี่ยนไปใช้ ของที่ราคาถูกลง บางร้ านที่ใช้ วัตถุดิบคล้ ายกันมีราคาที่แพงกว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบ
ราคาของกาแฟและขนมปั งกับร้ านอื่นๆจะพบได้ วา่ มีความต่างกันไม่มาก ในอีกทางหนึ่ง ราคาเมนู
ต่างๆของสาขาห้ างเอมควอเทียร์ มีการปรับเพิ่มให้ สงู ขึ ้น เนื่องจากค่าเช่าพื ้นที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ รวมไปถึงกลุม่ ผู้มาใช้ บริ การเป็ นกลุ่มมีกําลังทรัพย์และต้ องการสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
4.3.2.3 ด้ านสถานที่ ร้ าน Amatissimo Caffe สาขาแรกไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมือง
หากแต่ได้ รับการตอบรั บที่ ดีจากกลุ่มลูกค้ า ทําให้ มีผ้ ูมาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เป็ นเหตุให้
ผู้ประกอบการตัดสินใจขยายสาขาต่อไปที่ห้างเอ็มควอเทียร์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ าที่อาศัยอยู่ใน
เมือง ให้ ได้ มาใช้ บริ การสะดวกขึน้ โดยร้ านยังคงความเป็ นรู ปแบบเดิมและควบคุมคุณภาพและ
รสชาติของกาแฟให้ เหมือนกับสาขาศรี นคริ นทร์ ถึงแม้ วา่ การบริ การภายในร้ านจะดูรวดเร็ ว ไม่ร้ ู สกึ
ผ่อนคลายเหมือนสาขาแรก แต่เสน่ห์ของการให้ บริ การของบาริ สต้ าคือสิ่งที่ทางร้ านควบคุมให้ เป็ น
มาตรฐาน ผ่านการอบรมให้ ร้ ู ข้อมูลกาแฟอย่างแท้ จริ ง รวมถึงการเอาใจใส่ลกู ค้ าทุกคน และตอบ
คําถามลูกค้ าให้ ชดั เจน
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วรรศิกา ญาณสิทธิ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กล่าวถึงการเลือกทําเล
ของร้ านว่า “เนื่องจากเจ้ าของร้ านพักอาศัยอยู่บริ เวณนี ้ และสัญจรผ่านเส้ นทางนี ้อยูบ่ ่อยๆ วันหนึ่ง
เห็นพื ้นที่คูหานีย้ งั ว่างอยู่จึงตัดสินใจเช่า โดยไม่ได้ คํานึงถึงว่าการตังร้้ านอยู่ตรงนี ้จะมีลกู ค้ าหรื อ
เปล่า ตังใจเพี
้
ยงแต่ว่าเปิ ดร้ านเพราะอยากดื่มกาแฟของตัวเอง ลูกค้ าที่มาร้ านมักจะบอกว่าหาที่
จอดรถยาก เราก็แนะนําให้ ไปจอดที่ห้างพาราไดซ์ หรื อจอดแถวบริ เวณร้ าน สุดท้ ายเราก็ได้ รับผล
ตอบรับจากลูกค้ าเกินคาด”
4.3.2.4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ร้ ู จกั ร้ านจากการบอก
ต่อปากของกลุ่มคนที่ เคยมาร้ านมาก่อน โดยแนะนํ าผ่านการบอกกันในกลุ่มเพื่อนและผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Instagram มีการถ่ายภาพกาแฟ ขนมปั ง บรรยากาศภายใน
ร้ าน พร้ อมบรรยายไปในทิศทางที่ เชื อ้ เชิญให้ มาลอง ทุกวันนี ร้ ้ านใช้ วิธีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Facebook และ Instagram โดยจัดให้ มีผ้ ทู ี่ดแู ลด้ านนี ้โดยเฉพาะ เป็ นพื ้นที่ไว้ สําหรับลงรู ปแจ้ ง
ข้ อมูลข่าวสารและบอกความเป็ นไปอยู่เสมอ นอกจากนี ้ทางร้ านมีการออกร้ านตามงานอีเว้ นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ร้าน เช่น ร่ วมออกบูธ ณ ร้ านอาหาร Spring & Summer สุขมุ วิท ซอย 39 ทุกๆสิ ้น
เดือน เพื่อให้ ลกู ค้ าที่อยูใ่ นเมืองได้ มาซื ้อง่ายขึ ้น
4.3.3 ร้ าน Ink & Lion (อิงค์ แอนด์ ไลอ้ อน)
4.3.3.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ อดิเทพ พินิจภิญโญ (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558)
กล่าวว่า “Concept ของร้ านจะนําเสนอในสิ่งที่เราชอบ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบร้ าน งานศิลปะหรื อตัว
เมนู ซึ่งจะมีให้ เลือกไม่เยอะ ทุกอย่างมีความเป็ นเฉพาะที่เราลองมาแล้ วเห็นว่าดี เช่นเดียวกับ
กาแฟ เราก็จะเลือกในสิง่ ที่ดีเช่นกัน”
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เมล็ดกาแฟที่ ใช้ นัน้ บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
เจ้ าของร้ าน ซึ่งมีการเข้ าไปพูดคุยกับโรงคัว่ แล้ วออกแบบลักษณะของกาแฟว่าควรเป็ นสายพันธุ์
แบบไหน เพื่อให้ เป็ นตัวตนของร้ านมากที่สดุ เมล็ดกาแฟที่ใช้ หลักๆจะนํามาจากประเทศเอธิโอเปี ย
้ ย้ ว หอมหวาน รสขมเหมือนช็อค
บราซิล อินโดนีเซีย และไทย รสชาติมีความต่างกันออกไปทังเปรี
โกแลต และกลิ่นดอกไม้ ส่วนของ Slow Bar มีบริ การ Single Origin สายพันธุ์ต่างๆที่เปลี่ยนไป
เรื่ อยๆขึ ้นอยูก่ บั ว่าในขณะนั ้นได้ กาแฟชนิดไหนมา
นงพรรณ ตังทวี
้ กลู (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวถึงการทํากาแฟว่า
“การได้ ทํา Single Origin ถือเป็ นความสนุกอย่างหนึ่งของเจ้ าของร้ านเองที่ได้ ลองทําอะไรใหม่ๆได้
ตลอดเวลา ซึง่ วิธีการชงก็จะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ อาทิ Drip, French Press, Aero Press หรื อ Cold
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Brew และนอกจากนี ้ทางร้ านยังมีขนมเค้ กที่รับมาจากร้ าน Size S Coffee & Bakery ลักษณะเป็ น
ชิ ้นเล็กๆ พอดีคํา ไว้ ทานควบคูก่ บั กาแฟ อย่าง Lemon Tart เป็ นสูตรพิเศษที่หาทานได้ เฉพาะที่ร้าน
เราเท่านัน”
้

ภาพที่ 4.14 ผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายของร้ าน Ink & Lion
้
ที่ความสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้
4.3.3.2 ด้ านราคา การตังราคาดู
ถือเป็ นการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค โดยดูจากต้ นทุนและคุณค่าของกาแฟต่อหนึง่ แก้ วที่ดื่มเข้ า
ไป ซึง่ ให้ ความสําคัญกับกลุม่ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การเป็ นประจํา
4.3.3.3 ด้ านสถานที่ ปั จจัยการเลือกทําเลของร้ าน ดูจากกลุม่ ผู้บริ โภคเป็ นหลัก
ในการเลือกพื ้นที่ของร้ าน เนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริโภคที่อยูใ่ นย่านนั ้นอยูจ่ ะต้ อง
เดินทางได้ สะดวก ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีการขับรถยนต์สว่ นตัวสามารถจอดได้ ในบริ เวณที่จอด
รถและบริ เวณใกล้ เคียงที่ หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่เดินทางโดยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถมอเตอรไซด์
รับจ้ าง แท็กซี่ สามารถเดินทางมาได้ สะดวกเช่นกัน
อดิเทพ พินิจภิญโญ (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวเสริ มว่า “เราจะเน้ น
ทุกอย่างรวมกันโดยต้ องดูวา่ มีทางเลือกให้ ลกู ค้ าเดินทางมายังไง ถ้ ามีรถไฟฟ้าแต่ไม่มีที่จอดรถก็ถือ
ว่ายังใช้ ได้ ไม่ถึงกับว่าให้ ลูกค้ าเข้ าถึงยากจนเกินไป” เนื่องด้ วยถนนเอกมัยเป็ นบริ เวณที่มีกลุ่ม
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คนทํางานออฟฟิ ศอยู่เยอะจึงเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยหลักที่เจ้ าของร้ านต้ องการนําวัฒนธรรมการดื่ม
กาแฟมาเผยแพร่และเปิ ดใจยอมรับ
4.3.3.4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด คนส่วนใหญ่ที่ร้ ูจกั ร้ านผ่านสื่อออนไลน์อย่าง
Instagram ถือเป็ นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมาก ทุกวันนี ้มีกลุ่มคนที่เรี ยกว่า Café Hopping เป็ นกลุม่ ที่
ชอบตระเวนตามร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ถ่ายรู ปลงสื่อทั ้ง Instagram และ Facebook พร้ อมกับคํา
บรรยายสันๆเกี
้ ่ยวกับรู ปภาพ รวมไปถึงการ Tag สถานที่และการใช้ Hashtag เพื่อเป็ นการจัดกลุม่
รู ปภาพให้ เป็ นกลุ่มเดียวกัน เมื่อมีคนกดเข้ าไปที่ Tag และ Hashtag ก็จะแสดงรู ปภาพอยู่ใน
หมวดหมู่นัน้ และถ้ าเป็ นกลุ่มคนที่มียอดติดตามเยอะก็จะทําให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ง่ายขึน้
เนื่องจากผู้ติดตามจะเลือกติดตามบุคคลที่ตนเองสนใจหรื อมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีลกั ษณะ
คล้ ายกัน
นงพรรณ ตั ้งทวีกลู (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) กล่าวว่า “สื่อบุคคลในโลก
ออนไลน์ มี ผ ลอย่ า งมากกั บ การที่ ทํ า ให้ คนรู้ จั ก ร้ าน เพราะช่ ว งแรกที่ เ ปิ ดร้ านไม่ ค่ อ ยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์มาก ใช้ เพียง Facebook และ Instagram เท่านันในการให้
้
ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้ า
ภายในร้ านจะมีการจัดอีเว้ นแสดงผลงานศิลปะสลับเปลี่ยนทุกๆเดือน หรื อถ้ ามีผ้ สู นใจจะจัดแสดง
อย่างอื่นก็สามารถเข้ าไปติดต่อได้ โดยตรง”

ภาพที่ 4.15 บริ เวณที่จดั แสดงผลงานศิลปะภายในร้ าน Ink & Lion
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4.4 ปั ญหาและอุปสรรค
4.4.1 ร้ าน One Ounce For Onion (วันออนซ์ ฟอร์ ออเนี่ยน)
นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) กล่าวถึงปั ญหาของการทํา
ร้ านว่า “ร้ านของเราเป็ นธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดจากความชอบ ความหลงใหล ความต้ องการที่จะทํา
ความฝั นให้ เกิดขึ ้น เราไม่ได้ มองในมุมของธุรกิจมาก แต่จริ งๆก็มองในรูปแบบของธุรกิจอยู่แล้ ว ซึง่
ไม่ใช่ธรุ กิจขนาดที่เราจะมีเงินพอสําหรับการเตรี ยมการได้ ทกุ อย่างตั ้งแต่แรก”
ฉะนันช่
้ วงแรกของการทําร้ านกาแฟจะประสบปั ญหามากมาย เนื่องด้ วยร้ านมีรูปแบบเป็ น
ธุรกิจขนาดเล็กและทุกคนไม่มีประสบการณ์ การทํ าธุรกิจที่มากพอ ปั ญหาที่ พบในการทํ าร้ านมี
ดังต่อไปนี ้
4.4.1.1 ด้ านงบประมาณในการทําร้ าน เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การ
ตกแต่งและเครื่ องใช้ ของร้ านไปจํานวนมาก รวมถึงมีการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ ใน
ช่วงแรกต้ องเข้ ามาบริ หารงานด้ วยตนเอง เมื่อธุรกิจเริ่ มลงตัวจึงเริ่ มจ้ างพนักงานมาช่วยดูแล
4.4.1.2 ด้ านการจัดการสถานที่จอดรถ ปั ญหาที่พบคือ ผู้ที่มาใช้ บริ การส่วนใหญ่
มักจอดรถขวางหน้ าบ้ านบริ เวณข้ างเคียง จึงแก้ ไขโดยการจ้ างคนดูแลเรื่ องการจอดรถโดยเฉพาะ
4.4.1.3 ด้ านเส้ นทางการเดินทาง ด้ วยทําเลที่ตั ้งของร้ านอยูใ่ นซอกซอยซึง่ ยากต่อ
การสังเกตเห็น ทําให้ ผ้ ทู ี่จะมาร้ านหลงทางอยู่บ่อยครัง้ ทางร้ านจึงได้ จดั ทําแผนที่ให้ ดชู ดั เจนและ
เข้ าใจง่ายมากยิ่งขึ ้น และติดตั ้งเป็ น Cover Page Facebook ของร้ าน พร้ อมทังหมั
้ น่ ตรวจสอบ
สถานที่สําหรับการค้ นหาผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตให้ ถกู ต้ อง
4.4.1.4 ด้ านการรองรับลูกค้ า เนื่องจากช่วงแรกที่เปิ ดร้ านมีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การเป็ น
จํานวนมากจากการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ทําให้ โต๊ ะและเก้ าอีม้ ีไม่เพียงพอต่อกลุ่มลูกค้ า
ปั จจุบนั มีการแก้ ปัญหาด้ วยการทยอยเพิ่มจํานวนที่นงั่ เข้ าไปให้ เพียงพอ
4.4.2 ร้ าน Amatissimo Caffe (อะแมททิสโม่ คาฟเฟ่ )
ปั ญและอุปสรรคที่พบโดยมากเป็ นเรื่ องของผลิตภัณฑ์ที่ทํามาไม่เพียงพอต่อลูกค้ าในบาง
ประเภท อย่างเช่น ในวันเสาร์ อาทิตย์ทางร้ านมีจําหน่ายขนมปั งที่มีจํานวนจํากัด และด้ านการ
รับรองผู้มาใช้ บริ การ ดังนั ้นเมื่อผู้บริ โภคมีความต้ องการมากเกินไปจึงส่งผลให้ ร้านขาดการขาย
อย่างต่อเนื่อง สําหรับปั ญหาที่ทางร้ านพบล่าสุดคือการรับลูกค้ าที่สาขาห้ าง Emquatier เนื่องจาก
การใช้ บริ การในห้ างสรรพสินค้ าต้ องมีความรวดเร็ ว พนักงานยังมีความคล่องแคล่วไม่พอ จึงทําให้
ล่าช้ าบ้ าง สุดท้ ายจึงใช้ การปรับแก้ และสอนพนักงานอยูต่ ลอดเวลา
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4.4.3 ร้ าน Ink & Lion (อิงค์ แอนด์ ไลอ้ อน)
เนื่องจากผู้ประกอบการเคยใช้ ชีวิตอยู่เมืองนอกและสัง่ สมประสบการณ์ มาพอสมควรทํา
ให้ ทงสองมี
ั้
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับร้ านกาแฟประเภท Specialty โดยคุณนงพรรณ ตั ้งทวีกูล
(สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) ให้ มมุ มองว่า “ความหมายของร้ านกาแฟ Specialty จะต่าง
จากร้ าน Chains ตรงที่คนชงกาแฟมีความรู้ ด้ านกาแฟมากกว่าแค่ชงกาแฟ อย่างร้ านกาแฟ
Specialty ของเมืองนอกจะเป็ น Coffee Roasters ที่ควั่ กาแฟและมีแหล่งผลิต มีบาริ สต้ าที่มี
ความรู้ความเข้ าใจด้ านกาแฟมากกว่าชงเครื่ องดื่มแล้ วบริ การให้ ลกู ค้ า โดยสามารถนัง่ ที่เคาน์เตอร์
พูดคุยถามตอบได้ ในเรื่ องของวัตถุดิบ เมล็ดกาแฟ วิธีการชง และอื่นๆ ถือเป็ นการให้ ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ซึ่งในอดีตร้ านกาแฟมักไม่เปิ ดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และขันตอนใน
้
การทํากับผู้มาใช้ บริ การ ถ้ ามองให้ ลึกเกี่ยวกับร้ านประเภทนี ้จะเป็ นร้ านที่มีการเสาะหาเมล็ดพันธุ์
กาแฟ ดูวธิ ีการปลูก ขั ้นตอนต่างๆจากชาวไร่ ชาวนาด้ วยตนเองแล้ วนํามาคัว่ มาเป็ นลักษณะเฉพาะ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต่างจากร้ านแบบ Chains โดยสิ ้นเชิงที่เพียงแค่สงั่ และรับสินค้ ามา
บริ การเท่านัน”
้
จากที่กล่าวมาร้ านกาแฟ Specialty คือร้ านที่มีการหาเมล็ดกาแฟที่ดีมาจําหน่ายให้ กบั ผู้
้ ้ เข้ ามาใช้ บริ การและบาริ สต้ าสามารถพูดคุยแบ่งปั นประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความ
ดื่ม อีกทังผู
คิดเห็นเกี่ยวกับกาแฟ เนื่องด้ วยปั จจุบนั มีการแสดงให้ เห็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ไม่เป็ นความลับเหมือน
สมัยก่อน ร้ านกาแฟประเภทนี ้จึงเปรี ยบเสมือนพี่น้องที่คอยแลกเปลี่ยนให้ ข้อมูลซึง่ กันและกัน
โดยภาพรวมจากการอธิบายของผู้สมั ภาษณ์ทั ้ง 3 ร้ านทําให้ ผ้ วู ิจยั พบว่า รู ปแบบร้ าน
กาแฟ Specialty คือ ร้ านกาแฟเป็ นรูปแบบธุรกิจ Stand-Alone มีตั ้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาด
เล็ก ซึ่งผู้ประกอบเปิ ดกิจการด้ วยความรั ก ความหลงใหลและมีความรู้ ความเข้ าใจในกาแฟเป็ น
อย่างดี โดยผ่า นการศึกษาเรี ยนรู้ จากผู้เชี่ ยวชาญและศึกษาด้ วยตนเอง สํ าหรั บ เมล็ ด กาแฟที่
นํามาใช้ มีการคัดสรร โดยส่วนใหญ่เมล็ดกาแฟที่ร้านนํามาใช้ จะมาจาก 2 แหล่งคือ ประเทศไทย ที่
มีการปลูกกาแฟอย่างมากในภาคเหนือของประเทศ จึงถือเป็ นการพัฒนากาแฟไทยให้ คนรู้จกั มาก
ขึ ้น และยังเป็ นการส่งเสริ มอาชีพของเกษตรกรรมให้ มีรายได้ อีกด้ วย ผู้ประกอบการจะเข้ าไปหา
ชาวไร่ ชาวสวนด้ วยตนเอง ควบคุมทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ต เริ่ มตั ้งแต่วิธีการปลูก การเก็บ
เมล็ด การคัว่ เมล็ด ไปจนถึงการชงออกมาเป็ นเครื่ องดื่ม ซึ่งในแต่ละขันตอนจะดู
้
แลอย่างใกล้ ชิด
เพื่อให้ มีคุณภาพมากที่สุด ส่วนเมล็ดที่รับมาจากต่างประเทศ จะใช้ วิธีการซื ้อขายผ่านกลุ่มนาย
หน้ าที่ นํ า เข้ า มาขายในประเทศไทย เมล็ ด ที่ ใ ช้ หลัก ๆจะมาจากประเทศ เคนย่ า เอธิ โ อเปี ย
อินโดนีเซีย โคลอมเบีย และอื่นๆ ตามความต้ องการของแต่ละร้ าน ในส่วนวิธีการชงของแต่ละร้ าน

101
ก็จะมีความแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั อุปกรณ์ อย่างเช่น การใช้ เครื่ องทํากาแฟแบบสําเร็ จรู ป การชง
ด้ วยมือผ่านกระดาษกรองซึ่งจะมีความพิถีพิถันเป็ นพิเศษเพื่อให้ ได้ รสชาติแท้ ของกาแฟ เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการหรื อบาริ สต้ าควรมีความสามารถในการชงเครื่ องดื่มและเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้บริ โภค
บรรยากาศภายในร้ านจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวของแต่ละร้ านที่ไม่เหมือนกัน โดยจะตกแต่ง
จากความชอบส่วนตัวของเจ้ าของร้ าน จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่าร้ านกาแฟ Specialty
ส่วนใหญ่จะมีการตกแต่งที่โดดเด่น อย่างเช่น การตกแต่งที่ใช้ วสั ดุประเภทไม้ เลือกใช้ โทนสีของไม้
ในหลายๆส่วนของร้ าน เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ผนัง เคาน์ เตอร์ บาร์ เพื่อให้ ผ้ ูที่มาใช้ บริ การมีความรู้ สึก
อบอุ่น ซึ่งสีของไม้ จะมีสีที่คล้ ายกับสีของกาแฟจึงนิยมนํามาใช้ กันมาก และอาจเพิ่มการตกแต่ง
ด้ วยกระถางต้ นไม้ เล็กๆตามโต๊ ะหรื อตามมุมต่างๆของร้ าน โคมไฟ กรอบรูป เพื่อให้ ความรู้สกึ สบาย
ตา และผ่อนคลายมากขึ ้น การตกแต่งด้ วยลักษณะของปูนเปลือย เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเท่
และความดิบ เปรี ยบได้ กับ รสชาติ ของกาแฟที่ มีร สชาติ ที่เข้ ม ข้ น โดยจะมี การใช้ ปูน เปลือยใน
บางส่วนของร้ านอย่าง ผนัง เพดาน เคาน์เตอร์ บาร์
นอกจากนี ก้ ารบริ การของร้ านกาแฟถื อเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้ คนอยากมาใช้ บริ การร้ าน
กาแฟ อาทิเช่น มีการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและปลัก๊ ของทางร้ าน มีห้องนํา้ รองรับผู้มาใช้ บริ การ
การบริ การของพนักงานที่มีความเป็ นกันเอง เป็ นต้ น
กลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายต่อร้ านกาแฟ Specialty พบว่า ทุกร้ านมีกลุม่ ตัวอย่างจํานวน
มากนิยมไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ซึ่งมีอายุตั ้งแต่ 20 ปี ขึ ้นไป เป็ นกลุ่มนักศึกษาตอน
ปลายไปจนถึงกลุ่มวัยทํางาน พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการมาใช้ บริ การโดยมากคือ มาดื่ม
กาแฟโดยเฉพาะ การนัดพบกลุม่ เพื่อน การใช้ เวลานัง่ ทํางานในร้ าน นัง่ อ่านหนังสือ
สําหรั บปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty พบว่า แต่ละร้ านมีความ
เหมือนและแตกต่างกันในการทําแผนการตลาด ซึง่ สามารถสรุปไว้ ตามส่วนประสมการตลาดไว้ ดงั
ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.1 แสดงส่วนประสมการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ของ 3 ร้ าน
ส่ วนประสม
การตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

ด้ านราคา
ด้ านสถานที่
ด้ านกิจกรรมทาง
การตลาด

ร้ าน One Ounce
For Onion

ร้ าน Amatissimo
Caffe

ร้ าน Ink & Lion

ใช้ วตั ถุดิบจากใน
ใช้ วตั ถุดิบจากใน
ใช้ วตั ถุดิบจากใน
ประเทศและ
ประเทศและ
ประเทศและ
ต่างประเทศ และยังมี ต่างประเทศ และมี ต่างประเทศ และมี
ขนมปั ง ขนมหวาน
ขนมเค้ ก
เมล็ดกาแฟ ขนม
หวาน อาหาร และ
เครื่ องแต่งกาย
คํานึงถึงวัตถุดบิ ที่นํามาใช้ รวมไปถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ ้า
ค่าไฟ ค่าจ้ างพนักงาน เป็ นต้ น
การเลือกสถานที่ของร้ านขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการเป็ น
หลัก โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป
ใช้ สื่อออนไลน์อย่าง Facebook และ Instagram เป็ นช่องทางหลักใน
การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงมีการเข้ าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
ในบางครัง้ หรื อจัดงานภายในร้ าน

จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปเนื ้อหาของทัง้ 3 ร้ านได้ ดังต่อไปนี ้
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ทุกร้ านมีการใช้ เมล็ดกาแฟทังจากในประเทศไทยและ
้
จากต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีชื่อเสียงในการปลูกกาแฟ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย
้ ต้น เริ่ มตังแต่
้
เคนย่า เอธิโอเปี ย ฯลฯโดยเจ้ าของร้ านจะเข้ าไปดูทกุ กระบวนการของการผลิตตังแต่
การปลูกต้ นกาแฟ การดูแลรั กษา การเก็บรั กษาเมล็ดกาแฟ ไปจนถึงการคั่วกาแฟที่ทําให้ เมล็ด
กาแฟนัน้ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของแต่ ล ะร้ าน ทํ า ให้ มี ร สชาติ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป็ น
ทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค อย่างเช่น บางคนชอบดื่มรสขม บางคนชอบดื่มรสเปรี ย้ วมีกลิ่นผลไม้ เป็ น
ต้ น
2) ด้ านราคา พบว่า การตังราคาของกลุ
้
ม่ ผู้ประกอบการนั ้นคํานวณจากวัตถุดิบที่
นําเอามาใช้ เป็ นหลัก โดยดูถึงความสมเหตุสมผล ไม่ตงั ้ ราคาที่สูงเกินไปจนเอาเปรี ยบผู้บริ โภค
เนื่องจากเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ มีการเสาะหาและผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย อีกทัง้ การชง
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กาแฟเป็ นศิลปะของบาริ สต้ าที่ฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญ มีการใช้ เครื่ องมือของการชงที่หลากหลาย
จึงให้ ความสําคัญกับรสชาติและคุณภาพกาแฟต่อหนึ่งแก้ วที่ผ้ ูบริ โภคพึงได้ รับ ราคาต่อแก้ วของ
กาแฟทัว่ ไปเริ่ มตังแต่
้ 70 บาทขึ ้นไป ส่วนราคาของกาแฟที่มีการใช้ เครื่ องมือพิเศษหรื อมีวตั ถุดิบ
พิเศษ ราคาจะเพิ่มขึ ้นซึง่ มีราคาตังแต่
้ 90 ขึ ้นไป
3) ด้ านสถานที่ จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่า ร้ านกาแฟ
ประเภทนี ม้ ัก ตัง้ อยู่ต ามตึ ก หรื อ อาคารอิ ส ระที่ มีก ารปล่ อ ยให้ เ ช่ า พื น้ ที่ โดยแต่ ล ะร้ านมองถึ ง
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างร้ าน One Ounce For Onion มองถึงปั จจัยการใช้ พื ้นที่ของ
การตังโรงคั
้
ว่ เป็ นหลัก ไม่ได้ คํานึงเรื่ องความสะดวกสบายของการเดินทางเป็ นอันดับแรก ซึ่งต่าง
ร้ าน Amatissimo Caffe ที่เปิ ดร้ านด้ วยความชอบกาแฟจึงไม่ได้ มองปั จจัยของสถานที่ตงร้
ั ้ านมาก
เท่าที่ ควร แต่เมื่อร้ านได้ รับความนิยมในระดับหนึ่ง จึงมีการขยับขยายไปยังพื ้นที่ที่อยู่ในแหล่ง
ชุมชนมากขึ ้น และสุดท้ ายร้ าน Ink & Lion ที่ผ้ ปู ระกอบการมองภาพรวมทังหมดของผู
้
้ บริ โภคใน
เรื่ องของการเดินทาง การตังร้้ านให้ อยู่ใกล้ กบั กลุ่มเป้าหมายเพื่อตังใจเผยแพร่
้
วฒ
ั นธรรมของการ
ดื่มกาแฟ
4) ด้ านกิจกรรมทางการตลาด พบว่า ทุกร้ านได้ มีการใช้ สื่อออนไลน์เป็ นหลัก ซึง่
เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้ Facebook และ Instagram เป็ น
ช่องทางสื่อสารและแจ้ งข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ า มีการใช้ ภาพถ่ายประกอบคําบรรยายเพื่อให้ ข้อมูลไป
พร้ อมกัน เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็ นพื ้นที่ที่ไม่เสียค่าใช้ จ่ายและสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายรวมไป
ถึงผู้ที่สนใจได้ เป็ นอย่างดีในปั จจุบนั วิเคราะห์ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ าน Ink & Lion
ที่พบว่า ในปั จจุบันมีกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการไปร้ านกาแฟเพื่อถ่ายรู ปลงในสื่อโซเชียล (Social
media) ซึ่งเรี ยกพฤติกรรมดังกล่าวว่า Café Hopping เป็ นกลุ่มผู้สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ประชาสัมพันธ์ร้าน
ปั จจุบันนี ก้ ารจัด การตลาดเชิงกิจกรรมมีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบให้ เข้ ากับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคมากขึ ้น มีการจําหน่ายสินค้ าที่หลากหลายเพื่อให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของคนใน
ยุคปั จจุบนั ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของการจัดงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายขึ ้น
ให้ เป็ นที่ ร้ ู จักมากขึน้ และยังเป็ นการได้ กลุ่มลูกค้ าที่เพิ่มขึน้ นอกเหนื อจากกลุ่มลูกค้ าเดิมที่มีอยู่
เนื่ องจากปั จจุบันนี ก้ ารตลาดประเภทนี ม้ ักจัดบริ เวณชุมชนที่ สามารถสัญจรได้ ง่าย ตามแหล่ง
Community Mall หรื อห้ างสรรพสินค้ า ดังนั ้นการตลาดเชิงกรรมถือได้ ว่าเป็ นการใช้ เครื่ องมือ
สื่อสารทางการตลาดได้ อย่างครบวงจร
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สําหรับปั ญหาและอุปสรรคที่แต่ละร้ านพบเจอจะมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น ร้ าน One
Ounce For Onion ประสบปั ญหาส่วนมากด้ านการเดินทางของลูกค้ ามาที่ร้าน รวมไปถึงปั ญหาที่
จอดรถสําหรับกลุม่ ผู้มีรถยนต์สว่ นตัว ซึง่ มีการปรับแก้ ไขในปั ญหาส่วนนี ้ แต่มีกลุม่ ลูกค้ าบางกลุ่มที่
ยังรู้ สึกสับสนกับเส้ นทางและที่จอดรถอยู่ ร้ าน Amatissimo Caffe ประสบปั ญหากับกลุ่มลูกค้ า
ที่มาใช้ บริ การแล้ วผลิตภัณฑ์บางตัวไม่มีจําหน่าย อย่าง ขนมปั ง ซึง่ เป็ นที่นิยมสําหรับลูกค้ าที่มาใช้
บริ ก าร โดยขนมปั ง บางชิ น้ มี ก ารจํ า หน่ า ยแบบจํ ากัด ทํ า ให้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่อ ความต้ อ งการของ
ผู้บริ โภค ร้ าน Ink & Lion ซึง่ มองต่างจาก 2 ร้ าน โดยให้ มมุ มองปั ญหาในด้ านของวัฒนธรรมการ
ดื่มกาแฟในเมืองไทยที่เป็ นรูปแบบเดิม กล่าวคือ คนไทยนิยมดื่มกาแฟที่มีรสหวาน ใส่นมข้ น ทําให้
ทางผู้ประกอบการต้ องการเผยแพร่ ข้อมูลการดื่มกาแฟในอีกมุมมองหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภคบางกลุ่มไม่เคย
ได้ สมั ผัส หรื ออยากให้ มีการลอง
ดังนั ้นกล่าวได้ ว่า ร้ านกาแฟ Specialty เป็ นร้ านกาแฟสําหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟคุณภาพ
และเป็ นร้ านทางเลือกให้ กับผู้ที่อยากลอง โดยผู้ประกอบการมีความต้ องการให้ ผ้ มู าใช้ บริ การได้
สัมผัสรสชาติและคุณภาพของกาแฟที่แท้ จริ ง ซึ่งมีการนําเมล็ดมาจากหลากหลายที่ โดยมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละร้ านที่ตา่ งกัน สําหรับบรรยากาศภายในร้ านจะดูอบอุ่น สบาย สามารถมา
นั่งพักผ่อน ทํางานได้ อย่างสบาย ฉะนัน้ ร้ านกาแฟประเภทนีจ้ ึงมีให้ เห็นอยู่มากในทุกวันนี ้ ตาม
แหล่งห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน หรื ออาคารอิสระ
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บทที่ 5
การสํารวจการใช้ บริการของผู้บริโภค
การศึกษาปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการดําเนินชีวิต
การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย ในการวิจัย
เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริ การร้ านกาแฟ ทัศนคติที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialtyและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การและทัศนคติ โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้บริ โภคที่เข้ าไปใช้ บริ การหรื อเคยใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และได้ แบ่งเนื ้อหาข้ อมูลในบทนี ้ออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิต
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภค
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน

5.1 สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้จึงทําการกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดงั นี ้
n
แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
(Pearson’s Correlation Coefficient)
แทน สมมติฐานหลัก
H0
แทน สมมติฐานรอง
H1
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p-value
***

แทน
แทน

ค่านัยสําคัญสําหรับการทดสอบสมมติฐาน
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

5.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือนและอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-20 ปี
21-23 ปี
24-26 ปี
27-29 ปี
30-32 ปี
33-35 ปี
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

จํานวน (คน)

(n = 400)
ร้ อยละ

193
207

48.3
51.7

22
47
86
154
50
41

5.5
11.7
21.5
38.5
12.5
10.3

2
17
7
266
108

0.5
4.3
1.7
66.5
27.0
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
รายได้ ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ างทัว่ ไป
อื่น ๆ

จํานวน (คน)

(n = 400)
ร้ อยละ

43
100
84
72
101

10.7
25.0
21.0
18.0
25.3

71
12
22
171
75
41
8

17.7
3.0
5.4
42.8
18.8
10.3
2.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปข้ อมูลได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสดั ส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้ เคียงกัน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 และเพศชาย จํานวน 193 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.3 ตามลําดับ
ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 27-29 ปี มากที่สดุ จํานวน 154
คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 รองลงมาคือ 24-26 ปี จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.5 30-32 ปี
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 21-23 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.7 33-35 ปี จํานวน
41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 และ 18-20 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ตามลําดับ
ข้ อมูลทั่วไปด้ านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 266 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.5 รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 108 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 27.0 มัธยมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.3 อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช.
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จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 และตํ่ากว่ามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.5
ตามลําดับ
ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านรายได้ ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า 40,000
บาทขึ ้นไป จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 รองลงมาคือ 10,001 -20,000 บาท จํานวน 100
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 20,00-30,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.0 30,001-40,000
บาท จํานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 และตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.7 ตามลําดับ
ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมากที่สดุ
จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.8 นักเรี ยนนักศึกษา จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.7 รับจ้ างทัว่ ไป จํานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.4 รับราชการ จํานวน 12 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลําดับ

5.3 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการดําเนินชีวติ
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการวิเ คราะห์ รู ปแบบการดํ า เนิ น ชี วิต ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภค รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจและ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้ านความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
1) กิจกรรมการดําเนินชีวติ ของผู้บริ โภค
2) รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้ านความสนใจ
3) รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้ านความคิดเห็น
ภาพรวม

X

S.D.

3.32
3.69
3.97
3.82

0.50
0.49
0.47
0.44

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.44) โดย
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น ( X = 3.97, S.D. = 0.47)
รองลงมาคือรู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจ ( X = 3.69, S.D. = 0.49) และด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภค ( X = 3.32, S.D. = 0.50) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านกิจกรรมของผู้บริ โภค
กิจกรรมของผู้บริโภค
1) ฟั งเพลง
2) ดูหนัง/ดูละคร
3) ออกกําลังกาย
4) วาดรู ป
5) ถ่ายรูป
6) ช้ อปปิ ง้
7) เล่นดนตรี /ร้ องเพลง
8) อ่านหนังสือ
9) เลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง
10) ทําอาหาร/ทําขนม
11) เล่นเกมส์ออนไลน์
12) เล่นอินเทอร์ เน็ต
13) ท่องเที่ยวกรุงเทพ/ต่างจังหวัด
14) เสริ มสวย เข้ าสปา หรื อนวดผ่อนคลาย
15) เรี ยนหลักสูตรที่ใช้ ประกอบอาชีพได้
ภาพรวม

X

4.39
4.04
3.27
2.29
3.72
3.59
2.83
3.50
2.91
2.89
2.56
4.76
3.71
2.80
2.61
3.32

S.D.
0.82
0.94
0.99
1.13
1.06
1.00
1.24
0.95
1.56
1.21
1.35
0.60
0.93
1.21
1.25
0.50

การทํากิจกรรม
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านกิจกรรมของผู้บริ โภค พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านกิจกรรมของตนเองอยู่ในระดับเห็นด้ วย
ปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = 0.50) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการเล่นอินเทอร์ เน็ต
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( X = 4.76, S.D. = 0.60) รองลงมาคือการฟั งเพลง ( X = 4.39, S.D. = 0.82) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือการวาดรูป ( X = 2.29, S.D. = 1.13) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจ
รู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจ

X

S.D.

1) ให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง
2) นิยมซื ้อสินค้ ามีชื่อเสียง (Brand Name)
3) ติดตามข่าวสารบ้ านเมืองเสมอ
4) แชร์ ภาพหรื อสิง่ ที่สนใจผ่านสื่อโซเชียล
5) ติดตามไอดอลหรื อบุคคลที่สนใจในสื่อโซเชียล
6) ชอบงานประดิษฐ์ หรื อสนใจในงานฝี มือ
(D.I.Y)
7) ชอบติดตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์
8) สนใจวิธีในการดูแลร่างกาย เพื่อให้ มีรูปร่ าง
และสัดส่วนที่ดี
9) สนใจสินค้ าไอที นวัตกรรมใหม่ๆ
10) ชอบไปงานอีเว้ นขายสินค้ า
11) ชอบไปดูคอนเสิร์ต
12) ชอบอ่านหนังสือ หรื อนัง่ ทํางานนอกสถานที่
13) สรรหาสถานที่ใหม่ ๆ ไปท่องเที่ยว
14. ชอบซื ้อสินค้ าออนไลน์
15. สนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัว
ภาพรวม

4.32
3.30
3.77
3.70
3.46
3.65

0.67
0.87
0.79
0.88
0.95
0.97

ระดับความ
สนใจ
มากที่สดุ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
3.86

0.92
0.86

มาก
มาก

3.69
3.25
3.24
3.64
4.05
3.26
4.28
3.69

0.89
0.94
1.03
1.00
0.85
1.06
0.88
0.49

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความสนใจของตนเองอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
( X = 3.69, S.D. = 0.49) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง
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( X = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมาคือความสนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัว( X = 4.28, S.D. = 0.88)
และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือชอบไปดูคอนเสิร์ต ( X = 3.24, S.D. = 1.03) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น
รู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น

X

S.D.

1) การออกไปท่องเที่ยวคือการให้ รางวัลแก่ตวั เอง
2) สื่อออนไลน์มีความสําคัญในทุกวันนี ้
3) ทําตัวอยูใ่ นกระแสเพื่อไม่ให้ เกิดความแตกต่างจาก
ผู้อื่น
4) ทําธุรกิจส่วนตัวเป็ นช่องทางในการเพิ่มรายได้
5) ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคัญ
6) รับประทานอาหารและดื่มนอกบ้ านบ้ าง เพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศ
7) ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางการเมืองมีผล
ต่อการทําธุรกิจ
8) ข้ อมูลจากสื่อหรื อผู้มีอทิ ธิพลมีสว่ นช่วยในการ
เลือกซื ้อสินค้ า
9) ซื ้อสินค้ าออนไลน์มีความสะดวก
10) เปลี่ยนยี่ห้อสินค้ าที่ใช้ อยูเ่ รื่ อย ๆ เพื่อลองอะไร
ใหม่ ๆ

4.53
4.53
3.11

0.71
0.67
0.95

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สดุ
มากที่สดุ
ปานกลาง

4.14
3.85
4.17

0.89
0.91
0.78

มาก
มาก
มาก

4.28

0.75

มากที่สดุ

4.17

0.72

มาก

3.96
3.50

0.86
0.87

มาก
มาก

3.91

1.03

มาก

3.25
3.98

0.95
0.81

ปานกลาง
มาก

4.39

0.74

มากที่สดุ

11) เดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลสะดวกสบายกว่า
รถสาธารณะ
12) สินค้ าราคาแพงเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
13) การเรี ยนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพ
ให้ กบั ตัวเองได้
14) การออกกําลังกาย/กินอาหารมีประโยชน์มี
ความสําคัญต่อชีวิต
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ)
รู ปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น
15) การบอกต่อเรื่ องราวที่ดีหรื อการแชร์ ในสื่อ
ออนไลน์ จะทําให้ ร้ ูสกึ ดี
ภาพรวม

X

S.D.

3.80

0.91

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.97

0.47

มาก

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็น พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตด้ านความคิดเห็นของตนเองอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก
( X = 3.97, S.D. = 0.47) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสื่อออนไลน์มีความสําคัญในทุกวันนี ้ ( X =
4.53, S.D. = 0.67) รองลงมาคือการออกไปท่องเที่ยวคือการให้ รางวัลแก่ตวั เอง ( X = 4.53, S.D.
= 0.71) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือทําตัวอยูใ่ นกระแสเพื่อไม่ให้ เกิดความแตกต่างจากผู้อื่น ( X =
3.11, S.D. = 0.95) ตามลําดับ
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิต
จากคําถามเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชี วิตของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 45 ข้ อ เมื่อนํามา
วิเคราะห์ปัจจัยด้ วยสถิติแบบ Factor Analysis เพื่อลดจํานวนตัวแปร โดยใช้ วิธีองค์ประกอบหลัก
การสกัดปั จจัย และหมุนแกนปั จจัยมุมฉาก (Varimax) แล้ ว สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและจัดกลุม่ ตัวอย่างได้ 12 กลุม่ ดังนี ้
5.3.1.1 กลุม่ ที่ 1 มีกําลังทรัพย์
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคนมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในฐานะดี
จนถึงปานกลาง ชื่นชอบการออกไปเดินห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน ใช้ เวลาว่างกับการเลือกหาซื ้อ
เครื่ องใช้ แต่งกายเพื่อเสริ มภาพลักษณ์ให้ กบั ตนเอง รวมไปถึงเครื่ องสําอาง ครี มบํารุ งผิว เพื่อทําให้
ดูสวยงาม ผิวพรรณเปล่งปลัง่ ตลอดเวลา
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ตารางที่ 5.6 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ มีกําลังทรัพย์
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A6 ช้ อปปิ ง้
I7 ชอบติดตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์
I14 ชอบซื ้อสินค้ าออนไลน์
A14 เสริ มสวย เข้ าสปาหรื อนวดผ่อนคลาย
O5 ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคัญ
I2 นิยมซื ้อสินค้ ามีชื่อเสียง (Brand Name)

Factor Loading
.719
.663
.642
.630
.590
.523

5.3.1.2 กลุม่ ที่ 2 โลกออนไลน์
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ ชอบเล่นอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก โดยมองว่าสื่อ
ออนไลน์สามารถให้ ข้อมูล ความรู้ ความบันเทิง อย่างเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง
หรื อการหาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้ า ทัง้ หมดนีท้ ํ าให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ สื่อ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก
ตารางที่ 5.7 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ โลกออนไลน์
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
O8 ข้ อมูลจากสื่อหรื อผู้มีอทิ ธิพลมีสว่ นช่วยในการเลือก
ซื ้อสินค้ าออนไลน์
O7 ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางการเมืองมีผลต่อ
การทําธุรกิจ
A12 เล่นอินเทอร์ เน็ต
O2 สื่อออนไลน์มีความสําคัญทุกวันนี ้
O6 รับประทานอาหารและดื่มนอกบ้ านบ้ างเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ
O9 ซื ้อสินค้ าออนไลน์มีความสะดวกสบาย

Factor Loading
.669
.654
.538
.534
.490
.413
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5.3.1.3 กลุม่ ที่ 3 ชอบความบันเทิง
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ ชอบความบันเทิงเป็ นอย่างมาก ชอบฟั งเพลง
ชอบดูหนัง ดูละคร ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สามารถทําได้ ที่บ้านหรื อนอกสถานที่ ความบันเทิงเหล่านี ้ทํา
ให้ กลุม่ ตัวอย่างชอบไปดูคอนเสิร์ตหรื อศิลปิ นที่ชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย
ตารางที่ 5.8 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ชอบความบันเทิง
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A1 ฟั งเพลง
I11 ชอบไปดูคอนเสิร์ต
A7 เล่นดนตรี /ร้ องเพลง
A2 ดูหนัง/ดูละคร

Factor Loading
.699
.666
.584
.513

5.3.1.4 กลุม่ ที่ 4 คนรุ่นใหม่ไฟแรง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ มองเรื่ องของการทําธุรกิจเพื่อสร้ างความมัน่ คง
ให้ กบั ตนเอง โดยต้ องการสร้ างรากฐานให้ กบั ชีวติ ตั ้งแต่ยงั มีกําลังที่สามารถทํางานได้ โดยสามารถ
นําเอาวิชาชีพที่เคยเรี ยนมาหรื อศึกษาเพิม่ มาเป็ นช่องทางในการทําธุรกิจให้ กบั ตนเอง
ตารางที่ 5.9 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ คนรุ่นใหม่ไฟแรง
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
I15 สนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัว
O4 ทําธุรกิจส่วนตัวเป็ นช่องทางการเพิ่มรายได้
I6 ชอบงานประดิษฐ์ หรื อสนใจงานฝี มือ (D.I.Y)
O13 การเรี ยนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพได้
I10 ชอบไปงานอีเว้ นขายสินค้ า

Factor Loading
.678
.576
.571
.366
.334
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5.3.1.5 กลุม่ ที่ 5 ตามกระแส
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ ไม่ชอบทําตัวเองตกกระแสสังคม โดย
ติดตามการรับข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลจากเพื่อนหรื อบุคคลที่ติดตาม นิยมเล่นสื่ออย่าง Facebook,
Instagram, Twitter เป็ นต้ น ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างรู้สกึ ดีที่ได้ รับรู้เรื่ องราวและรู้สกึ ดีเพิ่มขึ ้นเมื่อได้ บอก
ต่อหรื อแชร์ เรื่ องราวให้ กบั บุคคลอื่นๆได้ รับรู้
ตารางที่ 5.10 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ตามกระแส
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
I4 แชร์ ภาพหรื อสิง่ ที่น่าสนใจผ่านสื่อโซเชียล
O15 การบอกต่อเรื่ องราวที่ดีหรื อการแชร์ ในสื่อออนไลน์
จะทําให้ ร้ ูสกึ ดี
I5 ติดตามไอดอลหรื อบุคคลที่สนใจสื่อโซเชียล
O3 ทําตัวอยู่ในกระแสเพื่อไม่ให้ แตกต่างจากผู้อื่น

Factor Loading
.698
.686
.538
.397

5.3.1.6 กลุม่ ที่ 6 ชื่นชอบการท่องเที่ยว
กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็ นหลักทังในกรุ
้
งเทพหรื อต่างจังหวัด ซึ่งการ
ได้ ออกไปท่องเที่ยวถือเป็ นประสบการณ์ ใหม่ๆ อีกทัง้ เป็ นการผ่อนคลายจากการทํางานที่เครี ยด
และเหนื่อยล้ า และสามารถเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นความทรงจําและบอกเล่าเรื่ องราวให้ กบั คน
อื่นๆ
ตารางที่ 5.11 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ชื่นชอบการท่องเที่ยว
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A13 ท่องเที่ยวกรุงเทพ/ต่างจังหวัด
I13 สรรหาสถานที่ใหม่ๆไปท่องเที่ยว
O1 การออกไปเที่ยวคือการให้ รางวัลตนเอง
A5 ถ่ายรูป

Factor Loading
.751
.603
.500
.422
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5.3.1.7 กลุม่ ที่ 7 รักสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มที่คํานึงถึงสุขภาพ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การออก
กําลังกาย การกินอาหารที่มีประโยชน์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั กระแสรักสุขภาพเป็ นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย
และเป็ นกิจกรรมที่สามารถทําได้ ที่บ้านหรื อนอกสถานที่ ซึง่ ผลลัพธ์ของการออกกําลังกายนอกจาก
ทําให้ ได้ รูปร่างที่ดี ยังส่งผลต่อสุขภาพในร่างกายที่จะทําให้ มีชีวิตยืนยาว
ตารางที่ 5.12 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ รักสุขภาพ
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A3 ออกกําลังกาย
I8 สนใจวิธีในการดูแลร่างกายเพื่อให้ มีรูปร่างและสัดส่วน
ที่ดี
O14 การออกกําลังกาย/กินอาหารมีประโยชน์มี
ความสําคัญต่อชีวติ

Factor Loading
.782
.701
.630

5.3.1.8 กลุม่ ที่ 8 เน้ นสบาย
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของกลุ่ ม อย่ า ง ชื่ น ชอบสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของที่ ส่ ง ผลให้
คุณภาพของชีวิตตนเองดีขึ ้น โดยมองเรื่ องคุณภาพและความสะดวกสบายเป็ นหลัก
ตารางที่ 5.13 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ เน้ นสบาย
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
O12 สินค้ าราคาแพงเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
O11 เดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคลสะดวกสบายกว่ารถ
สาธารณะ

Factor Loading
.748
.687
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5.3.1.9 กลุม่ ที่ 9 หนอนหนังสือ
กลุม่ ตัวอย่างนี ้มีความสุขกับการได้ อา่ นหนังสือ ซึง่ หนังสือแต่ละประเภทที่อ่านให้
ความรู้ที่แตกต่างกัน และการอ่านยังเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั ตนเอง เป็ นกิจกรรมที่สามารถทํา
ได้ ที่บ้านและนอกบ้ าน แม้ วา่ การนัง่ อ่านนอกสถานที่จะมีเสียงรบกวนแต่ไม่มีผลต่อการอ่านหนังสือ
หรื อนัง่ ทํางาน
ตารางที่ 5.14 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ หนอนหนังสือ
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A8 หนังสือ
I12 ชอบอ่านหนังสือหรื อนัง่ ทํางานนอกสถานที่
I3 ติดตามข่าวสารบ้ านเมืองเสมอ

Factor Loading
.752
.586
.562

5.3.1.10 กลุม่ ที่ 10 ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
การดําเนินชีวิตของกลุ่มอย่างนี ้ ให้ ความสําคัญกับตนเอง โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่
ทําในเวลาว่าง และมักมองหาอะไรใหม่ๆอยูเ่ สมอเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ
ตารางที่ 5.15 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
A9 เลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง
A10 ทําอาหาร/ทําขนม
O10 เปลี่ยนยี่ห้อสินค้ าที่ใช้ อยูเ่ รื่ อยๆเพื่อลองอะไรใหม่ๆ

Factor Loading
.592
.586
.387

5.3.1.11 กลุม่ ที่ 11 ชอบนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างนี ้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนใจในเรื่ องของเทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ๆ ติดตามข่าวสารสินค้ าประเภทไอที และชื่นชอบการเล่นเกมส์ออนไลน์เป็ นส่วนมาก โดยเล่น
เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย
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ตารางที่ 5.16 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ ชอบนวัตกรรม
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
I9 สนใจสินค้ าประเภทไอที นวัตกรรมใหม่ๆ
A11 เล่นเกมส์ออนไลน์

Factor Loading
.680
.675

5.3.1.12 กลุม่ ที่ 12 อิสระ
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ ให้ ความสําคัญกับตัวเองและสังคม
โดยมีกิจกรรมยามว่างทําเพื่อประกอบอาชีพเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และยังใส่ใจกับความรู้ สึก
ของคนรอบข้ าง โดยกิจกรรมที่ทําต้ องไม่กระทบกับความรู้ สกึ ของคนอื่น
ตารางที่ 5.17 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุม่ อิสระ
รู ปแบบการดําเนินชีวิต

Factor Loading
.667
.531
.369

A4 วาดรู ป
A15 เรี ยนหลักสูตรประกอบอาชีพ
I1 ให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง

5.4 ผลการวิเคราะห์ การเปิ ดรับสื่อของผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
ประเภทของการเปิ ดรับสื่อและวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
ตารางที่ 5.18 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อในภาพรวม
การเปิ ดรั บสื่อ
1) ประเภทของการเปิ ดรับสื่อ
2) วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ
ภาพรวม

X

3.50
4.14
4.06

S.D.
0.53
0.61
0.57

ระดับการเปิ ดรั บ
มาก
มาก
มาก
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ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อในภาพรวม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการเปิ ดรับสื่ออยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.06, S.D. = 0.57) โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ ( X
= 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือประเภทของการเปิ ดรับสื่อ ( X = 3.50, S.D. = 0.53)
ตามลําดับ
ตารางที่ 5.19 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อด้ านประเภทของการเปิ ดรับสื่อ
ประเภทของการเปิ ดรั บสื่อ
1) โทรทัศน์
2) วิทยุ
3) หนังสือพิมพ์
4) นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค
5) Facebook
6) Instagram
7) Twitter
8) เว็ปไซต์/บล็อก
9) คนรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพื่อน
คนที่ทํางาน เป็ นต้ น
ภาพรวม

3.56
2.90
2.67
2.98
4.58
4.01
2.80
3.85
4.14

S.D.
1.03
0.96
0.99
1.02
0.70
1.17
1.41
0.96
0.78

ระดับการเปิ ดรั บ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.50

0.53

มาก

X

ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อด้ านประเภทของการเปิ ดรับสื่อ พบว่า โดยรวมกลุม่ ตัวอย่าง
มีการเปิ ดรับสื่ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.50, S.D. = 0.53) โดยเปิ ดรับสื่อออนไลน์จาก Facebook
มากที่สดุ ( X = 4.58, S.D. = 0.70) รองลงมาคือคนรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนที่ทํางาน
เป็ นต้ น ( X = 4.14, S.D. = 0.78) และข้ อที่เปิ ดรับน้ อยที่สดุ คือหนังสือพิมพ์ ( X = 2.67, S.D. =
0.99) ตามลําดับ
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ตารางที่ 5.20 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อด้ านวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดรั บสื่อ
เปิ ดรับสื่อเพื่อต้ องการผ่อนคลาย
เปิ ดรับสื่อเมื่อรู้ สกึ เบื่อหรื อเหงา
เปิ ดรับสื่อเพื่อต้ องการหาข้ อมูล
เปิ ดรับสื่อเพื่ออัพเดทข้ อมูลต่างๆ
เปิ ดรับสื่อเพื่อหาแรงบันดาลใจ
เปิ ดรับสื่อเพื่อใช้ ในการสนทนา
ภาพรวม

X

4.15
3.86
4.45
4.33
4.03
4.04
4.14

S.D.
0.82
1.02
0.70
0.79
0.93
0.95
0.61

ระดับการเปิ ดรั บ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อด้ านวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ พบว่า โดยรวมกลุม่
ตัวอย่างมีวตั ถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.95) โดยเปิ ดรับสื่อ
เพื่อต้ องการหาข้ อมูลมากที่สดุ ( X = 4.45, S.D. = 0.70) รองลงมาคือเปิ ดรับสื่อเพื่ออัพเดทข้ อมูล
ต่างๆ ( X = 4.33, S.D. = 0.79) และข้ อที่เปิ ดรับน้ อยที่สดุ คือเปิ ดรับสื่อเมื่อรู้สกึ เบื่อหรื อเหงา ( X
= 3.86, S.D. = 1.02) ตามลําดับ

5.5 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านกาแฟ Specialty
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการวิเ คราะห์ พฤติกรรมของผู้บ ริ โภคในการใช้
บริ การร้ านกาแฟ Specialty ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ จุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ าน
กาแฟ Specialty ความถี่ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟต่อสัปดาห์ บุคคลที่ไปใช้ บริ การด้ วย วิธีใน
การเดินทางไปใช้ บริ การ ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ และช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อย
ที่สดุ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
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ตารางที่ 5.21 ผลการวิเคราะห์จดุ ประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
จุดประสงค์ ในการไปใช้ บริการร้ านกาแฟ
Specialty
1) ดื่มกาแฟโดยเฉพาะ
2) นัดพบปะสังสรรค์กบั กลุม่ เพื่อนฝูง
3) คุยเรื่ องงานธุรกิจ
4) อ่านหนังสือ
5) นัง่ พักผ่อน
6) ไปตามที่คนแนะนํามา เช่น เพื่อนบอก หรื อพบ
เห็นจากสื่อ
7) ถ่ายรูปและ Check-in
8) หาสถานที่นงั่ ทํางาน
ภาพรวม

X

S.D.

3.43
3.66
3.33
3.11
3.72
3.26

1.27
0.90
1.07
1.14
1.00
1.10

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.91
3.29
3.34

1.23
1.11
0.65

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จดุ ประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีจดุ ประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34,
S.D. = 0.65) โดยมีจดุ ประสงค์มาใช้ บริ การเพื่อนัง่ พักผ่อนมากที่สดุ ( X = 3.72, S.D. = 1.00)
รองลงมาคือนัดพบปะสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อนฝูง ( X = 3.66, S.D. = 0.90) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ คือเพื่อถ่ายรูปและ Check-in ( X = 2.91, S.D. = 1.23) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.22 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้
จํานวน (คน)
บริ การ
ความถี่ในการไปใช้ บริการร้ านกาแฟต่ อสัปดาห์
1 ครัง้ /สัปดาห์
204
88
2 ครัง้ /สัปดาห์
48
3 ครัง้ /สัปดาห์
มากกว่า 3 ครัง้ /สัปดาห์
60

(n = 400)
ร้ อยละ

51.0
22.0
12.0
15.0
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ตารางที่ 5.22 (ต่อ)
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการไปใช้
บริ การ
บุคคลที่ไปใช้ บริ การด้ วย
เพื่อน
คูร่ ัก
คนที่ทํางาน
ครอบครัว
คนเดียว
วิธีในการเดินทางไปใช้ บริ การ
รถยนต์สว่ นตัว
รถแท็กซี่
รถไฟฟ้า
จักรยาน
มอเตอร์ ไซด์
เดิน
ช่ วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริการบ่ อยที่สุด
6.01-09.00 น.
09.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01-18.00 น.
หลัง 18.00 เป็ นต้ นไป
ระยะเวลาในการใช้ บริการร้ านกาแฟ
น้ อยกว่า 30 นาที
1 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
มากกว่า 2 ชัว่ โมง

จํานวน (คน)

(n = 400)
ร้ อยละ

184
83
20
12
101

46.0
20.8
5.0
3.0
25.2

252
23
69
7
19
30

63.0
5.7
17.3
1.8
4.8
7.4

21
46
156
107
70

5.3
11.5
39.0
26.7
17.5

95
172
91
42

23.8
43.0
22.8
10.4

123
พฤติกรรมของผู้บริ โภคด้ านความถี่ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟต่อสัปดาห์ประมาณ 1 ครัง้ จํานวน 204 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 51.0 รองลงมาคือ 2 ครัง้ จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 มากกว่า 3 ครัง้ /สัปดาห์
จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 และ 3 ครัง้ จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 ตามลําดับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคด้ านบุคคลที่ไปใช้ บริ การด้ วย กลุ่มตัวอย่างมาใช้ บริ การกับเพื่อน
มากที่สดุ จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.0 รองลงมาคือคนเดียว จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 25.2 คู่รัก จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 คนที่ทํางาน จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0
และครอบครัว จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 ตามลําดับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคด้ านวิธีในการเดินทางไปใช้ บริ การ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทาง
มาใช้ บริ การด้ วยรถยนต์ส่วนตัว จํานวน 252 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.0 รองลงมาคือรถไฟฟ้า
จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 เดิน จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.4 รถแท็กซี่ จํานวน 23
คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 มอเตอร์ ไซด์ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 และจักรยาน จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ตามลําดับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคด้ านช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างเข้ ามาใช้
บริ การในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สดุ จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.0 รองลงมาคือ
15.01-18.00 น. จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 หลัง 18.00 เป็ นต้ นไป จํานวน 70 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 17.5 09.01-12.00 น. จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 และ 6.01-09.00 น. จํานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคด้ า นระยะเวลาในการใช้ บริ ก ารร้ านกาแฟ กลุ่ม ตั ว อย่ า งใช้
ระยะเวลาในร้ านกาแฟประมาณ 1 ชัว่ โมง จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.0 รองลงมาคือน้ อย
กว่า 30 นาที จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 ประมาณ 2 ชัว่ โมง จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 22.8 และมากกว่า 2 ชัว่ โมง จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.4

5.6 ผลการวิเคราะห์ ทศั นคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิเคราะห์ทศั นคติของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ
Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่ ด้ าน
บรรยากาศและด้ านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
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ตารางที่ 5.23 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty ในภาพรวม

1)
2)
3)
4)
5)

ทัศนคติของผู้บริโภค
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านสถานที่
ด้ านบรรยากาศ
ด้ านการบริ การและการส่งเสริมการตลาด
ภาพรวม

X

3.61
4.09
4.22
3.91
4.25
4.10

S.D.
0.52
0.83
0.60
0.57
0.55
0.49

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty ในภาพรวม พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีทศั นคติต่อร้ านกาแฟ Specialty อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.49)
โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้ านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาด ( X = 4.25, S.D. = 0.55)
รองลงมาคือด้ านสถานที่ ( X = 4.22, S.D. = 0.60) และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้ านผลิตภัณฑ์
( X = 3.61, S.D. = 0.52) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.24 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty
ด้ านผลิตภัณฑ์
1) เมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ ในการชงควรมีความ
พิเศษ เป็ นรสชาติเฉพาะของร้ าน
2) ควรมีรสชาติกาแฟที่หลากหลายเพื่อเป็ น
ทางเลือก
3) รสชาติและความหอมของกาแฟมีความสําคัญ
4) ความสวยงามของลวดลายบนแก้ วกาแฟ หรื อ
ศิลปะบนฟองนม (Latte Art) มีความสําคัญ
5) ควรมีการจําหน่ายเมล็ดกาแฟหรื อสินค้ าที่
เกี่ยวข้ องภายในร้ าน
ภาพรวม

2.20

S.D.
0.92

ระดับทัศนคติ
น้ อย

4.08

0.82

มาก

4.43
3.75

0.71
0.92

มากที่สดุ
มาก

3.58

0.90

มาก

3.61

0.52

มาก

X
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ผลการวิเคราะห์ทศั นคติของด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ด้ านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( X =
3.61, S.D. = 0.52) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรสชาติและความหอมของกาแฟมีความสําคัญ
( X = 4.43, S.D. = 0.71) รองลงมาคือควรมีรสชาติกาแฟที่หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือก ( X =
4.08, S.D. = 0.82) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ ในการชงควรมีความพิเศษ
เป็ นรสชาติเฉพาะของร้ าน ( X = 2.20, S.D. = 0.92) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.25 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านราคาของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty
ด้ านราคา
1) ราคาของกาแฟต่อแก้ วไม่ควรเกิน 100 บาท
2) ราคาต่อแก้ วที่แพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้
บริ การ
3) ร้ านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสิทธิพเิ ศษ
อย่างเช่น ทําบัตรสมาชิก ทําบัตรสะสมแต้ มเพื่อ
แลกรับของสมนาคุณจากทางร้ าน
ภาพรวม

4.12
4.12

S.D.
0.96
0.95

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก

4.04

1.05

มาก

4.09

0.83

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านราคาของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทศั นคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ด้ านราคาอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก ( X = 4.09, S.D. =
0.83) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือราคาต่อแก้ วที่แพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้ บริ การ ( X = 4.12,
S.D. = 0.95) รองลงมาคือราคาของกาแฟต่อแก้ วไม่ควรเกิน 100 บาท ( X = 4.12, S.D. = 0.96)
และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือร้ านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสิทธิพิเศษ อย่างเช่น ทําบัตรสมาชิก
ทําบัตรสะสมแต้ มเพื่อแลกรับของสมนาคุณจากทางร้ าน ( X = 4.04, S.D. = 1.05) ตามลําดับ
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ตารางที่ 5.26 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านสถานที่ของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty
ด้ านสถานที่
1) ร้ านกาแฟควรง่ายต่อการสังเกตเห็น หรื อตังอยู
้ ่
ในแหล่งชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า
2) ร้ านกาแฟควรมีการระบุที่ตงหรื
ั ้ อมีแผนที่ในสื่อ
ให้ ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการเดินทาง
3) ควรมีที่จอดรถยนต์สําหรับผู้มาใช้ บริ การ
4) ระยะทางส่งผลต่อการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
้ ใ่ นที่ที่สามารถเดินทางได้
5) ร้ านกาแฟควรตังอยู
โดยรถสาธารณะ
ภาพรวม

4.10

S.D.
0.82

ระดับทัศนคติ
มาก

4.37

0.70

มากที่สดุ

4.32
4.16
4.15

0.82
0.84
0.89

มากที่สดุ
มาก
มาก

4.22

0.60

มากที่สุด

X

ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านสถานที่ของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทศั นคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ด้ านสถานที่อยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ ( X = 4.22,
S.D. = 0.60) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือร้ านกาแฟควรมีการระบุที่ตั ้งหรื อมีแผนที่ในสื่อให้ ชดั เจน
เพื่อง่ายต่อการเดินทาง ( X = 4.37, S.D. = 0.70) รองลงมาคือควรมีที่จอดรถยนต์สําหรับผู้มาใช้
บริ การ ( X = 4.32, S.D. = 0.82) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือร้ านกาแฟควรง่ายต่อการสังเกตเห็น
หรื อตังอยู
้ ใ่ นแหล่งชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า ( X = 4.10, S.D. = 0.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.27 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านบรรยากาศของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty
ด้ านบรรยากาศ
1) ร้ านกาแฟควรมีการตกแต่งที่มีลกั ษณะเฉพาะ
หรื อโดดเด่น เช่น การตกแต่งร้ านด้ วยไม้ การ
ตกแต่งร้ านแบบปูนเปลือย เป็ นต้ น
2) ร้ านกาแฟควรมีมมุ ที่เหมาะแก่การถ่ายรูป
3) ร้ านกาแฟควรมีไม่เกิน 10 โต๊ ะ
4) ร้ านกาแฟควรมีบรรยากาศที่ดอู บอุน่ นัง่ ได้
สบาย

4.18

S.D.
0.89

ระดับทัศนคติ
มาก

3.77
3.25
4.48

0.96
0.92
0.66

มาก
ปานกลาง
มากที่สดุ

X
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ตารางที่ 5.27 (ต่อ)
ด้ านบรรยากาศ
5) ร้ านกาแฟควรมีเคาน์เตอร์ หรื อที่นงั่ หน้ าบาร์ ไว้
สําหรับนัง่ ดูวิธีการชงกาแฟ หรื อพูดคุยกับบาริ สต้ า
ภาพรวม

3.89

S.D.
1.00

ระดับทัศนคติ
มาก

3.91

0.57

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านบรรยากาศ ของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ านกาแฟ Specialty พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ด้ านบรรยากาศอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( X =
3.91, S.D. = 0.57) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือร้ านกาแฟควรมีบรรยากาศที่ดอู บอุ่น นัง่ ได้ สบาย
( X = 4.48, S.D. = 0.66) รองลงมาคือร้ านกาแฟควรมีการตกแต่งที่มีลกั ษณะเฉพาะหรื อโดดเด่น
เช่น การตกแต่งร้ านด้ วยไม้ การตกแต่งร้ านแบบปูนเปลือย เป็ นต้ น( X = 4.18, S.D. = 0.89) และ
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือร้ านกาแฟควรมีไม่เกิน 10 โต๊ ะ ( X = 3.25, S.D. = 0.92) ตามลําดับ
ตารางที่ 5.28 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาดของผู้บริ โภคที่มี
ต่อร้ านกาแฟ Specialty
ด้ านการบริการและการส่ งเสริ มการตลาด
1) พนักงานหรื อบาริ สต้ าควรมีความรู้เกี่ยวกาแฟ
สามารถตอบคําถาม หรื อแนะนําได้
2) ร้ านกาแฟควรมีบริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี และปลัก๊
ให้ กบั ผู้มาใช้ บริ การ
3) ร้ านกาแฟควรมีขนมปั งหรื อเค้ กไว้ สําหรับ
รับประทานคูก่ บั กาแฟ
4) ร้ านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้ นทางการตลาด
หรื อที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
5) ร้ านกาแฟควรมีช่องทางการสื่อสาร เช่น เบอร์
โทร Facebook Instagram ไว้ คอยให้ ข้อมูลกับ
ลูกค้ า
ภาพรวม

4.48

S.D.
0.69

ระดับทัศนคติ
มากที่สดุ

4.51

0.73

มากที่สดุ

4.35

0.74

มากที่สดุ

3.52

0.92

มาก

4.42

0.72

มากที่สดุ

4.25

0.55

มากที่สุด

X
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ผลการวิเคราะห์ทศั นคติด้านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาด ของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ าน
กาแฟ Specialty พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ด้ านการบริ การและการ
ส่งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ ( X = 4.25, S.D. = 0.55) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือร้ านกาแฟควรมีบริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี และปลัก๊ ให้ กบั ผู้มาใช้ บริ การ ( X = 4.51, S.D. =
0.73) รองลงมาคือพนักงานหรื อบาริ สต้ าควรมีความรู้ เกี่ยวกาแฟ สามารถตอบคําถาม หรื อแนะนํา
ได้ ( X = 4.48, S.D. = 0.69) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือร้ านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้ นทาง
การตลาดหรื อที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.52, S.D. = 0.92) ตามลําดับ

5.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.7.1 สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี
ความสัมพันธ์ กับการเปิ ดรั บสื่อ
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีที่ค่านัยสําคัญ
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 มีดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับสื่อ
H0: รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริ โภคของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายไม่มีความ
สัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ
H1: รู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์
กับการเปิ ดรับสื่อ
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ตารางที่ 5.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ รูปแบบการดําเนินชีวติ กับการเปิ ดรับสื่อ
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิต
มีกําลังทรัพย์
โลกออนไลน์
รักบันเทิง
คนรุ่นใหม่ไฟแรง
ตามกระแส
ชื่นชอบการท่องเที่ยว
รักสุขภาพ
เน้ นสบาย
หนอนหนังสือ
ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
ชอบนวัตกรรม
อิสระ

หมายเหตุ: ***p<0.001

r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value

การเปิ ดรั บสื่อ
0.431***
0.000
0.457***
0.000
0.331***
0.000
0.392***
0.000
0.465***
0.000
0.455***
0.000
0.281***
0.000
0.219***
0.000
0.364***
0.000
0.313***
0.000
0.256***
0.000
0.290***
0.000
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ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภค
กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายกับการเปิ ดรับสื่อ พบว่าค่านัยสําคัญจากการทดสอบ (p-value) ค่ามีค่าน้ อย
กว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ ว่ารู ปแบบการ
ดํา เนิ นชี วิต ของผู้บริ โภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วายทุกกลุ่มมี ค วามสัมพันธ์ กับการเปิ ดรั บสื่ออย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุ่มตามกระแสเป็ นกลุ่มที่ มีค่าความสัมพันธ์ มากที่สุดที่
0.465 รองลงมาคือ กลุม่ โลกออนไลน์ 0.457 และกลุม่ เน้ นสบาย เป็ นกลุม่ ที่มีคา่ ความสัมพันธ์น้อย
ที่สดุ ที่ 0.219
5.7.2 สมมติฐานที่ 2 การเปิ ดรั บสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัม
พันธ์ กับทัศนคติ
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีที่ค่านัยสําคัญ
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 มีดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 การเปิ ดรั บสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กับ
ทัศนคติ
H0: ประเภทของการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายไม่มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติ
H1: ประเภทของการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
สมมติฐานที่ 2.2 การเปิ ดรั บสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กับ
ทัศนคติ
H0: วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายไม่มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติ
H1: วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติ
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ตารางที่ 5.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายกับ
ทัศนคติ
ทัศนคติ
การเปิ ดรั บ
สื่อ
ประเภทของ
การเปิ ดรับสื่อ

ผลิตภัณฑ์

r
0.321***
p0.000
value
วัตถุประสงค์ r
0.394***
ของการเปิ ดรับ p0.000
สื่อ
value

ราคา
0.247***

การบริการ
และการ
สถานที่ บรรยากาศ
ส่ งเสริม
การตลาด
0.304*** 0.379***
0.368***

0.000

0.000

0.000

0.000

0.378***
0.000

0.471***
0.000

0.483***
0.000

0.501***
0.000

หมายเหตุ: ***p<0.001
ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายกับทัศนคติ พบว่าค่านัยสําคัญจากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้ ว่าการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5.7.3 สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรั บสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัม
พันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริการ
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีที่ค่านัยสําคัญ
จากการทดสอบ (p-value) ค่านัยสําคัญมีค่าน้ อยกว่า 0.001 หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 มีดงั นี ้
สมมติ ฐ านที่ 3 การเปิ ดรั บ สื่ อ ของผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วายมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ
จุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty
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H0: การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การร้ านกาแฟ Specialty
H1: การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การร้ านกาแฟ Specialty
ตารางที่ 5.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายกับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty

r
p-value
r

พฤติกรรมการใช้ บริการ
ร้ านกาแฟ Specialty
0.498***
0.000
0.442***

p-value

0.000

การเปิ ดรั บสื่อ
ประเภทของการเปิ ดรับสื่อ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ

หมายเหตุ: ***p<0.001
ผลการวิเคราะห์ของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายกับพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty พบว่าค่านัยสําคัญจากการทดสอบ (pvalue) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุ ปได้
ว่าการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ าน
กาแฟ Specialty อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5.7.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้ บริการ
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) กรณีที่ค่านัยสําคัญ
จากการทดสอบ (p-value) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 มีดงั นี ้
สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty
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H0: ทัศนคติของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟ Specialty
H1: ทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟ Specialty
ตารางที่ 5.32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ
Specialty
ทัศนคติ
ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่
บรรยากาศ
การบริ การและการส่งเสริมการตลาด

r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value

พฤติกรรมการใช้ บริการ
ร้ านกาแฟ Specialty
0.446***
0.000
0.207***
0.000
0.277***
0.000
0.352***
0.000
0.332***
0.000

หมายเหตุ: ***p<0.001
ผลการวิเคราะห์การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
กับจุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty พบว่าค่านัยสําคัญจากการทดสอบ (pvalue) มีค่าน้ อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุป
ได้ ว่าทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์ กับจุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟ Specialty อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ตารางที่ 5.33 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1

สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2.1
สมมติฐานที่ 2.2
สมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 4

สมมติฐาน
รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริ โภคกลุม่ เจ
เนอเรชัน่ วายที่แตกต่างกันมีการเปิ ดรับสื่อ
ที่แตกต่างกัน
การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
การเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้ บริ การ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

1

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับรู ปแบบ
การดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่
วาย” มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังต่อไปนี ้
1) เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่อสารทางการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty
2) เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
3) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ของกลุม่ ผู้บริ โภคเจ
เนอเรชัน่ วาย
5) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายต่อร้ านกาแฟ Specialty
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และ
ทัศนคติตอ่ ร้ านกาแฟ Specialty
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ทํา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้ านหรื อผู้จดั การ
ร้ านกาแฟ Specialty จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ 1) ร้ าน One Ounce For Onion 2) ร้ าน Amatissimo
Caffe 3) ร้ าน Ink & Lion สําหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ บริ การหรื อผู้ที่เคยใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีอายุระหว่าง 18-35 ปี จํานวนทังสิ
้ ้น 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก แบบ
ปลายเปิ ด เพื่ อให้ ผ้ ูที่ ถูกสัมภาษณ์ มี อิสระในการตอบคํ าถาม
พร้ อมกับการสังเกตการณ์
สถานการณ์ ทั่วไปของร้ านที่ไปสัมภาษณ์ ส่วนของงานวิจัยเชิงปริ มาณผู้วิจัยนําผลข้ อมูลที่ได้ มา
ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ทํ าการอธิ บายข้ อมูลลักษณะทางประชากร ตัวแปรรู ปแบบการดําเนินชีวิต (กิจกรรม
ความสนใจ ความคิดเห็น) ทําการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Factor Analysis เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการ
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ดําเนินชีวิต สําหรั บการเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย ใช้ วิธีการประเมินค่าแบบ Rating Scale และ Likert Scale จากนันทํ
้ าการทดสอบ
สมมติฐานด้ วยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ
พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติ

6.1 สรุ ปผลการวิจยั
6.1.1 ผลวิเคราะห์ บริบทร้ านกาแฟ Specialty
จากการสัมภาษณ์ของทัง้ 3 ร้ านทําให้ ผ้ วู ิจยั พบว่า รู ปแบบร้ านกาแฟ Specialty คือ
ธุรกิจร้ านกาแฟรู ปแบบ Stand-Alone ที่มีตงแต่
ั ้ ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบเปิ ด
กิ จ การด้ ว ยความรั ก ความหลงใหลและมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในกาแฟเป็ นอย่ า งดี โดยผ่ า น
การศึกษาเรี ยนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและศึกษาด้ วยตนเอง สําหรับเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ มีการคัดสรร
มาเป็ นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เมล็ดกาแฟที่ร้านนํามาใช้ จะมาจาก 2 แหล่งคือ ประเทศไทย ที่มีการ
ปลูกกาแฟอย่างมากในภาคเหนือของประเทศ จึงถือเป็ นการพัฒนากาแฟไทยให้ คนรู้ จักมากขึ ้น
และยังเป็ นการส่งเสริ มอาชีพของเกษตรกรรมให้ มีรายได้ อีกด้ วย ผู้ประกอบการจะเข้ าไปหาชาวไร่
ชาวสวนด้ วยตนเอง ควบคุมทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ต เริ่ มตังแต่
้ วิธีการปลูก การเก็บเมล็ด
การคัว่ เมล็ด ไปจนถึงการชงออกมาเป็ นเครื่ องดื่ม ซึง่ ในแต่ละขันตอนจะดู
้
แลอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ มี
คุณภาพมากที่ สุด ส่วนเมล็ดที่ รับมาจากต่างประเทศ จะใช้ วิธีการซื อ้ ขายผ่านกลุ่ม นายหน้ าที่
นําเข้ ามาขายในประเทศไทย เมล็ดที่ใช้ หลักๆจะมาจากประเทศ เคนย่า เอธิโอเปี ย อินโดนีเซีย
โคลอมเบีย และอื่นๆ ตามความต้ องการของแต่ละร้ าน ส่วนวิธีการชงของแต่ละร้ านจะมีความ
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กับอุปกรณ์ อย่างเช่น การใช้ เครื่ องทํากาแฟแบบสําเร็ จรู ป การชงด้ วยมือผ่าน
กระดาษกรองซึ่ง จะมี ค วามพิ ถี พิ ถัน เป็ นพิ เ ศษเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร สชาติ แ ท้ ข องกาแฟ เป็ นต้ น ฉะนัน้
ผู้ประกอบการ บาริ สต้ า และพนักงานควรมีความสามารถในการชงเครื่ องดื่ มและเข้ าใจความ
ต้ องการของผู้บริ โภค
บรรยากาศภายในร้ านจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวของแต่ละร้ านที่ไม่เหมือนกัน โดยจะตกแต่ง
จากความชอบส่วนตัวของเจ้ าของร้ าน จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่าร้ านกาแฟ Specialty
ส่วนใหญ่ จะมีการตกแต่งที่ โดดเด่นใช้ วัสดุประเภทไม้ เลือกใช้ โทนสีของไม้ ในหลายๆส่วนของ
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การมีความรู้ สึกอบอุ่น ซึ่งสีของไม้ จะมีสีที่คล้ ายกับสีของกาแฟจึงนิยมนํามาใช้
กันมาก และการตกแต่งด้ วยลักษณะของปูนเปลือย เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเท่และความดิบ
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เปรี ยบได้ กบั รสชาติของกาแฟที่มีรสชาติที่เข้ มข้ น และการตกแต่งแบบผสม เป็ นการตกแต่งโดยใช้
ลักษณะหลายๆอย่างจัดรวมเข้ าด้ วยกัน จากผลการสรุ ปดังกล่าว พบว่า บรรยากาศของร้ านกาแฟ
มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ความชอบของผู้ประกอบการ ดังนันร้
้ านกาแฟที่พบส่วนมากจะ
มีบรรยากาศอบอุ่น ให้ ความรู้ สึกนั่งสบายเหมื อนอยู่ที่บ้าน มีค วามเป็ นกันเอง นอกจากนี ก้ าร
บริ การของร้ านกาแฟถื อเป็ นปั จ จัยที่ ส่งผลให้ ค นอยากมาใช้ บ ริ การร้ านกาแฟ อาทิ เช่น มี ก าร
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและปลัก๊ ของทางร้ าน มีห้องนํ ้ารองรับผู้มาใช้ บริ การ การบริ การของพนักงาน
ที่มีความเป็ นกันเอง เป็ นต้ น
ในส่วนของภาพรวมกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายต่อร้ านกาแฟ Specialty จากมุมมองของ
ผู้ประกอบการ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างจํานวนมากนิยมไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty โดยช่วงอายุ
ที่หลากหลายตังแต่
้ 20 ปี ขึ ้นไป เป็ นกลุม่ นักศึกษาไปจนถึงกลุ่มวัยทํางานซึง่ ส่วนมากเป็ นพนักงาน
บริ ษัทเอกชน และทํางานด้ านออกแบบ พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการมาใช้ บริ การโดยมากคือ
มาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ นัง่ พักผ่อน นัดพบกลุม่ เพื่อน ใช้ เวลานัง่ ทํางาน นัง่ อ่านหนังสือ เป็ นต้ น
6.1.2 ผลวิเคราะห์ ด้านปั จจัยการสื่อสารการตลาดและส่ วนประสมการตลาด
สําหรั บปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty พบว่า แต่ละร้ านมีความ
เหมือนและแตกต่างกันในการทําแผนการตลาด ซึง่ สรุปไว้ ตามส่วนประสมการตลาดไว้ ดงั นี ้
6.1.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ทุกร้ านมีการนําเมล็ดกาแฟทั ้งจากภายในประเทศ
ไทยและจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากประเทศที่ มีชื่อเสียงในการปลูกกาแฟ เช่น
อินโดนีเซีย อินเดีย เคนย่า เอธิโอเปี ย ฯลฯโดยเจ้ าของร้ านจะเข้ าไปดูทกุ กระบวนการของการผลิต
ตังแต่
้ ต้น เริ่ มตังแต่
้ การปลูกต้ นกาแฟ การดูแลรั กษา การเก็บรั กษาเมล็ดกาแฟ ไปจนถึงการคั่ว
กาแฟที่ ทํ า ให้ เมล็ ด กาแฟนั น้ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของแต่ ล ะร้ าน ทํ า ให้ มี ร สชาติ ที่
หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กับผู้บริ โภค อย่างเช่น บางคนชอบดื่มรสขม บางคนชอบดื่มรส
เปรี ย้ วมีกลิ่นผลไม้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีรายการขนมเค้ ก ขนมปั ง และอาหารไว้ รับประทานควบคู่กบั กาแฟ
โดยบางร้ านมีการทําขนมและอาหารจําหน่ายเอง บางร้ านรับขนมมาจากผู้ประกอบการรายอื่น
6.1.2.2 ด้ านราคา พบว่า การตั ้งราคาของผู้ประกอบการร้ านกาแฟนั ้นจะคํานวณ
จากวัต ถุดิบที่ นําเอามาใช้ เป็ นหลัก โดยดูถึงความสมเหตุสมผล ไม่ตัง้ ราคาที่ สูงเกิ นไปจนเอา
เปรี ยบผู้บริ โภค เนื่องจากเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ มีการเสาะหาและผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย
อีกทังการชงกาแฟเป็
้
นศิลปะของบาริ สต้ าที่ฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญ มีการใช้ เครื่ องมือของการชงที่
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หลากหลาย จึงให้ ความสําคัญกับรสชาติและคุณภาพกาแฟต่อหนึ่งแก้ วที่ผ้ บู ริ โภคพึงได้ รับ ราคา
ต่อแก้ วของกาแฟทัว่ ไปเริ่ มตังแต่
้ 70 บาทขึ ้นไป ส่วนราคาของกาแฟที่มีการใช้ เครื่ องมือพิเศษหรื อมี
วัตถุดิบพิเศษ ราคาจะเพิ่มขึ ้นซึง่ มีราคาตังแต่
้ 90 ขึ ้นไป
6.1.2.3 ด้ านสถานที่ จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ของผู้วิจยั พบว่า ร้ าน
กาแฟประเภทนี ้มักตังอยู
้ ่ตามตึกหรื ออาคารอิสระที่มีการปล่อยให้ เช่าพื ้นที่ โดยแต่ละร้ านมองถึง
้
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ร้ าน One Ounce For Onion มีปัจจัยการใช้ พื ้นที่ของการตังโรง
คัว่ เป็ นหลัก ไม่ได้ คํานึงเรื่ องความสะดวกสบายของการเดินทางเป็ นอันดับแรก ซึง่ ต่างจากร้ าน Ink
& Lion ที่ผ้ ปู ระกอบการมองภาพรวมทังหมดของผู
้
้ บริ โภคในเรื่ องของการเดินทาง การตังร้้ านให้ อยู่
ใกล้ กบั กลุ่มเป้าหมายเพื่อตังใจเผยแพร่
้
วฒ
ั นธรรมของการดื่มกาแฟ และสุดท้ ายร้ าน Amatissimo
Caffe ที่เปิ ดร้ านด้ วยความชอบกาแฟจึงไม่ได้ มองปั จจัยของสถานที่ตั ้งร้ านมากเท่าที่ควร แต่เมื่อ
ร้ านได้ รับความนิยมในระดับหนึง่ จึงมีการขยับขยายไปยังพื ้นที่ที่อยูใ่ นแหล่งชุมชนมากขึ ้น
6.1.2.4 ด้ านกิจกรรมทางการตลาด พบว่า ทุกร้ านมีการใช้ สื่อออนไลน์เป็ นหลีก
ซึง่ เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้ Facebook และ Instagram เป็ น
ช่องทางสื่อสารและแจ้ งข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ า มีการใช้ ภาพถ่ายประกอบคําบรรยายเพื่อให้ ข้อมูลไป
พร้ อมกัน เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็ นพื ้นที่ที่ไม่เสียค่าใช้ จ่ายและสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายรวมไป
ถึงผู้ที่สนใจได้ เป็ นอย่างดีในปั จจุบนั วิเคราะห์ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการร้ าน Ink & Lion
ที่พบว่า ในปั จจุบันมีกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการไปร้ านกาแฟเพื่อถ่ายรู ปลงในสื่อโซเชียล (Social
Media) ซึ่งเรี ยกพฤติกรรมดังกล่าวว่า Café Hopping เป็ นกลุ่มผู้สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ประชาสัมพันธ์ร้าน ในส่วนของสื่ออื่นๆมีหลากหลายด้ วยกัน อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร สื่อ
เว็บไซต์ โดยเป็ นการเข้ ามาขอสัมภาษณ์กบั ทางร้ านเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ มีการถ่ายภาพและ
นําเอาเรื่ องราวของร้ านไปกล่าวถึงในด้ านบวกเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ ร้านกาแฟมีการประชาสัมพันธ์
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
นอกจากนี ้ร้ านกาแฟยังมีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อให้ เข้ ากับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะที่เปลี่ยนไป โดยเป็ นการเข้ าร่วมกับงานอื่นๆหรื อจัดภายในร้ าน
มีการจําหน่ายสินค้ าที่หลากหลายซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั รู ปแบบของการจัดงาน วัตถุประสงค์ของการเข้ าร่วม
หรื อจัดงานเพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ง่ายขึ ้น ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้นและยังเป็ นการได้ กลุม่ ลูกค้ า
ที่เพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากกลุม่ ลูกค้ าเดิมที่มีอยู่ ซึง่ ส่วนมากการตลาดเชิงกิจกรรมนี ้จัดบริ เวณชุมชนที่
สามารถสัญจรได้ ง่าย ตามแหล่งชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า ฉะนัน้ การตลาดรู ปแบบดังกล่าวเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสารได้ มากขึ ้น
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6.1.3 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคของร้ านกาแฟ Specialty
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่แต่ละร้ านพบเจอจะมีความแตกต่างกัน
อย่างเช่น ร้ าน One Ounce For Onion ประสบปั ญหาส่วนมากด้ านการเดินทางของลูกค้ ามาที่
ร้ าน รวมไปถึงปั ญหาที่จอดรถสําหรับกลุม่ ผู้มีรถยนต์สว่ นตัว ซึง่ มีการปรับแก้ ไขในปั ญหาส่วนนี ้ แต่
มีกลุม่ ลูกค้ าบางกลุ่มที่ยงั รู้ สกึ สับสนกับเส้ นทางและที่จอดรถอยู่ ร้ าน Amatissimo Caffe ประสบ
ปั ญหากับกลุม่ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การแล้ วผลิตภัณฑ์บางตัวไม่มีจําหน่าย อย่าง ขนมปั ง ซึง่ เป็ นที่นิยม
สําหรับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ โดยขนมปั งบางชิ ้นมีการจําหน่ายแบบจํากัด ทําให้ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการของผู้บริ โภค ร้ าน Ink & Lion ซึง่ มองต่างจาก 2 ร้ าน โดยให้ มมุ มองปั ญหาในด้ านของ
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในเมืองไทยที่เป็ นรู ปแบบเดิม กล่าวคือ คนไทยนิยมดื่มกาแฟที่มีรสหวาน
ใส่นมข้ น ทําให้ ทางผู้ประกอบการต้ องการเผยแพร่ ข้อมูลการดื่มกาแฟในอีกมุมมองหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภค
บางกลุม่ ไม่เคยได้ สมั ผัส หรื ออยากให้ มีการลอง
6.1.4 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้มีจํานวน 400 คน อายุ แบ่งเป็ นเพศชาย 193 คนและเพศ
หญิง 207 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 27-29 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 24-26 ปี
กลุม่ อายุ 30-32 ปี กลุม่ อายุ 21-23 ปี กลุม่ อายุ 33-35 ปี และ กลุม่ อายุ 18-20 ปี ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ ง จบการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาคื อ ระดับ สูงกว่า
ปริ ญญาตรี และมีเพียงเล็กน้ อยที่จบการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
กลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมากที่สดุ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว นักเรี ยน/
นักศึกษา รับจ้ างทัว่ ไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ตามลําดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไปมีจํานวนมากที่สดุ ใกล้ เคียงกับ
กลุม่ ที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือ กลุม่ ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท กลุม่ ที่มี
รายได้ 30,001-40,000 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ตามลําดับ
6.1.5 ผลการวิเคราะห์ การทํากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างที่ทําเป็ นประจํา ได้ แก่ เล่นอินเทอร์ เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.76) รองลงมา
คือฟั งเพลง (ค่าเฉลี่ย 4.39) ดูหนัง/ดูละคร (ค่าเฉลี่ย 4.04) ถ่ายรู ป (ค่าเฉลี่ย 3.72) ท่องเที่ยว
กรุงเทพ/ต่างจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 3.71) ช้ อปปิ ง้ (ค่าเฉลี่ย 3.59) และอ่านหนังสือ (ค่าเฉลี่ย 3.50)
ส่วนกิจกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างทําอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ แก่ ออกกําลังกาย (ค่าเฉลี่ย 3.27)
รองลงมาคือ เลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง (ค่าเฉลี่ย 2.91) ทําอาหาร/ทําขนม (ค่าเฉลี่ย 2.89) เล่นดนตรี /ร้ อง
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เพลง (ค่าเฉลี่ย 2.83) เสริ มสวย เข้ าสปา/นวดผ่อนคลาย (ค่าเฉลี่ย 2.80) และเรี ยนหลักสูตรที่ใช้
ประกอบอาชีพได้ (ค่าเฉลี่ย 2.61)
สุดท้ ายกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทําอยู่ในระดับน้ อยคือ เล่นเกมส์ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 2.56)
และวาดรูป (ค่าเฉลี่ย 2.29)
6.1.6 ผลการวิเคราะห์ ความสนใจของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างให้ ความสนใจอย่างมากกับการให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง (ค่าเฉลี่ ย
4.32) และสนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ สรรหาสถานที่ใหม่ๆไป
ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.05) ชอบติดตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ (ค่าเฉลี่ย 3.87) สนใจวิธีในการดูแล
ร่ างกายเพื่อให้ มีรูปร่ างและสัดส่วนที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.86) ติดตามข่าวสารบ้ านเมืองเสมอ (ค่าเฉลี่ย
3.77) แชร์ ภาพหรื อสิ่งที่สนใจผ่านสื่อโซเชียล (ค่าเฉลี่ย 3.70) สนใจสินค้ าไอที นวัตกรรมใหม่ๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.69) ชอบงานประดิษฐ์ หรื อสนใจในงานฝี มือ (D.I.Y) (ค่าเฉลี่ย 3.65) และชอบอ่าน
หนังสือหรื อนัง่ ทํางานนอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.64)
ส่ว นกลุ่ม ตัว อย่า งให้ ค วามสนใจในระดับ ปานกลาง ได้ แก่ นิ ยมซื อ้ สิ น ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
(Brand Name) (ค่าเฉลี่ย 3.30) รองลงมาคือ ชอบซื ้อสินค้ าออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.26) ชอบไปงานอี
เว้ นขายสินค้ า (ค่าเฉลี่ย 3.25) และชอบไปดูคอนเสิร์ต (3.24) ตามลําดับ
6.1.7 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง
ประเด็นที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญมากที่สดุ คือ การออกไปท่องเที่ยวคือการให้ รางวัล
แก่ตวั เองและสื่อออนไลน์มีความสําคัญในทุกวันนี ้ (ค่าเฉลี่ย 4.53) อยู่ในระดับที่เท่ากัน รองลงมา
คือ การออกกําลังกาย/กินอาหารมีประโยชน์มีความสําคัญต่อชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.39) ภาวะเศรษฐกิจ
และความมัน่ คงทางการเมืองมีผลต่อการทําธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.28) รับประทานอาหารและดื่มนอก
บ้ านบ้ างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 4.17) ข้ อมูลจากสื่อหรื อผู้มีอิทธิพลมีส่วนช่วยในการ
เลือกซื ้อสินค้ า (ค่าเฉลี่ย 4.17) ทําธุรกิจส่วนตัวเป็ นช่องทางในการเพิ่มรายได้ (ค่าเฉลี่ย 4.14) การ
เรี ยนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพให้ กบั ตัวเองได้ (ค่าเฉลี่ย 3.98) ซื ้อสินค้ าออนไลน์มี
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.96) เดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลสะดวกสบายกว่ารถสาธารณะ
(ค่าเฉลี่ย 3.91) ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ มีความสําคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.85) การบอกต่อ
เรื่ องราวที่ดีหรื อการแชร์ ในสื่อออนไลน์ จะทําให้ ร้ ู สกึ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.80) เปลี่ยนยี่ห้อสินค้ าที่ใช้ อยู่
เรื่ อย ๆ เพื่อลองอะไรใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.50) ส่วนประเด็นที่ให้ ความสําคัญน้ อย คือ สินค้ าราคา
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แพงเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.25) และทําตัวอยูใ่ นกระแสเพื่อไม่ให้ เกิดความแตกต่างจาก
ผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.11)
6.1.8 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่ าง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ กลุ่ม ของรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต (กิ จ กรรม ความสนใจ ความคิ ด เห็ น )
สามารถจัดกลุม่ ต่างๆออกเป็ น 12 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1) กลุม่ ที่ 1 มีกําลังทรัพย์
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคนมีทรัพย์สินเงินทอง อยู่ในฐานะดี
จนถึงปานกลาง ชื่นชอบการออกไปเดินห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน ใช้ เวลาว่างกับการเลือกหาซื ้อ
เครื่ องใช้ แต่งกายเพื่อเสริ มภาพลักษณ์ให้ กบั ตนเอง รวมไปถึงเครื่ องสําอาง ครี มบํารุ งผิว เพื่อทําให้
ดูสวยงาม ผิวพรรณเปล่งปลัง่ ตลอดเวลา
2) กลุม่ ที่ 2 โลกออนไลน์
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ ชอบเล่นอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก โดยมองว่าสื่อ
ออนไลน์สามารถให้ ข้อมูล ความรู้ ความบันเทิง อย่างเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง
หรื อการหาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้ สินค้ า ทัง้ หมดนีท้ ํ าให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ สื่อ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก
3) กลุม่ ที่ 3 ชอบบันเทิง
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ ชอบความบันเทิงเป็ นอย่างมาก ชอบฟั งเพลง
ชอบดูหนัง ดูละคร ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สามารถทําได้ ที่บ้านหรื อนอกสถานที่ ความบันเทิงเหล่านี ้ทํา
ให้ กลุม่ ตัวอย่างชอบไปดูคอนเสิร์ตหรื อศิลปิ นที่ชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย
4) กลุม่ ที่ 4 คนรุ่นใหม่ไฟแรง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มนี ้ มองเรื่ องของการทําธุรกิจเพื่อสร้ างความมัน่ คง
ให้ กบั ตนเอง โดยต้ องการสร้ างรากฐานความให้ กบั ชีวิตตั ้งแต่ยงั มีกําลัง โดยสามารถนําเอาวิชาชีพ
ที่เคยเรี ยนมาหรื อศึกษาเพิ่มมาเป็ นช่องทางในการทําธุรกิจให้ กบั ตนเอง
5) กลุม่ ที่ 5 ตามกระแส
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ ไม่ชอบทําตัวเองตกกระแสสังคม โดย
ติ ด ตามรั บ ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ลจากเพื่ อ นหรื อ ไอดอล การเล่ น โซเชี ย ลอย่ า ง Facebook,
Instagram, Twitter ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างรู้สกึ ดีที่ได้ รับรู้เรื่ องราว และรู้สกึ ดีเพิ่มขึ ้นเมื่อได้ บอกต่อหรื อ
แชร์ เรื่ องราวให้ กบั บุคคลอื่นๆ
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6) กลุม่ ที่ 6 ชื่นชอบการท่องเที่ยว
กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็ นหลักทังในกรุ
้
งเทพหรื อต่างจังหวัด ซึ่งการ
ได้ ออกไปท่องเที่ยวถือเป็ นประสบการณ์ใหม่ อีกทั ้งเป็ นการผ่อนคลายจากการทํางาน และสามารถ
เก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นความทรงจําและบอกเล่าเรื่ องราวให้ กบั คนอื่นๆ
7) กลุม่ ที่ 7 รักสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มที่คํานึงถึงสุขภาพ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การออก
กําลังกาย การกินอาหารที่มีประโยชน์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั กระแสรักสุขภาพเป็ นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย
สามารถทําได้ ที่บ้านหรื อนอกสถานที่ ซึ่งผลลัพธ์ของการออกกําลังกายนอกจากทําให้ ได้ รูปร่างที่ดี
ยังส่งผลต่อสุขภาพในร่างกายที่จะทําให้ มีชีวติ ที่ยืนยาว
8) กลุม่ ที่ 8 เน้ นสบาย
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของกลุ่ม อย่ า ง ชื่ น ชอบสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของที่ มี ส่ง ผลให้
คุณภาพของชีวิตตนเองดีขึ ้น โดยมองเรื่ องคุณภาพและความสะดวกสบายเป็ นหลัก
9) กลุม่ ที่ 9 หนอนหนังสือ
กลุ่มตัวอย่างนี ้มีความสุขกับการได้ อ่านหนังสือ โดยหนังสือแต่ละประเภทที่อ่าน
ให้ ความรู้ ที่แตกต่างกัน และการอ่านเป็ นการสร้ างสมาธิ ที่ดีให้ กับตนเอง แม้ ว่าการนั่งอ่านนอก
สถานที่ก็ไม่มีผลต่อการอ่านหนังสือหรื อทํางาน
10) กลุม่ ที่ 10 ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
การดําเนินชีวิตของกลุ่มอย่างนี ้ ให้ ความสําคัญกับตนเอง โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่
ทําในเวลาว่าง และมักมองอะไรหาอะไรใหม่ๆอยูเ่ สมอเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ
11) กลุม่ ที่ 11 ชอบนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างนี ้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนใจในเรื่ องของเทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ๆ ติดตามข่าวสารสินค้ าประเภทไอที และชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์เป็ นส่วนมาก โดยเล่น
เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย
12) กลุม่ ที่ 12 อิสระ
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี ้ ให้ ความสําคัญกับตัวเองและสังคม
โดยมีกิจกรรมยามว่างทําเพื่อประกอบอาชีพเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และยังใส่ใจกับความรู้ สึก
ของคนรอบข้ าง โดยกิจกรรมที่ทําต้ องไม่กระทบกับความรู้ สกึ ของคนอื่น
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6.1.9 ผลการวิเคราะห์ การเปิ ดรั บสื่อ
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับสื่อประเภท Facebook (ค่าเฉลี่ย 4.58) จํานวนมากที่สุด
รองลงมาคือ คนรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนที่ทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.14) Instagram (ค่าเฉลี่ย
4.01) เว็ปไซต์/บล็อก (ค่าเฉลี่ย 3.85) นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย 2.98) วิทยุ (ค่าเฉลี่ย 2.90)
Twitter (ค่าเฉลี่ย 2.80) และหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 2.67) ตามลําดับ
โดยวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุด คือ ต้ องการหาข้ อมูล
(ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ อัพเดทข้ อมูลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.33) ต้ องการผ่อนคลาย (ค่าเฉลี่ย
4.15) ใช้ ในการสนทนา (ค่าเฉลี่ย 4.04) หาแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ย 4.03) และรู้ สกึ เบื่อหรื อเหงา
(ค่าเฉลี่ย 3.86)
6.1.10 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ บริการ
จุดประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty มากที่สดุ คือ นัง่
พักผ่อน (ค่าเฉลี่ย 3.72) รองลงมาคือ นัดพบปะสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อนฝูง (ค่าเฉลี่ย 3.66) ดื่ม
กาแฟโดยเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 3.43) หาสถานที่นงั่ ทํางาน (ค่าเฉลี่ย 3.29) คุยเรื่ องงาน/คุยธุรกิจ
(ค่าเฉลี่ย 3.33) ไปตามที่คนแนะนํามา เช่น เพื่อนบอก หรื อพบเห็นจากสื่อ (ค่าเฉลี่ย 3.26) อ่าน
หนังสือ (ค่าเฉลี่ย 3.11) และถ่ายรูป/Check-in (ค่าเฉลี่ย 2.91)
กลุม่ ตัวอย่างมีการไปใช้ บริ การประมาณ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์บ่อยที่สดุ รองลงมาคือ 2 ครัง้
ต่อสัปดาห์ มากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตามลําดับ
บุคคลที่ไปใช้ บริ การด้ วยจํานวนเกินครึ่งไปกับเพื่อนมากที่สดุ รองลงมาคือ คนเดียว คู่รัก
คนที่ทํางาน และครอบครัว ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เดิ นทางไปใช้ บริ การด้ วยรถยนต์ ส่วนตัว เกิ น กว่าครึ่ ง มากที่ สุด
รองลงมาคือ รถไฟฟ้า เดิน รถแท็กซี่ มอเตอร์ ไซด์ และจักรยาน ตามลําดับ
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ คือ 12.01-15.00 น. รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. ช่วงเวลาหลัง 18.00 เป็ นต้ นไป ช่วงเวลา 09.01-12.00 น. และ
ช่วงเวลา 6.01-09.00 น. ตามลําดับ
ระยะเวลาในการใช้ บริ การของกลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงมากที่สดุ รองลงมา
คือ ระยะเวลาน้ อยกว่า 30 นาที ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง และมากกว่า 2 ชัว่ โมง ตามลําดับ
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6.1.11 ผลการวิเคราะห์ ทศั นคติของผู้บริโภค
ทัศ นคติ โ ดยรวมของกลุ่ม ตัว อย่า งพบว่า ให้ ค วามสํ าคัญ กับ ด้ า นการบริ ก ารและการ
ส่งเสริ มการตลาดมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ ด้ านสถานที่ (4.22) ด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย
4.09) ด้ านบรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 3.91) และด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลําดับ จาก
ทัศนคติที่กล่าวมาทั ้งหมดสามารถแยกออกเป็ นด้ านต่างๆได้ ดงั นี ้
กลุ่มตัวอย่างมี ทัศ นคติต่ อด้ านผลิต ภัณ ฑ์ เ กี่ ยวกับ รสชาติ และความหอมของกาแฟมี
ความสําคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.43) อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ควรมีรสชาติกาแฟที่หลากหลาย
เพื่อเป็ นทางเลือก (ค่าเฉลี่ย 4.08) ความสวยงามของลวดลายบนแก้ วกาแฟ หรื อศิลปะบนฟอง
นม (Latte Art) มีความสําคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ควรมีการจําหน่ายเมล็ดกาแฟหรื อสินค้ าที่
เกี่ยวข้ องภายในร้ าน (ค่าเฉลี่ย 3.58) และเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ ในการชงควรมีความพิเศษ เป็ น
รสชาติเฉพาะของร้ าน (ค่าเฉลี่ย 2.20) ตามลําดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติต่อด้ านราคาเกี่ยวกับราคาของกาแฟต่อแก้ วไม่ควรเกิน 100 บาท
และ ราคาต่อแก้ วที่แพงเกินไปมีผลต่อการมาใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.12) อยู่ในระดับที่เท่ากัน และ
ร้ านกาแฟควรมีทําการตลาดรับสิทธิพิเศษ อย่างเช่น ทําบัตรสมาชิก ทําบัตรสะสมแต้ มเพื่อแลก
รับของสมนาคุณจากทางร้ าน (ค่าเฉลี่ย 4.04) อยูใ่ นระดับใกล้ เคียง
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อด้ านสถานที่เกี่ยวกับร้ านกาแฟควรมีการระบุที่ตงหรื
ั ้ อมีแผนที่
ในสื่อให้ ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.37) มากที่ สดุ รองลงมาคือ ควรมีที่จอด
รถยนต์สําหรับผู้มาใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.32) ระยะทางส่งผลต่อการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
(ค่าเฉลี่ย 4.16) ร้ านกาแฟควรตังอยู
้ ่ในที่ที่สามารถเดินทางได้ โดยรถสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 4.15)
และร้ านกาแฟควรง่ายต่อการสังเกตเห็น หรื อตั ้งอยู่ในแหล่งชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า (ค่าเฉลี่ย
4.10) ตามลําดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติต่อด้ านบรรยากาศเกี่ยวกับร้ านกาแฟควรมีบรรยากาศที่ดอู บอุน่
นัง่ ได้ สบาย (ค่าเฉลี่ย 4.48) มากที่สดุ รองลงมาคือ ร้ านกาแฟควรมีการตกแต่งที่มีลกั ษณะเฉพาะ
หรื อโดดเด่น เช่น การตกแต่งร้ านด้ วยไม้ การตกแต่งร้ านแบบปูนเปลือย เป็ นต้ น (ค่าเฉลี่ย 4.18)
ร้ านกาแฟควรมีเคาน์เตอร์ หรื อที่นงั่ หน้ าบาร์ ไว้ สําหรับนัง่ ดูวิธีการชงกาแฟ หรื อพูดคุยกับบาริ สต้ า
(ค่าเฉลี่ย 3.89) ร้ านกาแฟควรมีมมุ ที่เหมาะแก่การถ่ายรูป (ค่าเฉลี่ย 3.77) และร้ านกาแฟควรมี
ไม่เกิน 10 โต๊ ะ (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้ านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับร้ านกาแฟ
ควรมีบริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี และปลัก๊ ให้ กบั ผู้มาใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.51) มากที่สดุ รองลงมาคือ
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พนักงานหรื อบาริ สต้ าควรมีความรู้ เกี่ยวกาแฟ สามารถตอบคําถาม หรื อแนะนําได้ (ค่าเฉลี่ย
4.48) ร้ านกาแฟควรมีช่องทางการสื่อสาร เช่น เบอร์ โทร Facebook Instagram ไว้ คอยให้ ข้อมูล
กับลูกค้ า (ค่าเฉลี่ย 4.42) ร้ านกาแฟควรมีขนมปั งหรื อเค้ กไว้ สําหรั บรับประทานคู่กับกาแฟ
(ค่าเฉลี่ย 4.35) และร้ านกาแฟ ควรไปออกงานอีเว้ นทางการตลาดหรื อที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามลําดับ
6.1.12 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
6.1.12.1 สมมติฐานที่ 1 การดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่
วายกับการเปิ ดรับสื่อ
รู ปแบบการดําเนินชีวิต
กําลังทรัพย์สงู
โลกออนไลน์
ชอบความบันเทิง
คนรุ่นใหม่ไฟแรง
ตามกระแส
เที่ยวเปิ ดประสบการณ์
รักสุขภาพ
เน้ นสบาย
หนอนหนังสือ
ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
ชอบนวัตกรรม
อิสระ
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

การเปิ ดรั บสื่อ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริ โภคกลุม่ เจ
เนอเรชัน่ วายทุกกลุม่ มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดย
กลุม่ ตามกระแสเป็ นกลุม่ ที่มีค่าความสัมพันธ์มากที่สดุ
6.1.12.2 สมมติฐานที่ 2 การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายกับ
ทัศนคติ
ทัศนคติ
การเปิ ดรั บสื่อ

ประเภทของการ
เปิ ดรับสื่อ
วัตถุประสงค์ของ
การเปิ ดรับสื่อ

ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ บรรยากาศ
*

*

*

*

*

*

*

*

การบริการ
และ การ
ส่ งเสริม
การตลาด
*

*

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ ของผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วายมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
6.1.12.3 สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6.3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายกับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty
การเปิ ดรั บสื่อ
ประเภทของการเปิ ดรับสื่อ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อ

พฤติกรรมใช้ บริการ
ร้ านกาแฟ Specialty
*
*

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมี
ความสัมพันธ์ กบั จุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
6.1.12.4 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
ตารางที่ 6.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายกับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty
ทัศนคติของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์
ราคา
สถานที่
บรรยากาศ
การบริ การและการส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมใช้ บริการ
ร้ านกาแฟ Specialty
*
*
*
*
*

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟ Specialty อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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ทัศ นคติ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วายมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ และระยะเวลาในการใช้ บริ การร้ านกาแฟอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001
ทั ศ นคติ ด้ านราคาของผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วายไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้ บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ทัศ นคติ ด้ า นสถานที่ ข องผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วายไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ทัศ นคติ ด้ า นบรรยากาศของผู้บริ โ ภคกลุ่ม เจเนอเรชั่น วายมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ทัศนคติด้านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาดของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายมีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

6.2 อภิปรายผลการวิจยั
6.2.1 บริ บทร้ านกาแฟ Specialty
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการหรื อผู้จดั การร้ านทัง้ 3 ร้ าน
ได้ แก่ 1) ร้ าน One Ounce For Onion 2) ร้ าน Amatissimo Caffe 3) ร้ าน Ink & Lion พบว่า
ธุร กิจ ร้ านกาแฟที่ เ กิ ดจากความหลงใหลในการดื่ มกาแฟผู้ประกอบการ มี ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ มีบาริ สต้ าที่สามารถให้ ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริ โภคได้ มี
การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ ซึง่ แนวคิดของ Ric Rhinehart (อ้ างถึงใน Taylor, 2015) กล่าวว่า
เครื่ องดื่มของร้ านกาแฟประเภท Specialty เป็ นเครื่ องดื่มที่เป็ นเฉพาะตัว หาจากที่อื่นไม่ได้ ซึ่ง
รูปแบบของการทําเครื่ องดื่มจะแสดงให้ เห็นถึงคุณค่าของการทํา นอกจากนี ้กระแสของโลกกาแฟด
ริ ป ผู้บริ โภคสามารถมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ประกอบการหรื อบาริ สต้ าได้ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ลักษณะของร้ านกาแฟ Specialty มักตังอยู
้ ่ตามตึกหรื ออาคารอิสระ มีการตกแต่งที่มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวขึ ้นอยู่กบั ความชอบของผู้ประกอบการ เลือกวัสดุที่เหมาะกับร้ านกาแฟ เช่น
ประตู หน้ าต่าง ไฟ เป็ นต้ น โดยให้ บรรยากาศโดยรวมมีความรู้ สึกสบายตา อบอุ่น ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ กิจจุทสึ เฮียวรงฉะ (2553) กล่าวไว้ ว่า หน้ าต่างเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการสร้ างความ
ปลอดโปร่ งและความสว่างภายในร้ าน เฉดสีของแสง ความเข้ ม ความอ่อนของแสงนัน้ มีผลต่อ
บรรยากาศของร้ านอย่างมาก และคนที่เข้ ามาร้ านนั ้น สิ่งแรกที่ก่อให้ เกิดความประทับใจคือ ผนัง
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และเพดาน ไม่เพียงแต่สีเท่านัน้ วัสดุที่ใช้ และการให้ ความรู้ สึกของวัสดุนัน้ ก็เป็ นสิ่งสําคัญอย่าง
คาดไม่ถงึ จึงควรพิถีพิถนั เป็ นพิเศษ
กลุม่ ตัวอย่างจํานวนมากนิยมไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ซึง่ มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป
เป็ นกลุ่มนักศึกษาตอนปลายไปจนถึงกลุ่มวัยทํ างาน พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการมาใช้
บริ การโดยมากคือ มาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ การนัดพบกลุ่มเพื่อน การใช้ เวลานัง่ ทํางานในร้ าน นั่ง
อ่านหนังสือ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วีรพงษ์ ชุติภทั ร์ (2556) กล่าวว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ชอบให้
ตัวเองดูดี อาจกล่าวได้ ว่า คนในยุค Gen Y จะเป็ นคนที่มีสงั คมมากกว่าคนในยุคก่อนๆเป็ นอย่าง
มาก และเพื่อนๆที่คนในยุค Gen Y ก็จะมาจากเพื่อนที่พบกันในชีวิตประจําวัน และเพื่อนที่พบกัน
ในสังคมออนไลน์ นอกจากนี ้ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) กล่าวไว้ ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญ
กับความเท่ สามารถแย่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้นี ้ 1) การจับคู่ที่ลงตัว เป็ นความเท่แบบ
ไร้ ระเบียบ ซึ่งหมายถึงการนําสิ่งของที่ไม่น่าอยู่ด้วยกันได้ มาจับเข้ ากันทําให้ เกิดความแปลกอย่าง
ลงตัว เช่น การนําลายทหารมาใช้ งาน 2) นวัตกรรม คือความเท่ที่เกิดจากการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ
บริ การใหม่ๆ การสื่อสารใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีสไตล์ที่ลงตัว
6.2.2 ปั จจัยการสื่อสารการตลาดและส่ วนประสมการตลาด
6.2.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ มีการนําเมล็ดกาแฟที่ใช้ โดยผ่านการคัดสรรเป็ นอย่างดี
มีการเข้ าไปหาชาวไร่เพื่อดูทกุ กระบวนการผลิตด้ วยตนเองเพื่อให้ ได้ เมล็ดกาแฟที่มีลกั ษณะเฉพาะ
กับร้ าน บางร้ านมีโรงคัว่ เป็ นของตนเองเพื่อจําหน่ายเมล็ดกาแฟ บางร้ านมีการรับเมล็ดจากโรงคัว่
รายย่อยมาจํ าหน่าย นอกจากกาแฟที่ เป็ นผลิตภัณฑ์ หลักยังมี การจํ าหน่ ายเค้ กหรื อขนมปั งไว้
รั บประทานควบคู่ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ นวพร เลาหศักดิ์ (2557) ว่าด้ ว ยเรื่ องของ
Specialty หมายถึง สิ่งที่เราทําคือเราจะคัดสรรเมล็ดกาแฟเกรดพรี เมี่ยมจากหลากหลายแหล่ง
ปลูกทัว่ โลกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการปลูก เรื่ องดิน ฟ้า อากาศ
และเรื่ องอื่นๆอีกมากมาย
นอกจากนี ร้ ้ านกาแฟส่วนมากมักมีการขายขนมเค้ ก ขนมปั ง อาหาร และอื่นๆ
ควบคู่ไปกับการจําหน่ายกาแฟ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ พงษ์ เทพ แสงซื่อ (2554) ว่าด้ วยการ
ลงทุนเปิ ดร้ านกาแฟ Stand-Alone เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้ างใช้ เงินลงทุนสูงพอสมควร และการที่จะมัว
คอยหวังเม็ดเงินผลกําไรจากการขายกาแฟเพียงอย่างเดียว น่าจะเป็ นการทําธุรกิจที่ดูล้าสมัยไป
แล้ ว ผู้ลงทุนที่คิดจะเปิ ดร้ านกาแฟ หรื อผู้ประกอบการร้ านกาแฟที่ดําเนินธุรกิจอยู่ จึงควรอย่างยิ่งที่
จะปรับกลยุทธ์เพื่อให้ กิจการอยูร่ อดได้
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6.2.2.2 ด้ านราคา มีการตังราคาโดยดู
้
จากต้ นทุนของวัตถุดิบที่นํามาใช้ เป็ นหลัก
ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บผู้บ ริ โ ภค คํ า นึ ง คุณ ภาพของกาแฟต่ อ แก้ ว ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ ดื่ ม รวมไปถึ ง ค่ า
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ พงษ์ เทพ แสงซื่อ (2554) กล่าวว่า ปั จจัยการตัง้
ราคากาแฟ มีดงั ต่อไปนี ้ 1) พิจารณาราคากาแฟของร้ านกาแฟร้ านอื่นๆในละแวกเดียวกัน ลอง
สํารวจหาข้ อมูลว่าขายราคาเท่าไหร่ รวมถึงเมนูอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับเมนูของทางร้ าน รวมถึง
ขนาดของถ้ วยกาแฟและแก้ วกาแฟต้ องนํามาพิจารณาด้ วย 2) 0ต้ นทุนของกาแฟ โดยคิดเฉพาะ
ราคาวัตถุดิบคือกาแฟและส่วนประกอบ เช่น นมสด ครี ม ฯลฯ 3) กลุม่ ลูกค้ า โดยวิเคราะห์ว่าลูกค้ า
และที่ตั ้งของร้ านกาแฟเป็ นคนกลุ่มใด 4) ทําเลที่ตั ้งของร้ านกาแฟ ถ้ าอยู่ในทําเลที่ดี มีลกู ค้ าที่มี
กําลังซื ้อสูง และมีคนจํานวนมากผ่านตลอดเวลา การตั ้งราคาก็ควรเหมาะสมกับสภาพที่เป็ นอยู่
6.2.2.3 ด้ านสถานที่ พบว่า ปั จจัยการเลือกที่ตั ้งของแต่ละร้ านมีความแตกต่าง
กันขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของผู้ประกอบการ ฉะนั ้นทําเลของการตั ้งร้ านขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
ผู้ประกอบการ และมองถึงความเป็ นไปได้ ในองค์ประกอบต่างๆประกอบรวมกัน ซึง่ แนวคิดของ กิจ
จุทสึ เฮียวรงฉะ (2553) กล่าวไว้ ว่า วิธีการเลือกพื ้นที่ที่เหมาะสมกับการเปิ ดร้ านกาแฟที่สามารถ
เรี ยกลูกค้ าได้ มากนัน้ ทําได้ ง่ายๆ โดยลองดูประเด็นสําคัญจากตัวอย่างต่อไปนี ้ 1. ลักษณะพิเศษ
ของบริ เวณนั ้น คือ มีคนที่เป็ นเป้าหมายของร้ านเป็ นจํานวนมาก 2. สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
บริ เวณใกล้ เคียง คือ มีเส้ นทางคมนาคมให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงร้ านได้ สะดวก 3. มีทางเข้ าออกที่เห็นได้ ง่าย
และหากป้ายของร้ านสะดุดตาจะทําให้ ลกู ค้ าเดินทางมาที่ร้านง่ายขึ ้น
6.2.2.4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า มีการใช้ การสื่อสารออนไลน์มากที่สดุ
โดยเฉพาะ Facebook และ Instagram ซึง่ ปั จจุบนั มีกลุ่มที่เป็ น Influencer ในสังคมออนไลน์ที่มี
อิทธิ พลกับร้ านด้ วยเช่นกัน นอกจากการใช้ สื่อออนไลน์ เป็ นหลักในการประชาสัมพันธ์ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า แต่ละร้ านมีการใช้ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ซึง่ มีผ้ ใู ห้ นิยามไว้ วา่
เป็ นวิธีที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ู จักสินค้ าชื่นชอบพอใจสินค้ า และหลายๆครัง้ มักจะเข้ ามามีส่วนใน
กิจกรรมที่ทําให้ สินค้ าขายได้ การตลาดเชิงกิจกรรมเป็ นที่นิยมมากขึ ้นในปั จจุบนั เพราะเป็ นการ
สื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามามีสว่ นร่วมได้ (เสรี วงษ์ มณฑา, 2540)
6.2.3 ปั ญหาและอุปสรรค
ปั ญหาและอุปสรรคที่แต่ละร้ านพบเจอจะมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น ร้ าน One Ounce
For Onion ประสบปั ญหาส่วนมากด้ านการเดินทางของลูกค้ ามาที่ร้าน รวมไปถึงปั ญหาที่จอดรถ
สําหรับกลุม่ ผู้มีรถยนต์สว่ นตัว ซึง่ มีการปรับแก้ ไขในปั ญหาส่วนนี ้ แต่มีกลุม่ ลูกค้ าบางกลุ่มที่ยงั รู้ สกึ
สับสนกับเส้ นทางและที่จอดรถอยู่ ร้ าน Amatissimo Caffe ประสบปั ญหากับกลุ่มลูกค้ าที่มาใช้
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บริ การแล้ วผลิตภัณฑ์บางตัวไม่มีจําหน่าย อย่าง ขนมปั ง ซึง่ เป็ นที่นิยมสําหรับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
โดยขนมปั งบางชิ ้นมีการจําหน่ายแบบจํากัด ทําให้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภค ร้ าน
Ink & Lion ซึง่ มองต่างจาก 2 ร้ าน โดยให้ มมุ มองปั ญหาในด้ านของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟใน
เมื อ งไทยที่ เ ป็ นรู ป แบบเดิ ม กล่า วคื อ คนไทยนิ ยมดื่ ม กาแฟที่ มี ร สหวาน ใส่น มข้ น ทํ า ให้ ท าง
ผู้ประกอบการต้ องการเผยแพร่ ข้อมูลการดื่มกาแฟในอีกมุมมองหนึ่งที่ผ้ บู ริ โภคบางกลุ่มไม่เคยได้
สัมผัส หรื ออยากให้ มีการลอง
6.2.4 ประชากร
จากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 27-29 ปี อยู่ในเกณฑ์ของ
กลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย สํ า เร็ จ การศึกษาขัน้ สูง สุด ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พพนัก งาน
บริ ษัทเอกชน รายได้ ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป และ 10,001-20,000 บาทในสัดส่วน
ใกล้ เคียงกัน ดังนั ้นสามารถสรุ ปได้ วา่ กลุ่มผู้ใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty เป็ นกลุม่ วัยทํางานช่วง
อายุ 27-29 ปี ที่มีรายได้ เป็ นของตนเองจึงทําให้ มีกําลังซื ้อในระดับหนึ่ง เพราะรายได้ ของกลุ่ม
ตัวอย่างบ่งบอกถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้ องการของตนเอง
6.2.5 รู ปแบบการดําเนินชีวิต
จากการวิเ คราะห์ กิจ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ตัว อย่า ง สามารถ
จัดรู ปแบบการดําเนินชีวิตได้ เป็ น 12 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุม่ มีกําลังทรัพย์
กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการไปเดินห้ างสรรพสินค้ า ใช้ เวลาทํากิจกรรมด้ วยการช้ อป
ปิ ง้ เข้ าสปาหรื อนวดตัว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุมาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) โดยกลุ่มนี ้
มักจะซื ้อสินค้ าที่มีชื่อเสียง ราคาแพง เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของตนเอง ต้ องการใช้ ชีวิตหรู หรา
และเลือกเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายแฟชัน่
2) กลุม่ โลกออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างชอบเล่นอินเทอร์ เน็ต โดยให้ ความสําคัญกับการหาข่าวสารจากสื่อ
ออนไลน์และให้ ความสะดวกสบาย โดยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ ผ้ ูคนที่สนใจในสิ่งที่
คล้ ายกั น สามารถแลกเปลี่ ย นข้ อคิ ด เห็ น แชร์ ค วามรู้ ความเข้ าใจ และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ
ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลเข้ าหากันผ่านทาง ข้ อความ รู ปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ (Durakan,
Bozac, & Hamsioglu, 2012 อ้ างถึงใน ฑีฆายุ เชียงทา, 2556)
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3) กลุม่ ชอบความบันเทิง
กลุ่ม ตัว อย่ า งชอบฟั ง เพลง ชอบดูห นัง ดูล ะคร เล่ น ดนตรี แ ละร้ องเพลง โดย
Tapscott (2009) กล่าวว่า กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมักไม่แบ่งแยกชัดเจนนักระหว่างการทํางานและ
ความบันเทิง เพราะเชื่อว่าไม่ใช่เรื่ องเสียหายที่จะทํางานไปและเข้ าอินเทอร์ เน็ตไปด้ วย ตราบใดที่
งานเหล่านั ้นสําเร็ จลุลว่ ง
4) กลุม่ คนรุ่นใหม่ไฟแรง
กลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ และมองว่า
การเรี ยนวิชาชีพสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าว ศรี เรื อน แก้ วกังวาน (2545)
กล่าวว่า การประกอบอาชีพเป็ นเสมือนเครื่ องชี ้วัดความเป็ นผู้ใหญ่ ทําให้ ร้ ูสกึ มีอิสระ มีหน้ ามีตา มี
ความมัน่ คงทางจิตใจ มีฐานะทางการเงิน สามารถตั ้งตัวได้ รวมทังได้
้ รับการยอมรับในสังคม มีเกีย
ตริ และมีความสําเร็ จในชีวิตด้ านต่างๆ
5) กลุม่ ตามกระแส
กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบตกกระแส โดยติดตามการรับข่าวสารสื่อโซเชียลจากเพื่อน
หรื อบุคคลที่สนใจ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างรู้ สึกดีที่ได้ รับรู้เรื่ องราวและรู้ สกึ ดีที่ได้ บอกต่อกับคนอื่นๆ ซึ่งตรง
กับงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ซึง่ ศึกษาเรื่ อง รูปแบบการดําเนินชีวติ การแสวงหาข้ อมูล
เพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทํางาน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
รู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามกระแส โดยมีความสนใจใคร่ ร้ ู ในเรื่ องราวต่างๆ ที่คนรอบข้ างให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่ องที่อยู่ในกระแสนิยม เรื่ องราวใยแวดวงบันเทิง ข่าวซุบซิบของนักร้ อง
นักแสดง
6) กลุม่ ชื่นชอบการท่องเที่ยว
กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการท่องเที่ยวทัง้ ในกรุ งเทพและต่างจังหวัด ซึ่งการออกไป
เที่ยวถือเป็ นการให้ รางวัลตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วิธินี วรรณสกล (2542) พบว่า
ประชาชนร้ อยละ 43.1 ยังคงมีปริ มาณการท่องเที่ยวเป็ นปกติ และปั จจัยที่กระตุ้นให้ สนใจที่จะ
ท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติ ก็เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด ร้ อยละ 76.7 ให้ รางวัลแก่ชีวิต 63.7 และ
เพื่อต้ องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวติ ร้ อยละ 46.8
7) กลุม่ รักสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่าง ใส่ใจกับการดูแลรูปร่ างของตนเองให้ ดดู ีอยู่เสมอ โดยชอบการออก
กําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งตรงกับงานวิจยั ของ มาร์ เก็ตเทียร์ (2547) ระบุไว้ ว่า
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เหตุผลสําคัญที่ ทําให้ กลุ่ม ตัวอย่างสนใจดูแลสุขภาพคื อ ต้ องการมี สุขภาพที่ ดีและไม่เ จ็บป่ วย
(61%) ต้ องการมีห่นุ ที่ดี (24%) มีผิวดี (9%) ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตยืน (6%)
8) กลุม่ เน้ นสบาย
กลุ่มตัวอย่างมองว่าสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นสินค้ าที่ให้ คณ
ุ ค่ากับตนเอง รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอํานวยความสะดวกสบาย ซึ่ง วีรพงษ์ ชุติภทั ร์ (2556) กล่าวว่า กลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายชอบสินค้ าที่ค้ มุ ค่ากับราคาเงิน กล่าวคือ มักจะคํานึงถึงคุณภาพในระดับที่ตนเองต้ องการ
ในราคาที่ค้ มุ ค่าเงินมากที่สดุ ตัวอย่างเช่น บรรดาโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีแบรนด์ระดับโลก ที่เป็ นที่
ชื่นชอบของคนกลุ่ม Gen Y ไปทัว่ โลก ได้ แก่ ไอบิซ (Ibis) เบสท์เวสเทิร์น (Best Western) แบรนด์
เหล่านี ้ได้ มาตีตลาดโรงแรม 3-4 ดาวของไทยไปอย่างมาก เพราะแบรนด์ดงั กล่าวเป็ นเครื่ องยืนยัน
ว่า โรงแรมที่ใช้ แบรนด์เหล่านี ้จะสะอาด บริ การสุภาพ และราคาประหยัด
9) กลุม่ หนอนหนังสือ
กลุ่มตัวอย่างรักในการอ่านหนังสือ โดยสามารถอ่านหนังสือได้ ในทุกที่ทงั ้ ที่บ้าน
และนอกสถานที่ ซึ่งนิสัยรักการอ่านเป็ นกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งตรงกับ
แนวความคิดของ สุขมุ เฉลยทรัพย์ (2531) กล่าวว่า การอ่านช่วยให้ ผ้ อู ่านเกิดสติปัญญามีความรู้
กว้ างขวาง เข้ าใจตนเอง ช่วยให้ ผ่อนคลาย ประสบการณ์การอ่านยังเกี่ยวข้ องกับวิธีการแก้ ปัญหา
ของบุคคลที่ส่งผลให้ ผ้ อู ่านเป็ นผู้คล่องแคล่ว เข้ าใจสถานการณ์ ต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อประสบ
ปั ญหาก็สามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ ทนั ท่วงที
10) กลุม่ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
กลุ่มตัวอย่างชอบใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ด้วยการเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง ทําอาหาร
ทําขนม และมักมองหาสิ่งใหม่ๆเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับตนเองอยู่เสมอ ซึ่งมีความใกล้ เคียงกับ
งานวิจยั ของ สิทธิพนั ธ์ ธนันไชย (2554) ที่ให้ ความสําคัญกับการทํากิจกรรมเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ สนใจ
ในเรื่ องกีฬาและการออกกําลังกาย ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เวลาว่างมักทํ ากิจกรรมเพื่อความ
เพลิดเพลิน
11) กลุม่ ชอบนวัตกรรม
กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามสนใจในเรื่ อ งของนวัต กรรมเทคโนโลยี สิ น ค้ า ไอที โดย
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Tapscott (2009) ที่ว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ สามารถคิดค้ นสิ่ง
ใหม่ๆได้ อย่างรวดเร็ ว ทําให้ เจเนอเรชั่นวายมีความต้ องการสินค้ าและบริ การใหม่ๆเหล่านัน้ อยู่
ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกวางจําหน่าย เป็ นต้ น
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12) กลุม่ อิสระ
กลุ่มตัวอย่างมีกิจกรรมที่หลากหลาย อยากทําอะไรก็ทําแต่ก็ให้ ความสําคัญกับ
คนรอบข้ างด้ วย ซึง่ Tapscott (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายมีอิสระในการตัดสินใจเลือกงาน คน
เหล่านี ้ไม่ต้องการจมปลักอยู่กบั งานที่ตนไม่พอใจ ทําให้ มีอตั ราการลาออกสูง นอกจากนี ้ยังมีอิสระ
ในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆผ่านการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตแนวโน้ มรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทสถานการณ์บ้านเมือง พฤติกรรมในการบริ โภคสินค้ าก็เปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้ วยกัน ดังนัน้ รู ปแบบการดําเนินชี วิต คื อ วิธีที่บุคคลดํารงชีวิต รู ปแบบการดําเนินชี วิตของ
บุคคลหนึง่ คือ บทบาทของบุคลิกลักษณะของปั จเจกบุคคลที่ถกู สร้ างและกําหนดรู ปแบบผ่านการ
มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมขณะที่บคุ คลนั ้นดําเนินไปตามวงจรชีวิตของตนเอง (Hawkins, Best, &
Coney, 1995)
6.2.6 การเปิ ดรั บสื่อของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิจยั พบว่า มีการเปิ ดรับสื่ออยู่ในระดับมาก โดยประเภทของสื่อที่มีการเปิ ดรับ
มากที่สดุ คือ Facebook รวมไปถึง Instagram เว็ปไซต์/บล็อก และ Twitter โดยทังหมดอยู
้
่ในกลุ่ม
ของสื่อออนไลน์ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิริรักษ์ จันทระ (2555) ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคต่อการเปิ ดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบ Viral Marketing” พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
เปิ ดรั บสื่อ Facebook จํ านวนมากที่ สุด และยังมีสื่อออนไลน์ อื่นๆไม่ว่าจะเป็ น Instagram,
Blogger และ Twitter เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ทัตธนันท์ พุ่มนุช (2555) ศึกษาเรื่ อง
“การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม (Social Network) เพื่อพัฒนาในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขนพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม” พบว่า ส่วนใหญ่
เข้ าใช้ งาน Facebook เป็ นจํานวนมากที่สดุ เนื่องจาก Facebook เป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างได้ อย่า งกว้ า งขวาง มี ค วามทัน สมัย รวดเร็ ว และยัง เป็ นแหล่ง ข้ อ มูล ที่ ต รงตามความ
ต้ องการของผู้บริ โภคในปั จจุบัน จากงานวิจยั ของ บุญอยู่ ขอพรประเสริ ฐ (2557) ศึกษาเรื่ อง
“พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ประโยชน์ที่
ได้ รับจากการใช้ Facebook มากที่ สุด คือ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ เป็ นปั จจุบันมากที่ สุด
รองลงมาคือ การได้ พบเพื่อนที่ขาดการติดต่อกันมานาน ได้ ผ่อนคลาย/คลายเครี ยด ตามลําดับ
ขณะที่วตั ถุประสงค์ของการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง มีความต้ องการหาข้ อมูล
มากที่สดุ รองลงมาคือ การอัพเดทข้ อมูลต่างๆ และต้ องการผ่อนคลาย ตามลําดับ ซึ่งเป็ นไปใน

155
ทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Merrill and Lowenstein (1971) กล่าวไว้ ว่า มนุษย์จะแสวงหา
ข่าวสารและใช้ ข่าวสารเพื่อประโยชน์ ของตนเอง เพื่อช่วยให้ ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้
ข่าวสารที่ได้ มาเสริ มบารมี การช่วยให้ ตนเองสะดวกสบาย หรื อให้ ความบันเทิงแก่ตน โดยจะเลือก
สื่อที่ใช้ ความพยายามน้ อยที่สดุ (Least Effort) และได้ ผลประโยชน์จอบแทนที่ดีที่สดุ (Promise of
Reward)
6.2.7 พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตัวอย่ าง
จุดประสงค์ของการใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตัวอย่างคือ เพื่อนัง่ พักผ่อน
เป็ นจํานวนมากที่สดุ ซึ่งต่างจากงานค้ นคว้ าอิสระของ ณัฐภพ ตั ้งจิตปฏิภาณกุล (2552) ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟทรู คอฟฟี่ ของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้ บริ การร้ านกาแฟทรูคอฟฟี่ เพื่อดื่มกาแฟหรื อทาน
ศึกษาเรื่ อง
ของว่าง ขนมเค้ ก เช่น เดี ยวกัน กับงานวิจัยของ อธิ วัฒ น์ รั ต นตันหยง (2556)
“พฤติกรรมผู้บริ โภคในการใช้ บริ การร้ านกาแฟสดในฝั่ งธนบุรี” พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมาใช้ บริ การร้ าน
กาแฟเพราะติดใจในรสชาติของกาแฟเป็ นจํานวนมากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าผู้มาใช้ บริ การร้ านกาแฟ
Specialty ต้ องการพักผ่อนมากกว่าการมาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟโดยส่วนมากใช้ บริ การเพียง 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างชอบไปใช้ บริ การกับเพื่อน ด้ วยวิธีการใช้ รถยนต์ส่วนตัว ช่วงเวลาที่ เข้ าไปใช้ บริ การอยู่
ในช่วง 12.01-15.00 น. และใช้ เวลาอยูใ่ นร้ านประมาณ 1 ชัว่ โมง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมของ
กลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นวัยทํางาน ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ที่มีกําลังในการซื ้อเครื่ องดื่ม
6.2.8 ทัศนคติต่อร้ านกาแฟ Specialty ของกลุ่มตัวอย่ าง
ในทัศนคติภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยให้ ความสําคัญกับด้ านการ
บริ การและการส่งเสริ มการตลาดมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านสถานที่ ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ของ
สุภชา ใสงาม (2552) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริ โภคที่มีต่อร้ าน
กาแฟไทยระดับพรี เมี่ยม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับด้ านความสะดวกของทําเลที่ตงั ้
ของร้ าน รองลงมาคือ ด้ านการบริ การของพนักงานในร้ าน จากการสํารวจของศูนย์วิจยั กสิกรไทย
(2552) ที่สรุปว่า สภาวะร้ านกาแฟพรี เมี่ยมส่วนใหญ่มีการแข่งขันที่รุนแรง มีอตั ราเพิ่มขึ ้นของช่อง
ทางการจําหน่าย จึงเกิดการแย่งพื ้นที่ทําเลดี ทางผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์โดยการเน้ นความ
หลากหลายและสร้ างความแตกต่าง แต่ร้านกาแฟ Specialty ส่วนมากไม่ได้ ตั ้งอยู่ตามพื ้นที่การ
สัญจรที่สามารถเดินทางได้ สะดวก จึงหันไปเน้ นการบริ การของพนักงานและบาริ สต้ า
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แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ ชนัญญา ศรี ลลิตา (2551) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านกาแฟสดของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิด เห็ น ต่อปั จจัยทางการตลาดโดยให้ ค วามสํ าคัญ กับด้ านราคามากที่ สุด รองลงมาคื อ
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่าย ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการหาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 5
ด้ าน ดังต่อไปนี ้
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับรสชาติและความของกาแฟมี
ความสําคัญเป็ นจํานวนมากที่สดุ ซึง่ เป็ นไปตามงานวิจยั ของ นุชนารถ คุปตัษเฐี ยร (2548) ศึกษา
เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟสมัยใหม่ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่สํารวจ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับรสชาติ/ความหอมของกาแฟสด ใน
ระดับมากที่สดุ
ทัศนคติด้านราคา โดยกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับราคาของกาแฟต่อแก้ วไม่ควรเกิน
100 บาทและราคาต่อแก้ วที่แพงเกินไปมีผลต่อการใช้ บริ การอยูใ่ นระดับที่เท่ากัน ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ นุชนารถ คุปตัษเฐี ยร (2548) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟสมัยใหม่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่สํารวจปั จจัยด้ านราคาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญ
กับราคาต่อแก้ วที่เหมาะสม ราคาที่ ไม่แพงมากเมื่อเที ยบกับร้ านอื่นและการคิดราคาพิเศษกับ
สมาชิก
ทัศนคติด้านสถานที่ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการที่ ร้านกาแฟควรมีการระบุ
ที่ตงหรื
ั ้ อมีแผนที่ในสื่อให้ ชดั เจนเพื่อง่ายต่อการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งต่างจากงานวิจยั
ของ ธี รยา สุขยอด (2551) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การ ร้ านกาแฟระดับบนในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญ กับปั จ จัยด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่ ายในเรื่ อง สถานที่ ตัง้ มี ความ
เหมาะสมเห็นได้ ชดั เจน ความสะดวกในการเดินทางไปใช้ บริ การ
ทัศนคติด้านบรรยากาศ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับร้ านกาแฟควรที่มีบรรยากาศ
ที่ดูอบอุ่น นั่งได้ สบาย อยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับงายวิจยั ของ ฉัตรชัย วัฒนวชิรกุล
(2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสด: กรณีศึกษา
ร้ านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับร้ านตกแต่ง
สวยงาม ดูสบายตามากที่สดุ จะช่วยสร้ างให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเพลิดเพลินและสร้ างความสุนทรี ใน
การบริ โภคกาแฟสด
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ทัศนคติด้านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาด โดยกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับร้ าน
กาแฟควรมี บริ การอินเตอร์ เน็ตฟรี และปลั๊กให้ กับผู้มาใช้ บริ การ ในระดับมากที่ สุด ซึ่งต่างจาก
งานวิจยั ของ ฉัตรชัย วัฒนวชิรกุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคกาแฟสด : กรณี ศึกษาร้ านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผล
การศึกษาในด้ านการส่งเสริ มการตลาดที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับความเอาใจจากพนักงาน
ขายมากที่ สุด ความเอาใจใส่ของพนักงานขายจะช่วยให้ ผ้ ูบ ริ โภคมีค วามรู้ สึกดี และเกิด ความ
ต้ องการกลับมาใช้ บริ การของร้ านได้ ในอนาคตได้
6.2.9 การทดสอบสมมติฐาน
6.2.9.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริโภคกลุม่ เจเนอเรชัน่
วายมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อ
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วานทุกกลุ่มมี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่อเป็ นไปในเชิงบวก โดยตรงกับแนวคิด Plummer (1974 อ้ างถึงใน
ณัฐวุฒิ ศรี กตัญญู, 2540) ชี ้ให้ เห็นว่า การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั ้งในด้ านการกําหนดผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย
การวิเคราะห์ตลาด การวางตําแหน่งของสินค้ า การสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ สื่อ
6.2.9.2 สมมติฐานข้ อที่ 2 การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีความ
สัมพันธ์กบั ทัศนคติ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ ของผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วายมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เป็ นไปในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ อาทิตยา เข็มทอง (2552) ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อการทํานายดวงชะดา
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริ การทํานายดวงชะตา” พบว่า การเปิ ดรับสื่อการทํานายดวงชะตา
จากสื่อบุคคล และสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อประกอบการทํานายดวงชะตา และสื่ออินเทอร์ เน็ต
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อเรื่ องการใช้ บริ การทํานายดวงชะตา แต่ต่างจากงานวิจยั
ของ วาทิ นี เรื อ นไทย (2549)
ศึก ษาเรื่ อ ง “การเปิ ดรั บ สื่ อ และทัศ นคติ ข องวัย รุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการทําศัลยกรรมเสริ มความงาม” พบว่า การรับรู้ ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมเสริ มความ
งามไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติตอ่ การทําศัลยกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง
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6.2.9.3 สมมติฐานข้ อที่ 3 การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริ การ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อ ของผู้ บริ โ ภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วายมี
ความสัมพันธ์ กบั จุดประสงค์ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 เป็ นไปในเชิงบวก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา เข็มทอง (2552) ศึกษาเรื่ อง
“การเปิ ดรับสื่อการทํานายดวงชะดา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริ การทํานายดวงชะตา” พบว่า
การเปิ ดรั บสื่อการทํานายดวงชะตาจากสื่อบุคคล และสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อประกอบการ
ทํานายดวงชะตา สื่ออินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้
บริ การทํานายดวงชะตา แต่ต่างจากงานวิจยั ของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ศึกษาเรื่ อง
“ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าแฟชัน่ นําเข้ าจากต่างประเทศของวัยรุ่ น” พบว่า การเปิ ดรับ
ข่าวสารโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ านําเข้ าจากต่างประเทศของ
วัยรุ่ น นัน่ คือ การเปิ ดรับข่าวสารไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าแฟชัน่ นําเข้ าจากต่างประเทศ
ของวัยรุ่น
6.2.9.4 สมมติฐานข้ อที่ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการไปใช้
บริ การ
จากผลวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์ กับ
จุด ประสงค์ ใ นการไปใช้ บริ ก ารร้ านกาแฟ Specialty อย่า งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.001
เป็ นไปในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ศึกษาเรื่ อง
“ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าแฟชัน่ นําเข้ าจากต่างประเทศของวัยรุ่ น” พบว่า ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ า เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ ณัฐนรี ไชยภักดี
(2552) ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมในโครงการ
7 สีปันรักษ์ ให้ โลก” พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อโครงการ 7 สี ปั น
รักษ์ ให้ โลกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในโครงการ 7 สีปันรักษ์ ให้ โลก โดย Assael
(1993) กล่าวว่า ความเป็ นไปได้ และแนวโน้ มของบุคคลที่จะเกิดพฤติกรรมซึ่งเป็ นผลมาจาก
ทัศ นคติ ที่ มี ต่อ สิ่ ง นัน้ ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ สํ า หรั บ แนวคิ ด ทางการตลาดและการวิ จัยผู้บ ริ โ ภคเชื่ อ ว่ า
องค์ประกอบด้ านพฤติกรรมเป็ นการวัดความถี่บ่อยของแนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การได้
้ ้อตราสินค้ าของผู้บริ โภค (Intention to buy) ที่เกิด
องค์ประกอบด้ านพฤติกรรมเป็ นความตังใจซื
จากทัศนคติที่ผ้ ูบริ โภคมีต่อตราสินค้ า ซึ่งนักการตลาดควรให้ ความสําคัญกับส่วนผสมทางการ
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ตลาด (Marketing Mix) เช่น สินค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์ และโฆษณา เพราะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค

6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
6.3.1.1 การศึกษาปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ซึง่ ผู้วิจยั
รวบรวมกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 ร้ าน เป็ นการศึกษาสถานการณ์ทวั่ ไปและส่วนประสมการตลาดของ
ร้ านกาแฟ Specialty เพียงบางส่วนเท่านัน้ พบว่า ความต้ องการในการเปิ ดร้ านกาแฟของ
ผู้ประกอบการ คือ ต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคได้ สมั ผัสรสชาติและคุณภาพของกาแฟที่มีการคัดสรรและ
ผ่านการชงอย่างพิถีพิถนั รับรู้ ถงึ คุณค่าของกาแฟต่อแก้ วที่ผ้ บู ริ โภคควรได้ รับ ฉะนั ้น ผู้ประกอบการ
ควรสร้ างแรงจูงใจที่ จะทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคอยากดื่ มกาแฟของทางร้ านมากขึน้ โดยมี การให้ ความรู้
เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟและเครื่ องดื่มผ่านวิธีการต่างๆด้ วยกัน เช่น การสร้ างบรรยากาศภายในร้ าน
การให้ ข้อมูลที่สําคัญผ่านรายการเครื่ องดื่ม การแนะนําของพนักงาน การใช้ สื่อออนไลน์ให้ ความรู้
ความเข้ าใจหรื อแจ้ งข่าวสารของร้ านให้ มากขึ ้น โดยสิ่งเหล่านีจ้ ะเป็ นการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมของ
การดื่มกาแฟให้ กบั ผู้บริ โภค และยังเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคมาใช้ บริ การจนเกิดการบอกต่อแบบ
ปากต่อปากกันต่อในกลุม่ เพื่อน คนรอบข้ าง รวมไปถึงโซเชียลมีเดีย
6.3.1.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีอยู่หลากหลาย
กลุ่มที่ไปใช้ บริ การ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 12 กลุ่ม ดังนี ้ 1) กลุ่มมีกําลังทรัพย์ 2) กลุ่มโลก
ออนไลน์ 3) กลุม่ ชอบความบันเทิง 4) กลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง 5) กลุม่ ตามกระแส 6) กลุม่ ชื่นชอบ
การท่องเที่ยว 7) กลุม่ รักสุขภาพ 8) กลุม่ เน้ นสบาย 9) กลุม่ หนอนหนังสือ 10) กลุม่ ใช้ เวลาว่างให้
้
พบว่า ผู้บริ โภค
เป็ นประโยชน์ 11) กลุม่ ชอบนวัตกรรม 12) กลุ่มอิสระ จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
กลุ่ม เจเนอเรชั่น วายกลุ่ม ตามกระแสเป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การเปิ ดรั บ สื่ อ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ กลุ่มออนไลน์ ทําให้ เห็นว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวายให้ ความสําคัญกับการใช้ เทคโนโลยี
การใช้ โซเชียลมีเดีย ซึ่งอินเทอร์ เน็ตนัน้ มีความรวดเร็ วและมีประโยชน์ตรงกับความต้ องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย ฉะนัน้ ผู้ป ระกอบการสามารถนํ า โซเชี ย ลมี เ ดี ยมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ม ากขึน้
ตัวอย่างเช่น การลงภาพถ่ายบรรยากาศของร้ านหรื อรายการเครื่ องดื่มผ่าน Facebook, Twitter,
Instagram ถือเป็ นการแนะนําตัวร้ านเองด้ วยเช่นกัน และยังสามารถดึงดูดกลุ่มที่ชื่นชอบการ
นัง่ ร้ านกาแฟมาใช้ บริ การแล้ วลงภาพถ่ายผ่านโซเชียลมีเดีย เหมือนกับเป็ นการบอกต่อให้ กบั บุคคล
อื่นๆและทางร้ านเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ สําหรับกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายกลุ่มอื่นๆนัน้
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ผู้ประกอบการสามารถศึกษาเพื่อนํามาปรับรูปแบบของร้ านกาแฟให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรื อตรง
กับความต้ องการของผู้ประกอบการเอง
6.3.1.3 การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภคเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการมากที่
สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ จากผลวิจยั พบว่า สื่อ Facebook เป็ นสื่อกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับ
มากที่สดุ ดังนันในการทํ
้
าการตลาดหรื อวางแผนกลยุทธ์ ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักถึงการใช้
สื่อออนไลน์ให้ มากขึ ้น แจกแจงข่าวสารข้ อมูลของร้ านอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการใช้ สื่อประเภทนี ้
เป็ นการประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ นอกจากนี ้กลุม่ คนรอบข้ างของผู้บริ โภคก็
มีส่วนสําคัญ โดยเป็ นการให้ ข้อมูลแบบปากต่อปากหรื อผ่านสื่อต่างๆ ถ้ าผู้ประกอบการสามารถ
สร้ างความพึงพอใจต่อ กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคก็ จ ะเกิ ด การบอกต่อ ในทิ ศ ทางที่ ดี แล้ ว อาจส่ง ผลให้ เกิ ด
พฤติกรรมการในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
6.3.1.4 ด้ านพฤติกรรมการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายนั ้น มี
จุดประสงค์ เพื่อการพักผ่อนมากที่ สุด เนื่ องจากผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่มีความเร่ งรี บ ทําให้ ต้องการสถานที่พกั ผ่อน ดังนั ้นผู้ประกอบการจึงควรตระหนักถึง
ปั จจัยที่ทําให้ ผ้ ูที่เข้ ามาใช้ บริ การรู้ สึกผ่อนคลาย และควรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ มากขึน้
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟทุกวันนี ้เป็ นกระแสนิยม มีวตั ถุประสงค์ที่หลากหลาย
ในการใช้ บริ การ จนอาจทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ได้ ใส่ใจถึงผลิตภัณฑ์ของร้ านเป็ นหลัก
6.3.1.5 การศึกษาทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นการศึกษาความคิดเห็นในแต่ละ
ด้ าน ดังต่อไปนี ้ 1) ด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ด้ านราคา 3) ด้ านสถานที่ 4) ด้ านบรรยากาศ 5) ด้ านการ
บริ การและการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ด้ านการบริ การและการส่งเสริ มการตลาดเป็ นด้ านที่
ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญมากที่สดุ เนื่องด้ วยความต้ องการของผู้บริ โภคต้ องการความสะดวกสบาย
ซึง่ ผู้ประกอบการสามารถนํามาใช้ ประกอบในการทําธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
6.3.2.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้ าน
กาแฟ Specialty ทัง้ 3 ร้ าน เป็ นการชีภ้ าพรวมของสถานการณ์ ตลาดของร้ านกาแฟรู ปแบบ
ดังกล่าวในปั จจุบนั ดังนั ้นในการศึกษาครัง้ ต่อไป จึงควรศึกษากลุ่มผู้ประกอบการร้ านกาแฟเพิ่ม
มากขึน้ เนื่ องจากธุรกิจมีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบอยู่ตลอดเวลา ทํ าให้ มุมมองและความคิดของ
ผู้ป ระกอบการเปลี่ ย นไปตามยุค สมัย หรื อ ใช้ วิ ธี สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ ผู้ม าใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้
การศึกษามีหลายแง่มมุ
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6.3.2.2 ตัวแปรที่นํามาใช้ ในการศึกษางานวิจยั นี ้ คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ
เปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติ ทั ้งนี ้ในการศึกษาครัง้ ต่อไป สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ในเรื่ องของพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์โดยเฉพาะ จากงานวิจยั พบว่า สื่อออนไลน์เป็ นสื่อที่มีสว่ น
สําคัญต่อการรับข้ อมูลข่าวสาร เนื่องด้ วยเทคโนโลยีพฒ
ั นาขึ ้นไปตามยุคสมัยทําให้ พฤติกรรมการ
ใช้ สื่อออนไลน์ของผู้บริ โภคปรับเปลี่ยนตามไปด้ วย
6.3.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาเป็ นเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงมุมมองของกลุ่มผู้บริ โภคกาแฟบางส่วนเท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาในอนาคต สามารถศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างที่มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้ การศึกษามีมมุ มองที่หลากหลายมากขึ ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับผู้ประกอบการหรื อผู้จัดการ
ร้ านกาแฟ SPECIALTY ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ จะเป็ นการศึกษาเพื่อหาคําตอบให้ สอดคล้ องตาม
วัตถุประสงค์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดไว้ โดยแบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
แนวคําถามกลุ่มสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
1) สถานการณ์ร้านกาแฟ Specialty ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การร้ านต่อกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วายเป็ น
อย่างไรต่อร้ านกาแฟ Specialty ในปั จจุบนั
3) ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty ตามแนวคิดการสื่อสารการตลาด
เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่งเสริ มตลาด ฯลฯ
4) ปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาดของการทําร้ านกาแฟ
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปั จจัยการสื่อสารการตลาดของร้ านกาแฟ Specialty กับการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ
พฤติกรรมการใช้ บริ การ และทัศนคติของกลุม่ ผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงใน ( ) หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่าง
1.1 แบบสอบถามในด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) 18-20 ปี
( ) 27-29 ปี

3. การศึกษา

( ) ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
( ) อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช.
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี

4. รายได้ ตอ่ เดือน

( ) ตํ่ากว่า 10,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป

( ) 10,001 -20,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท

5. อาชีพ

(
(
(
(

( ) รับราชการ
( ) พนักงานบริ ษัทเอกชน
( ) รับจ้ างทัว่ ไป

( ) 21-23 ปี
( ) 30-32 ปี

) นักเรี ยน/นักศึกษา
) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
) ธุรกิจส่วนตัว
) อื่นๆ โปรดระบุ……………

( ) 24-26 ปี
( ) 33-35 ปี
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ส่ วนที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1 คําถามเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรม

ฟั งเพลง
ดูหนัง/ดูละคร
ออกกําลังกาย
วาดรู ป
ถ่ายรูป
ช้ อปปิ ง้
เล่นดนตรี /ร้ องเพลง
อ่านหนังสือ
เลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง
ทําอาหาร/ทําขนม
เล่นเกมส์ออนไลน์
เล่นอินเทอร์ เน็ต
ท่องเที่ยวกรุงเทพ/ต่างจังหวัด
เสริ มสวย เข้ าสปา หรื อนวด
ผ่อนคลาย
15 เรี ยนหลักสูตรที่ใช้ ประกอบ
อาชีพได้

5
เป็ น
ประจํา

4
3
ค่ อนข้ าง ทําบ้ าง
บ่ อย
ไม่ ทาํ
บ้ าง

2
นานๆ
ครั ง้

1
ไม่ ทาํ
เลย
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2.2 คําถามเกี่ยวกับความสนใจของผู้บริโภค
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สุด

ข้ อ

ความสนใจ

1 ให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง
2 นิยมซื ้อสินค้ ามีชื่อเสียง (Brand
Name)
3 ติดตามข่าวสารบ้ านเมืองเสมอ
4 แชร์ ภาพหรื อสิง่ ที่สนใจผ่านสื่อ
Social
5 ติดตามไอดอลหรื อบุคคลที่
สนใจในสื่อโซเชียล
6 ชอบงานประดิษฐ์ หรื อสนใจใน
งานฝี มือ (D.I.Y)
7 ชอบติดตามแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์
8 สนใจวิธีในการดูแลร่างกาย
เพื่อให้ มีรูปร่ างและสัดส่วนที่ดี
9 สนใจสินค้ าไอทีนวัตกรรมใหม่ๆ
10 ชอบไปงานอีเว้ นขายสินค้ า
11 ชอบไปดูคอนเสิร์ต
12 ชอบอ่านหนังสือ หรื อนัง่ ทํางาน
นอกสถานที่
13 สรรหาสถานที่ใหม่ๆไป
ท่องเที่ยว
14 ชอบซื ้อสินค้ าออนไลน์
15 สนใจที่จะทําธุรกิจส่วนตัว

5
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

4
เห็น
ด้ วย

3
เฉยๆ

2
1
ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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2.3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภค
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สุด

ข้ อ

ความคิดเห็น

1 การออกไปท่องเที่ยวคือการให้
รางวัลแก่ตวั เอง
2 สื่อออนไลน์มีความสําคัญในทุก
วันนี ้
3 ทําตัวอยูใ่ นกระแสเพื่อไม่ให้ เกิด
ความแตกต่างจากผู้อื่น
4 ทําธุรกิจส่วนตัวเป็ นช่องทางใน
การเพิ่มรายได้
5 ติดตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์
มีความสําคัญ
6 รับประทานอาหารและดื่มนอก
บ้ านบ้ าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
7 ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ทางการเมืองมีผลต่อการทํา
ธุรกิจ
8 ข้ อมูลจากสื่อหรื อผู้มีอิทธิพลมี
ส่วนช่วยในการเลือกซื ้อสินค้ า
9 ซื ้อสินค้ าออนไลน์มีความ
สะดวก
10 เปลี่ยนยี่ห้อสินค้ าที่ใช้ อยูเ่ รื่ อยๆ
เพื่อลองอะไรใหม่ๆ

5
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

4
เห็น
ด้ วย

3
เฉยๆ

2
1
ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ข้ อ

ความคิดเห็น

5
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

4
เห็น
ด้ วย

3
เฉยๆ

2
1
ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง

11 เดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นบุคคล
สะดวกสบายกว่ารถสาธารณะ
12 สินค้ าราคาแพงเป็ นสินค้ าที่มี
คุณภาพ
13 การเรี ยนวิชาชีพสามารถนํามา
ประกอบอาชีพให้ กบั ตัวเองได้
14 การออกกําลังกาย/กินอาหารมี
ประโยชน์มีความสําคัญต่อชีวิต
15 การบอกต่อเรื่ องราวที่ดีหรื อการ
แชร์ ในสื่อออนไลน์ จะทําให้ ร้ ูสกึ
ดี
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภค
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ

ข้ อ

เนือ้ หา

3.1 ประเภทของการเปิ ดรั บสื่อ
1 โทรทัศน์
2 วิทยุ
3 หนังสือพิมพ์
4 นิตยสาร/พ็อคเก็ตบุ๊ค
5 Facebook

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด
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ข้ อ

เนือ้ หา

6 Instagram
7 Twitter
8 เว็ปไซต์/บล็อก
9 คนรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพื่อน
คนที่ทํางาน เป็ นต้ น
3.2 วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดรั บสื่อ
ท่านเปิ ดรับสื่อเพื่อต้ องการผ่อน
คลาย
2 ท่านเปิ ดรับสื่อเมื่อรู้ สกึ เบื่อ เหงา
1

ท่านเปิ ดรับสื่อเพื่อต้ องการหา
ข้ อมูล
ท่านเปิ ดรับสื่อเพื่ออัพเดทข้ อมูล
4
ต่างๆ
ท่านเปิ ดรับสื่อเพื่อหาแรงบันดาล
5
ใจ
ท่านเปิ ดรับสื่อเพื่อใช้ ในการ
6
สนทนา
3

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด
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ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ Specialty ในเขต
กรุงเทพมหานคร
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ
5
4
มาก
มาก
ข้ อ
เนือ้ หา
ที่สุด
4.1 จุดประสงค์ ในการไปใช้ บริการร้ านกาแฟ Specialty

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1 ดื่มกาแฟโดยเฉพาะ
2 นัดพบสังสรรค์กบั กลุม่ เพื่อน
3 คุยเรื่ องงาน
4 อ่านหนังสือ
5 พักผ่อน
6 ไปตามที่คนแนะนํ ามา เช่น เพื่อน
บอก หรื อพบเห็นจากสื่อ
7 ถ่ายรูปและ Check-In
8 หาสถานที่นงั่ ทํางาน
4.2 ความถี่ในการไปใช้ บริ การร้ านกาแฟต่อสัปดาห์ (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
( ) 1 ครัง้ /สัปดาห์
( ) 2 ครัง้ /สัปดาห์
( ) 3 ครัง้ /สัปดาห์
( ) มากกว่า 3 ครัง้ /สัปดาห์
4.3 บุคคลที่ไปใช้ บริ การด้ วย (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
( ) เพื่อน
( ) คูร่ ัก
( ) ครอบครัว
( ) คนเดียว

( ) คนที่ทํางาน

1
น้ อย
ที่สุด
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4.4 วิธีในการเดินทางไปใช้ บริ การ (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
( ) รถยนต์สว่ นตัว
( ) รถแท็กซี่
( ) จักรยาน
( ) มอเตอร์ ไซด์

( ) รถไฟฟ้ า
( ) เดิน

4.5 ช่วงเวลาที่เข้ าไปใช้ บริ การบ่อยที่สดุ (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
( ) 6.01 – 09.00 น.
( ) 09.01 – 12.00 น.
( ) 12.01 – 15.00 น.
( ) 15.01 – 18.00 น.
( ) หลัง 18.00 เป็ นต้ นไป
4.6 ระยะเวลาในการใช้ บริ การร้ านกาแฟ (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
( ) น้ อยกว่า 30 นาที
( ) 1 ชัว่ โมง
( ) 2 ชัว่ โมง
( ) มากกว่า 2 ชัว่ โมง
ส่ วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริ โภคต่อร้ านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย (  ) ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ

ข้ อ

เนือ้ หา

5.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
1 ท่านคิดว่าเมล็ดกาแฟที่นํามาใช้ ใน
การชงควรมีความพิเศษ เป็ น
รสชาติเฉพาะของร้ าน
2 ท่านคิดว่าควรมีรสชาติกาแฟที่
หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือก
3 ท่านคิดว่ารสชาติและความหอม
ของกาแฟมีความสําคัญ

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด
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ข้ อ

เนือ้ หา

4 ท่านคิดว่าความสวยงามของ
ลวดลายบนแก้ วกาแฟ หรื อศิลปะ
บนฟองนม (Latte Art) เป็ นสิ่ง
สําคัญต่อร้ านกาแฟ
5 ท่านคิดว่าควรมีการจําหน่ายเมล็ด
กาแฟหรื อสินค้ าที่เกี่ยวข้ องภายใน
ร้ าน
5.2 ด้ านราคา
1 ท่านคิดว่าราคาของกาแฟต่อแก้ ว
ไม่ควรเกิน 100 บาท
2 ท่านคิดว่าราคาต่อแก้ วที่แพง
เกินไปมีผลต่อการมาใช้ บริ การ
3 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีทํา
การตลาดรับสิทธิพเิ ศษ อย่างเช่น
ทําบัตรสมาชิก ทําบัตรสะสมแต้ ม
เพื่อแลกรับของสมนาคุณจากทาง
ร้ าน
5.3 ด้ านสถานที่
1 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรง่ายต่อ
การสังเกตเห็น หรื อตั ้งอยูใ่ นแหล่ง
ชุมชนหรื อห้ างสรรพสินค้ า
2 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีการระบุ
ที่ตงหรื
ั ้ อมีแผนที่ในสื่อให้ ชดั เจน
เพื่อง่ายต่อการเดินทาง

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

180

ข้ อ

เนือ้ หา

3 ท่านคิดว่าควรมีที่จอดรถยนต์
สําหรับผู้มาใช้ บริ การ
4 ท่านคิดว่าระยะทางส่งผลต่อการ
ไปใช้ บริ การร้ านกาแฟ
5 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรตั ้งอยูใ่ นที่
ที่สามารถเดินทางได้ โดยรถ
สาธารณะ
5.4 ด้ านบรรยากาศ
1 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีการ
ตกแต่งที่มีลกั ษณะเฉพาะหรื อโดด
เด่น เช่น การตกแต่งร้ านด้ วยไม้
การตกแต่งร้ านแบบปูนเปลือย
เป็ นต้ น
2 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีมมุ ที่
เหมาะแก่การถ่ายรู ป
3 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีไม่เกิน
10 โต๊ ะ
4 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมี
บรรยากาศที่ดอู บอุน่ ผ่อนคลาย
5 ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมี
เคาน์เตอร์ หรื อที่นงั่ หน้ าบาร์ ไว้
สําหรับนัง่ ดูวิธีการชงกาแฟ หรื อ
พูดคุยกับบาริ สต้ า

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด
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ข้ อ
5.5
1

2

3
4

5

5
มาก
ที่สุด
ด้ านการบริการและการส่ งเสริ มการตลาด
ท่านคิดว่าพนักงานหรื อบาริ สต้ า
ควรมีความรู้เกี่ยวกาแฟ สามารถ
ตอบคําถาม หรื อแนะนําได้
ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีบริ การ
อินเตอร์ เน็ตฟรี และปลัก๊ ให้ กบั ผู้
มาใช้ บริ การ
ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีไม่เกิน
10 โต๊ ะ
ท่านคิดว่าร้ านกาแฟ ควรไปออก
งานอีเว้ นทางการตลาดหรื อที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์
ท่านคิดว่าร้ านกาแฟควรมีชอ่ งทาง
การสื่อสาร เช่น เบอร์ โทร
Facebook Instagram ไว้ คอยให้
เนือ้ หา

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

1

ภาคผนวก ค
ภาพบรรยากาศของร้ านกาแฟทัง้ 3 ร้ าน

ภาพที่ ค.1 นิโรธา วีรธรรมพูลสวัสดิ์ ผู้ประกอบการร้ าน One Ounce For Onion และผู้ทําวิจยั
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ภาพที่ ค.2 หน้ าร้ าน One Ounce For Onion

ภาพที่ ค.3 บริ เวณที่นงั่ ด้ านนอกของร้ าน One Ounce For Onion

184

ภาพที่ ค.4 บริ เวณที่นงั่ ด้ านนอกของร้ าน One Ounce For Onion

ภาพที่ ค.5 บริ เวณที่นงั่ ภายในร้ าน One Ounce For Onion

185

ภาพที่ ค.6 เครื่ องดื่ม Hot Latte ของร้ าน One Ounce For Onion

ภาพที่ ค.7 อาหารของร้ าน One Ounce For Onion

186

ภาพที่ ค.8 รายการเครื่ องดื่มอืน่ ๆของร้ าน One Ounce For Onion

ภาพที่ ค.9 เคาน์เตอร์ สําหรับสัง่ เครื่ องดื่มร้ าน One Ounce For Onion

187

ภาพที่ ค.10 วรรศิกา ญาณสิทธิ ผู้จดั การร้ าน Amatissimo Caffe และผู้ทําวิจยั

188

ภาพที่ ค.11 บริ เวณหน้ าร้ าน Amatissimo Caffe

ภาพที่ ค.12 บริ เวณหน้ าร้ าน Amatissimo Caffe
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ภาพที่ ค.13 บริ เวณภายในร้ าน Amatissimo Caffe

ภาพที่ ค.14 บริ เวณภายในร้ าน Amatissimo Caffe

190

ภาพที่ ค.15 เครื่ องดื่ม Iced Latte ของร้ าน Amatissimo Caffe

ภาพที่ ค.16 ขนมปั งของร้ าน Amatissimo Caffe

191

ภาพที่ ค.17 เคาน์เตอร์ สําหรับสัง่ เครื่ องดื่ม ร้ าน Amatissmo Caffe

ภาพที่ ค.18 อุปกรณ์สําหรับชงกาแฟ ร้ าน Amatissimo Caffe

192

ภาพที่ ค.19 อดิเทพ พินิจภิญโญ และ นงพรรณ ตั ้งทวีกลู ผู้ประกอบการร้ าน Ink & Lion
และผู้จดั ทําวิจยั
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ภาพที่ ค.20 บริ เวณหน้ าร้ าน Ink & Lion

ภาพที่ ค.21 บริ เวณภายในร้ าน Ink & Lion

194

ภาพที่ ค.22 บริ เวณภายในร้ านที่มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของร้ าน Ink & Lion

ภาพที่ ค.23 ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่วางจําหน่ายในร้ าน Ink & Lion

195

ภาพที่ ค.24 เคาน์เตอร์ สําหรับสัง่ เครื่ องดื่มของร้ าน Ink & Lion

ภาพที่ ค.25 บริ เวณสําหรับชงเครื่ องดื่มของร้ าน Ink & Lion

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายเอกยุทธ ภมรกูล

ประวัตกิ ารศึกษา

ภาควิ ช าการสร้ างสรรค์ โ ฆษณา คณะนิ เ ทศ
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ งเทพ ปี ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา ปี 2551

ประวัตกิ ารทํางาน

- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ย Project ของบริ ษัท I-Design
จํากัด ปี 2554
- ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยทัว่ ไป ของร้ านเสื ้อผ้ า JBB*
ปี 2555-2556

