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งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ ความดึงดูดใจและบุคลิกภาพของคาเฟ่ที่ สัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้
บริการร้านกาแฟ Stand-alone งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณโดยท าการเก็บขอ้มูลจากประชากร
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 407 คน โดยใชว้ิธีการเก็บสอบถามแบบออนไลน์ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ชอบรับประทานขนมหวานและเคร่ืองดื่ม 
ชอบท ากิจกรรมและท่องเที่ยวเมื่อมีวนัหยุด ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่กบัครอบครัว และท ากิจกรรมร่วมกบั
ครอบครัว โดยมักจะดูข้อมูลรีวิวสถานที่ต่าง  ๆ ก่อนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยมีการเลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง Instagram Facebook และ YouTube มีการใชส่ื้อออนไลน์เป็นประจ าทุก
วนัเพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารและค้นหาข้อมูลผ่านทางเสริช์เอนจิน ด้านความดึงดูดใจของสถานที่
ท่องเที่ยวประกอบไปดว้ย มีความสะดวกในการเดินทางและเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ ดา้นราคา 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเอกลกัษณ์ น่าสนใจตามล าดับ มีภาพลกัษณ์และ
บุคลิกภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยั มีความจริงใจ และ มีความน่าเช่ือถือ ปัจจยัในการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ เพื่อรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อเป็นสถานที่พบปะ
พูดคุย และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ   เช่น มีที่จอดรถ  Free wi-fi  มีปลัก๊ไฟ ไวบ้ริการ โดยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ ความดึงดูดใจและบุคลิกภาพของสถานที่ท่องเที่ยว  
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ Stand-alone เป็นอย่างมาก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .000
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This research aims to examine the relationship between lifestyle, online media usage, perceived 

attractiveness and destination personality and decision to use a stand-alone coffee shop. Quantitative 
research method was employed in this survey.  Online questionnaires were distributed to 407 respondents 
who have ever been to stand-alone coffee shop. 

The results showed that most of the respondents were female, aged between 31-40 years, single 
status, bachelor’s degree or equivalent, employees of private companies and have an average monthly 
income 30,001-40,000 baht.  Regarding their lifestyle, majority of respondents preferred eating sweets 
and drinks, having activities, traveling during holidays, spending time with family along with activities.  
Instagram, Facebook and YouTube were online media platforms that respondents used to search for 
review of places before deciding to travel.  Online media were used on a daily basis to receive information 
and search for information through search engines. Regarding the perceive attractiveness of stand-alone 
café, majority of respondents preferred the convenience factor, accessibility to tourist attractions, followed 
by price, reasonable expenses and unique tourism activities respectively.  With the perceived destination 
personality of stand-alone coffee shop, safety and reliability were the most important factors.  Moreover, 
respondents decided to select the stand-alone coffee because of food and drink, a place to meet and talk 
and convenient facilities such as parking, free wi-fi and electrical outlets.     

Lifestyle, online usage, perceived attractiveness and destination personality of stand-alone coffee 
were related to decision to use the stand-alone coffee shop service at statistically significant of .000 level.


