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บทคดัย่อ  

งานวจิยันีมวีตัถุประสงค ์1) เพอืศกึษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใช้

บรกิารร้านร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของผู้บริโภคกลุ่ม GENERATION Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 2) เพอืศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

ในประเภทคาเฟ่ของผู้บรโิภคกลุ่ม GENERATION Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมรีูปแบบ

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยัในครงันี คอื กลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y (อายุ

ตงัแต่ 26-41 ปี) ทีเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิใีชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลเชงิพรรณา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมานด้วย 

T-test, F-test และสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวจิยั พบว่า ผู้บรโิภคททีําการสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และมีระดบัรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อ

เดอืน ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์พบว่า ดา้นเพศ อาชพีและระดบัรายได้ต่อเดอืน 



มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมอีิทธิพลต่อการเลือกเข้าใช้

บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดย

มอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  

 องคค์วามรูห้รอืประโยชน์ทไีด้จากงานวจิยันี สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที

กําลงัศึกษาพฤตกิรรมการบรโิภคของคนกลุ่ม Generation Y หรอืผู้ประกอบการทสีนใจธุรกจิร้านกาแฟใน

ประเภทคาเฟ่ เพอืนําไปวางแผนกลยุทธท์างการตลาด ใหถู้กต้องเหมาะสมเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย

มากยงิขนึ 

คาํสาํคญั : ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด, การตดัสนิใจ, Generation Y, รา้นกาแฟในรูปแบบคาเฟ่ 

 

Abstract 

The research aims 1 ) To investigate the demographic factors affecting generation Y's decision to 

choose a Fresh coffee shop (Café) in the Bangkok Metropolitan Region 2) To study the Marketing 

Mix factors that influence generation Y's decision to choose a Fresh coffee shop (Café) in t h e 

Bangkok Metropolitan Region. The research methodology is quantitative. The sample group for this 

study comprises 400 Generation Y customers (aged 26-41 years) who frequented coffee shops 

(cafés) in Bangkok Metropolitan Region. Questionnaires were used to obtain data from the sample. 

The descriptive data analysis statistics are percentage, mean, and standard deviation. Moreover, T-

test, F-test, and Multiple Regression Analysis are used for inferential statistical analysis.  

 According to the results of a study, the majority of those questioned were female. They 

have a bachelor's degree, work as employees of private companies, and have an average monthly 

salary of 20,001 - 30,000 baht per month. The demographic hypothesis testing result indicated that 

gender, occupation, and monthly salary level affect café selection by Generation Y consumers in the 

Bangkok Metropolitan Region. Furthermore, the outcomes of the hypothesis testing of the Marketing 

Mix factor influencing generation Y's decision to choose a Fresh coffee shop (Café) in the Bangkok 

Metropolitan Region are Products, Prices, Physical Evidence, and Promotion with a statistically 

significant at 0.05 level. 



 The knowledge or advantages obtained from this study could well be utilized as a guideline 

for entrepreneurs investigating the consumption behavior of Generation Y or entrepreneurs interested 

in the coffee shop business (cafe) for use in developing more effective, relevant, and targeted 

marketing strategies. 

Keywords: Marketing Mixed, Purchase Decision, Generation Y, Fresh coffee shop (Café) 

บทนํา 

ปัจจุบนัวธิีการดําเนินชีวติของคนในกรุงเทพมกีารดําเนินชีวติเปลียนแปลงไป รวมทงัพฤติกรรม

ผู้บรโิภคกาแฟทเีปลยีนไปจากสมยัก่อน วฒันธรรมการดมืกาแฟแต่เดมิเป็นทนิียมในช่วงเช้า แต่ดว้ยปัจจยั

ดา้นเวลาทเีร่งรบีและการเดนิทางทมีกีารสญัจรทางถนนทหีนาแน่น บวกกบัสงัคมเมอืงทมีปีระชากรเพมิมาก

ขนึในเมอืง ประกอบกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ สอืโซเชยีลมเีดยีต่างๆทเีขา้มา ทําใหว้ฒันธรรมความนิยมการดืม

กาแฟของผู้บรโิภคเรมิเปลยีนแปลงไปจากเดิม นันคอืมกีารใช้บรกิารร้านกาแฟทุกช่วงเวลาและร้านกาแฟ

กลายเป็นสถานทที่องเทยีว พกัผ่อนแห่งหนึง (สุภาภรณ์, 2558) และเนืองจากในปี 2563 จนถงึปัจจุบนั มี

การระบาดของโควดิ-19 ซงึเป็นโรคทเีกดิขนึใหม่และมกีารระบาดทวัทุกมุมโลก โควดิ-19 นีมอีทิธพิลต่อวถิี

การชวีติ การทํางาน และการดําเนินชวีติประจําวนั กระทบกบัหลายๆธุรกจิ ทําใหต้้องปิดตวัลง ซงึสวนทาง

กบัแนวโน้มธุรกจิผลติกาแฟมแีนวโน้มเติบโตสูงขนึและมกีารขยายตวัของธุรกจิร้านขายกาแฟทมีจีํานวน

มากขนึอย่างรวดเรว็ (กรมพฒันาธุรกจิการค้า, 2562) เนืองจากผู้คนไม่สามารถออกไปใช้ชวีติแบบปกติได ้

ทําให้ผู้บรโิภคบางส่วนผนัตวัมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยยดึตามความสนใจของตนเองเป็นหลกั ด้วย

สาเหตุนีทาํใหอ้ตัราการเตบิโตของธุรกจิรา้นกาแฟไดเ้ตบิโตอย่างต่อเนือง  

ในปัจจุบันผู้บริโภคทีแชร์ส่วนแบ่งการตลาดในการใช้บริการร้านกาแฟ มากทีสุดอยู่ในกลุ่ม

Generation Y ซงึเป็นคนทเีกดิในช่วง ปี 2524-2539 หรอืมอีายุ 26-41 ปี ทวัโลกคอืกลุ่มผูบ้รโิภคนีมสีดัส่วน

คดิเป็น 23% ของประชากรทงัหมด เป็นกลุ่มทมีกีําลงัในการซือสูง โดยไม่ได้เป็นเพยีงแค่ผู้บรโิภคกลุ่มที

ใหญ่ทสีุดในตลาดไทยในปัจจบนัแต่จะเป็นผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ทสีุดในอนาคตอกีดว้ย โดยผู้บรโิภคกลุ่มนีสว่น

ใหญ่มคีวามสนใจทจีะทํางานแบบอาชีพอิสระ (Freelance) กนัมากขนึ ทําให้ต้องมกีารเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟทมีากกว่าแค่การหาเครอืงดมื (วรามาศ เพช็รเนียม, 2558 1-5 ) นอกจากเรอืงของรสชาตกิาแฟด ีมี

บรรยากาศด ีตกแต่งรา้นสวยงามแลว้ ยงัต้องเออือํานวยต่อการเขา้ใชบ้รกิารเพอืนัดประชุม นังทํางาน หรอื

นัดพบปะเพอืนฝงู ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไม่ว่าผู้ประกอบการรายเลก็หรอืใหญ่ได้มกีารขยายสาขาของร้าน

กาแฟเพอืตอบสนองความต้องการทีเพิมขนึ รวมถึงการสร้างความพงึพอใจให้เกิดกับผู้บริโภคได้อย่าง

ต่อเนืองมาเป็นแนวทางในการเพมิยอดขายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 



นอกจากนีงานวจิยัจากเจาะเทรนด์โลก 2022 กล่าวว่า หลงัจากโควดิ-19 เรมิต้นและระบาดอยู่ใน

ปัจจุบนัมอีิทธิพลต่อการปรบัเปลยีนและวถิีการใช้ชวีติของคนกลุ่ม Generation Y ในสงัคม โดยปกตแิล้ว 

75% ของคนกลุ่มนีจะตดิอยู่ในโลกออนไลน์ ใชส้อืโซเซยีลต่างๆ แต่เมอืมภีาวะโควดิเป็นระยะเวลานาน คน

กลุ่มนีจึงหาวิธีหลีกหนีและหลบจากหน้าจอในโลกออนไลน์โดยการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งมากขึน 

ยกตัวอย่างเช่น การตังแค้มป์ ท่องเทียวตามธรรมชาติ ถ่ายรูปตามร้านกาแฟ ซึงนับได้ว่าคนกลุ่ม 

Generation Y เป็นกลุ่มเป้าหมายของรา้นกาแฟแบบคาเฟ่ทวัไป เนืองจากคนกลุ่มนีสามารถใชโ้ลกโซเซยีล

ในการประชาสมัพนัธ์ให้ร้านได้อย่างง่ายดาย และในปัจจุบนัร้านแบบคาเฟ่ยงัมกีิจกรรมให้ทําหลากหลาย 

มากกว่าเป็นรา้นขายกาแฟอย่างเดยีว 

จากความเป็นมาและประเดน็ปัญหาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่ มผู้บริโภค Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพอืนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลทสีามารถประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเรอืง

การวางแผนการตลาดประกอบการตดัสนิใจ และวางกลยุทธ์ต่างๆเพอืเพมิยอดขายให้กบัธุรกจิร้านกาแฟ

แบบคาเฟ่ได ้  
 

สมมติฐานของการวิจยั  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์แีตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภท

คาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นสว่นผสมทางการตลาด7Ps ทแีตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

ในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

. เพอืศกึษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรท์มีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นรา้น

กาแฟในประเภทคาเฟ่ของผูบ้รโิภคกลุ่ม GENERATION Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

. เพอืศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟใน

ประเภทคาเฟ่ของผูบ้รโิภคกลุ่ม GENERATION Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

 

 

 



                ตวัแปรอิสระ                                                                                            ตวัแปรตาม 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

  

 

      

 

 

ภาพท ี1-1 กรอบแนวความคดิ 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัประชากรศาสตร ์

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538, อ้างถึงใน ศิริวรรณ สรวงศิริ, 2563) กล่าวว่าลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์หมายถึง ลักษณะส่วนเฉพาะบุคคลทีมีอิทธิพลพฤติกรรมและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ จํานวนสมาชิกภายในครอบครวั รายได้ อาชีพ ระดบั

การศึกษา เป็นต้น ซงึปัจจยัทางประชากรศาสตร์นิยมนํามาใช้ในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น 

ขนาดของตลาดเป้าหมาย โดยเป็นหนึงในปัจจยัทีสําคญัในการแบ่งส่วนทางการตลาด โดยพจิารณาถึงความ

แตกต่างของลกัษณะของผูบ้รโิภคดงันี 

การเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้น

กาแฟในประเภทคาเฟ่ของ

กลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y     

ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 



เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทสีําคญั ทําให้บุคคลมทีศันคตแิละ

พฤติกรรมการบริโภคทีแตกต่างกนั ลักษณะความแตกต่างทางเพศค่อนข้างทีจะชัดเจน ทําให้นักการตลาด

สามารถนําประโยชน์จากจุดนีมาประยุกตใ์ชก้บัการแบ่งสว่นตลาดได ้

อายุ (Age) กลุ่มผู้บรโิภคทีมอีายุแตกต่างกนั ย่อมมทีศันคติ ความต้องการในซือสินค้าและบริการที

แตกต่างกนั ในงานวจิยันีเลอืกศกึษาผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation Y มช่ีวงอายุตงัแต่ 26-41 ปี 

รายได้ (Income) รายได้ จดัว่าเป็นตวัแปรทีสําคญัในการกําหนดส่วนของตลาดของสนิค้าและบรกิาร 

เนืองจากผูบ้รโิภคทมีรีายไดม้ากมแีนวโน้มทจีะมอีํานาจการตดัสนิใจซอืทมีากขนึดว้ย แต่กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนีอาจ

มสีดัส่วนทน้ีอยกว่ากลุ่มทรีายไดป้านกลางและมรีายไดน้้อย ซงึจดัเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ จงึเกดิปัญหาสําคญั

ในการแบ่งส่วนตลาด คอืรายได้อย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มผู้บรโิภคใดจะเป็นกลุ่มทีใช้ผลิตภณัฑ์มาก

ทสีุด 

ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Education and Occupation) ระดบัการศกึษาและอาชพี เป็นปัจจยัททีํา

ใหเ้กดิการตดัสนิใจซอืของผูบ้รโิภคทแีตกต่างกนั เพราะระดบัการศกึษาทตี่างกนั และอาชพีทแีตกต่างกนั มคีวาม

ต้องการในการบรโิภคสนิค้าหรอืบรกิารทแีตกต่างกนั กล่าวคอื ผู้บรโิภคทมีกีารศกึษาสูง มคีวามสามารถในการ

เข้าถึงข้อมูล สือต่างๆ รวมถึงสามารถรบัรู้ข่าวสารได้ดีกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาตํากว่า จึงทําให้ผู้ทีมีระดบั

การศกึษาสูงกว่าอาจมคีวามตอ้งการสนิคา้ทดีกีว่ามาตอบสนองใหช้วีติดขีนึ  

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 

Kotler and Keller (1997, อ้างอิงจากอังคะณา ยศวิปาน, 2564) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบและเครอืงมอืทางการตลาดทสีําคญัในการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

โดยเป็นปัจจยัทสีามารถควบคุมไดเ้พอืช่วยใหธุ้รกจิบรรลุตามเป้าหมายทตีงัไว ้ ซงึในการทาํธุรกจิทดีจีะต้องสรา้ง

ส่วนผสมทางการตลาดสําหรบัการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม โดยวตัถุประสงค์หลกัของการสรา้ง

สว่นผสมทางการตลาดคอื เพอืตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถอธบิายปัจจยัทงั 7 

ประการได ้ดงันี (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2556) 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สงิทมีอบใหก้บัผูบ้รโิภคเพอืตอบสนองความต้องการและความปรารถนา

ของบรโิภค เป็นได้ทงัสนิค้าทีจบัต้องได้ และสนิค้าทีจบัต้องไม่ได้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจเป็น สนิค้า การ

ให้บริการ ความคิด ตัวบุคคล หรือสถานที ผลิตภัณฑ์เหล่านันต้องสามารถให้ประโยชน์ (Utility) และคุณค่า 

(Value) แก่ผูบ้รโิภคได ้ 

ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการทีผู้บริโภคจะต้องจ่ายเป็นตัวเงิน เพือเป็นการ

แลกเปลยีนใหไ้ดม้าซงึสนิคา้หรอืบรกิารนนัๆ  



ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการทํางานทีจะทําให้สินค้าหรือบริการที

ผู้ประกอบการผลิตขึนไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพือให้ผู้บริโภคได้สนิค้าหรือบริการตามทีต้องการอย่าง

สะดวกสบายทสีุด โดยอาจจะผ่านคนกลางหรอืไม่ผ่านคนกลางกไ็ด ้  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กจิกรรมทสีนับสนุนให้เกดิกระบวนการสอืสารทางการ

ตลาดระหว่างผู้จ ัดจําหน่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพือสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคและเห็นคุณค่าในสิงที

ผู้ประกอบการตังใจนําเสนอ อีกทงัยังใช้เพือแจ้งข่าวสาร (Inform) จูงใจ (Persuade) และเตือนความทรงจํา 

(Remind) การสรา้งส่วนผสมการสง่เสรมิการตลาดมเีครอืงมอืทสีาํคญั ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การ

ขายโดยใชพ้นักงานขาย และการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ เพอืใหผู้บ้รโิภคเกดิการซอืสนิค้าและเขา้ใชบ้รกิาร

อย่างต่อเนือง  

บุคลากร (People) หมายถึง ผู้ทีมสี่วนเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ทงัหมด อาจรวมตงัแต่เจ้าของกิจการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานในทุกระดบั ส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากรจดัเป็นส่วนสําคญัในงานดา้นการบรกิารที

สามารถใชเ้ป็นจุดแขง็สรา้งความแตกต่างเหนือคู่แข่งในผลติภณัฑเ์ดยีวกนัได ้โดยพนกังานสามารถสรา้งแรงจูงใจ

เพอืทําใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคได ้ 

การสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) หมายถึง การ

สรา้งและแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของการบรกิารโดยรวมทสีามารถมองเหน็ได ้เพอืดงึดดูผูบ้รโิภค เพอืใหผู้บ้รโิภค

มองรับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์หรือคุณค่าของการบริการทีผู้ประกอบการนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

สภาพแวดลอ้มของสถานทภีายในสถานประกอบการหรอืการออกแบบตกแต่งสถานท ี 

กระบวนการ (Process) หมายถงึ ขนัตอนในการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารทมีคีุณภาพ โดยมุ่งเน้นความ

ถูกตอ้ง รวดเรว็ เพอืสรา้งความพงึพอใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภค 

3. ทฤษฎีและแนวคิดเกยีวกบัเจเนอเรชนัวาย (Generation Y)  

แนวคดิเกยีวกบัเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) เดมิเรมิมาจาก Karl Mannheim นักสงัคมศาสตรช์าวฮงั

กาเรยีน ทศีกึษาลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของบุคคลโดยเชอืว่า ผูค้นในสงัคมทมีใีนช่วงอายุทใีกลเ้คยีงกนัและเตบิโต

ขนึท่ามกลางเหตุการณ์ใหญ่ๆ บางอย่างร่วมกนั จะมคีุณลกัษณะ “ บางอย่าง” ทคีลา้ยคลงักนั (หนงึฤทยั รตันาพร, 

) ปัจจุบนัมกีารแบ่งกลุ่มประชากรตามแนวคดินักเศรษฐศาสตรแ์บ่งออกเป็น  กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มท ี1 Baby 

Boomer มอีายุระหว่าง 57-75 ปี กลุ่มท ี2 คอื Generation X มอีายุระหว่าง 42-56 ปี กลุ่มท ี3 คอื Generation Y มี

อายุระหว่าง 26-41 ปี และกลุ่มท ี4 คอื Generation Z อายุ 6-25 ปี โดยแต่ละกลุ่มตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์จะ

มพีฤตกิรรมการบรโิภคทแีตกต่างกนั 

ผลการศึกษาการปรบัปรุงแนวโน้มประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติในปี 2562 พบว่ากลุ่มคน 

Generation Y เป็นกลุ่มประชากรทีมีจํานวนมากทีสุดในโลก คิดเป็น 23% ของประชากรโลกทงัหมด มีการ



คาดการณ์คาดว่าในอกี 20 ปี ขา้งหน้า อํานาจการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคจะตกอยู่ใน กลุ่มคน Generation Y เกอืบ

ทงัหมด เพราะนอกจากจะได้เปรียบ generation อืนๆ ด้วยจํานวนประชากรทีมากแล้ว ยังเป็นกลุ่มทีได้รบั

การศึกษาอย่างเต็มท ีช่วงอายุอยู่ในช่วงทมีรีายได้มนัคง ส่งผลให้มกีําลงัซือสูง ซงึกําลงัจะกลายมาเป็นทงักลุ่ม

แรงงานหลกัในการขบัเคลอืนเศรษฐกจิและพฒันาประเทศในอนาคต ทาํใหน้กัการตลาดของผูป้ระกอบการบางสว่น 

หนัมาศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคของคนกลุ่ม Generation Y มากขนึ  

โดยคุณลกัษะโดดเด่นของคนกลุ่ม Generation Y ทจีะเออืต่อการวางแผนการตลาดหรอืการสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาดคอื กลุ่มคน Generation Y สามารถใช้เทคโนโลยใีนการหาขอ้มูลหรอืตดิต่อสอืสารกบักลุ่มคนได้

อย่างคล่องแคล่ว ชอบมสีงัคม ส่งผลให้คนกลุ่มนีแบ่งปันขอ้มูลตามสนใจไดอ้ย่างไม่จํากดั ชอบตดัสนิใจบนขอ้มลู 

คอืมกีารหาขอ้มูล เปรยีบเทยีบ ก่อนทจีะตดัสนิใจบรโิภคหรอืเขา้ใชบ้รกิารสนิคา้ และสุดทา้ยกลุ่มคน Generation 

Y มคีวามรูท้างการเงนิ คนกลุ่มนีจงึคาํนึงถงึปัจจยัดา้นราคาเป็นอย่างมาก  

4. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจเลือกเข้าใช้บริการ  

แนวคดิเกยีวกบักระบวนการตดัสนิใจซือหรอืเขา้ใช้บรกิารของผู้บรโิภค มกัจะประกอบด้วย 5 ขนัตอน 

ประกอบด้วย การรบัรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือหรอืเขา้ใช้บรกิาร และ

พฤติกรรมภายหลงัการซอื โดยจากงานวจิยัทผี่านมาในการตดัสนิใจซอืหรอืเขา้ใช้บรกิารของผู้บรโิภค สามารถ

เกดิขนึได้โดยไม่จําเป็นต้องผ่านทงั 5 ขนัตอน หรอืไม่จําเป็นต้องเรยีงลําดบัก็ได้ (นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555 

อา้งองิจาก Kotler and Keller 2006: 181-189)  

5. ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัร้านกาแฟ 

ปฏภิาณและคณะ ( ) กล่าวว่า ธุรกจิรา้นกาแฟแบบคาเฟ่เป็นรา้นอาหารและบารท์เีปิดบรกิารเกยีวกบั

กาแฟเป็นหลกั โดยทวัไปคาเฟ่จะจําหน่ายประเภท กาแฟ ชา โกโก้ มทีงัแบบร้อน เยน็ และปัน นอกจากนียงัมี

ขนมอบและขนมหวานทขีายคู่กบัเครอืงดมื เช่น เค้กหรอืครวัซองต์ไวบ้รกิาร เนืองดว้ยรา้นกาแฟแบบคาเฟ่เป็น

สถานททีมีคีวามหลากหลายของประเภทผูบ้รโิภค แตกต่างจากรา้นกาแฟทวัไปแต่เดมิทผีู้บรโิภคส่วนมากจะเป็น

ผู้ชายทมีอีายุมาเจรจาธุรกจิกัน ร้านกาแฟคาเฟ่เป็นทนิียมและแพร่หลายไปในทวัโลกและมกีารพฒันากลยุทธ์ 

รูปแบบการใหบ้รกิาร และการตกแต่งร้านทแีตกต่างกนัไป ทําใหลู้กค้าของรา้นกาแฟแบบคาเฟ่นันมตีงัแต่วยัรุ่น 

วยัทาํงานจนถงึวยักลางคน หรอืกลุ่มคนทชีนืชอบในการดมืกาแฟ โดยจุดประสงคใ์นการมาเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

แบบคาเฟ่คอืเพอืการพกัผ่อนถ่ายรูปหรอืเป็นการไปเทยีวกบัครอบครวั หรอือาจเป็นความชอบส่วนบุคคลในเรอืง

ของกาแฟ 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

วรามาศ เพช็รเนียม (2558) ไดศ้กึษา ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารในรา้นกาแฟ Premium 

เช่น Starbuck ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารในร้าน



กาแฟ Premium ของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มทีงัหมด 4 ปัจจยั โดยเรยีงลําจากมากไป

หาน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านราคาและรสชาติของกาแฟ ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจําหน่ายและการจดจําลูกค้า ในขณะทกีารสํารวจดา้นประชากรศาสตร ์เพศทแีตกต่างกนันัน ผลวจิยั

พบว่า เพศหญงิมกีารเลอืกเขา้ใชบ้รกิาร รา้นกาแฟ Premium มากกว่าเพศชาย 

เดอืนเพชร วชิชุลดา (2561) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทมีอีิทธพิลต่อ

การตัดสินใจซือร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการนํามนับางจากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้าน

กระบวนการใหบ้รกิารในภาพรวมอยุ่ในเกณฑม์ากทสีุด รองลงมาคอื ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพอยุ่ในเกณฑ์มาก และปัจจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดอยู่ในระดบั

ปานกลาง ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดของรา้นกาแฟอนิทนิล มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

การตดัสนิใจซอืแมร้าคาจะสูงขนึ แต่ปัจจยัด้านราคาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตงัใจซอืกาแฟทุกครงัของผูบ้รโิภค

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

จุฬาลกัษณ์ และอภิรตัน์ (2562)  ได้ศึกษาปัจจยัทีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟผล

การศกึษาพบว่าลกัษณะสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 

21–30 ปี และมกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีะดบัรายไดร้ะหว่าง 20,001 - 30,000 

บาท ปัจจยัในการตัดสินใจซือกาแฟของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิง ในด้านราคา ส่วนด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านสถานท ีและด้านส่งเสรมิการขายอยู่ในระดบัเหน็ด้วย จากการศกึษาด้านพฤตกิรรมการบรโิภค

กาแฟ พบว่าโดยสว่นใหญ่ซอืกาแฟท ีรา้นกาแฟใกลท้ทีาํงาน ดงันนัผูป้ระกอบการควรคํานึงถงึลกัษณะสว่นบุคคล

ทงัหมด ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้รวมทงัใหค้วามสําคญัในการกําหนดราคา ผลติภณัฑ ์

สถานท ีและ กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

บุษญารกัษ์ นักเสยีง (2561) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟขนาดย่อมของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยศกึษาตวัแปรตามดา้นความถแีละค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิาร พบว่าผูบ้รโิภคที

มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟขนาดย่อมที

แตกต่าง นอกจานีรูปแบบการดาํเนินชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจและความคดิเหน็ มคีวามเชอืมโยงกบั

พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารร้านกาแฟขนาดย่อมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไปในทศิทาง

เดยีวกนั  

จุฑาภรณ์ เหมอืนชู (2565) ไดศ้กึษาปัจจยัทางการตลาดทมีอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคและเขา้ใช้

บรกิารรา้นกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน ในสถานี บรกิารนํามนั ปตท. จงัหวดักาญจนบรุ ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดทมีี



อทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอยุ่ในเกณฑม์ากทสีุดพจิารณาเป็นรายด้าน คอื ดา้นบุคลากร รองลงมา คอื ด้าน

กระบวนการการให้บรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และ

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ในขณะทกีารสํารวจด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา

สงูสุด ระดบัรายได ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคไมแ่ตกต่างกนั สว่นอาชพีพบว่ามอีทิธพิลอการตดัสนิใจ

เลอืกบรโิภคแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิ ีระดบั 0.05 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 งานวจิยันีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ พนืทวีจิยั คอื จงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประชากร คอื 

กลุ่มผู้บรโิภคทเีคยเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึงไม่ทราบ

จํานวนประชากรทีแน่นอน กลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มผู้บริโภค Generation Y มอีายุตงัแต่ 26-41 ปี ทีเลือกเข้าใช้

บรกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยอาศยัสตูรของ Yamane ทรีะดบัความ

เชอืมนั 95% ยอมให้มคี่าความคลาดเคลอืนท ี % ได้ทงัสนิ  คน เครอืงมอืทใีช้ในการวจิยัม ี  ชนิด คอื ) 

แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลโดย การแจกแบบสอบถามทางออนไลน์  ระหว่างเดอืนเมษายน ถงึเดอืนกนัยายน 

พ.ศ.  นําขอ้มลูเชงิปรมิาณมาวเิคราะหด์ว้ยสถติกิารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี สว่น

เบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วย T-test, F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจยั 

1. ผลการวจิยัปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บรโิภคททีําการสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 

276 คน คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 69.0 มอีายุอยู่ในช่วง 26-41 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 

389 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 97.25 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 361 คน คิดเป็น

อัตราส่วนร้อยละ 90.25 และมีระดับรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 320 คน คิดเป็น

อตัราส่วนรอ้ยละ 80.00 

2. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภคในภาพรวมอยู่ใน

เกณฑ์มาก (Xത = 4.05, S.D. = 0.659) เมอืพจิารณารายละเอยีดแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มรีะดบัความ

คดิเหน็เฉลยีอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത = 4.10, S.D. = 0.314) ดา้นราคา มรีะดบัความคดิเหน็เฉลยีอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത 

= 4.02, S.D.=0.377) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีระดับความคิดเห็นเฉลียอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത = 4.08, 

S.D.=0.354) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มรีะดบัความคดิเหน็เฉลยีอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത = 3.81, S.D.=0.433) ดา้น

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดบัความคิดเห็นเฉลียอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത = 4.03, S.D.=0.277) ด้าน

กระบวนการใหบ้รกิาร มรีะดบัความคดิเหน็เฉลยีอยู่ในเกณฑม์าก (Xത = 4.19, S.D.=0.352) 



3. ผลการวจิยัระดบัความคดิเหน็เกยีวกบัการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ของ

กลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก (Xത = 3.83, 

S.D.=0.770) พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ผู้บรโิภคททีําการสํารวจส่วนใหญ่มีความคดิเหน็ว่าการตดัสนิใจ

เลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลมกีารหาขอ้มลูก่อนเขา้ใชบ้รกิารอยู่ในเกณฑม์าก (Xത = 3.86, S.D.=1.274) 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารร้านกาแฟในประเภท

คาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทงั 2 สมมตฐิาน พบว่า สมมตฐิาน

ดา้นปัจจยัประชากรศาสตรพ์บว่า ดา้นเพศ อาชพีและระดบัรายไดต้่อเดอืน มอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้น

กาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทแีตกต่างกนั ใน

ส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อการเลอืกเขา้ใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่ม

ผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยมอีทิธพิลอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

อภิปรายผลการวิจยั  

จากการวจิยัเรอืง “ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในรูปแบบคาเฟ่ของกลุ่ม

ผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี  

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ อาชพี และระดบัรายไดต้่อเดอืนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก

เขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

1.1. เพศมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภค 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมี

แนวโน้มทจีะเลอืกเขา้ใช้บรกิารมากกว่าเพศชาย จึงแสดงใหเ้หน็ว่า ร้านกาแฟในรูปแบบของคาเฟ่สามารถตอบ

โจทยค์วามต้องการของเพศชายและหญิงได้แตกต่างกนั นอกจากเครอืงดมื ขนม และอาหารแลว้ ความสวยงาม 

ความแปลกใหม่ของร้านกาแฟแบบคาเฟ่ ยงัเป็นอกีหนึงปัจจยัทดีงึดูดใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้น

กาแฟในรูปแบบของคาเฟ่มากกว่าเพศชาย ดงันัน เพศจงึเป็นปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใช้บรกิาร

รา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 

สุภาภรณ์ จนิดาวงษ์ (2558) ทศีึกษาเกยีวกบัพฤติกรรมการเลอืกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสดบ้านไร่กาแฟ ของ

ผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐม พบว่าเพศหญิงมสีดัส่วนการเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟสดมากกว่าเพศชายอย่างมี

นัยสาํคญัทรีะดบั 0.05      

1.2. อาชีพมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคส่วน



ใหญ่เป็นกลุ่มอาชพีพนักงานเอกชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชไมพร เลศิสริลิดากุล (2559) ทศีกึษาพฤตกิรรม

การเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟทรู พบว่าผู้บรโิภคทีประกอบอาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเข้าใช้บรกิารด้าน

ความถใีนการบรโิภคแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

1.3. ระดบัรายไดต้่อเดอืนมอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใช้บรกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่ม

ผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 โดย

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีายได้อยู่ท ี20,001 - 30,000 บาท แสดงให้เหน็ว่าค่าใช้จ่ายทีเกดิจากร้านกาแฟแบบคาเฟ่ 

อาจเป็นปัจจยัหนึงททีาํใหผู้บ้รโิภคทมีคีวามแตกต่างดา้นรายได ้เลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟแบบคาเฟ่ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของจนัตมิา จนัทรเ์อยีด (2021) ทศีกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกาแฟ

สด ในเขตเทศบาลเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา พบว่าระดบัรายได้มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือกาแฟสด โดย

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัรายไดต้่อเดอืนประมาณ 25,001-30,000 บาท 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธิผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่ม

ผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ดงันี 

2.1. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

ในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิตทิีระดบั 0.05 เนืองจากผู้บรโิภคมพีงึพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงนําไปสู่การเลือกเข้าใช้

บริการร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) พบว่า ผู้บริโภคให้

ความสําคญัจากวตัถุดิบทีมคีุณภาพด ีมปีระเภทของกาแฟให้เลอืกหลากหลาย มบีรรจุภณัฑ์ทีใส่กาแฟมคีวาม 

แขง็แรง สะอาด และมขีนาดทเีหมาะสม  

2.2. ปัจจยัส่วนผสมทางดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่

ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที

ระดบั 0.05  โดยผูบ้รโิภคจะเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ ถา้มรีาคาทเีหมาะสมกบัคุณภาพวตัถุดบิ 

และปรมิาณกาแฟทไีด้รบั รวมถึงการมคีวามหลายของราคาตามขนาดของบรรจุภณัฑ์ใหเ้ลอืก ซงึสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ เมธี มณีงาม (2556) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟ โดยให้

ความสาํคญักบัราคา เนืองจากราคากาแฟตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพทไีดร้บั 

2.3. ปัจจยัส่วนผสมทางด้านการส่งเสรมิทางมอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟใน

ประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั 0.05 เนืองจาก ผู้บรโิภคจะส่วนใหญ่จะพจิารณาจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของรา้นผ่านสอื

ต่างๆเช่น  Facebook Instagram ผ่านเพจของทางรา้น รวมถงึดูการรวีวิภาพบรรยากาศภายในรา้น และพจิารณา

ถงึการจดั promotion หรอืการมโีปรแกรมส่งเสรมิการขายทีน่าสนใจเช่น บตัรสมาชกิ หรอืคูปองสะสมแต้ม ซึง



สอดคลอ้งกบังานวจิบัของ Yoon และ Nam (2018) ทพีบว่า โปรโมชนัส่งเสรมิการตลาดมอีิทธพิลทําใหผู้้บรโิภค

ซอืสนิคา้และเขา้ใชบ้รกิารอย่างต่อเนือง 

2.4. ปัจจยัส่วนผสมทางด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกเข้าใช้

บรกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่าง

กนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 เนืองจากรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่สว่นใหญ่จะเน้นไปทกีารตกแต่งรา้น 

สไตลก์ารตกแต่งแปลกใหม่ มกีารจดัมุมใหลู้กคา้ถ่ายรูปทหีลากหลาย รวมถงึบรรยากาศทผี่อนคลาย เช่นการเปิด

เพลงเบาๆ มแีสงสว่างเหมาะสม มอีุณหภูมภิายในทมีคีวามเหมาะสม ซงึมคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ (องั

คะณา ยศวปิาน, 2564) ทพีบว่า การสรา้งบรรยากาศในรา้นรูส้กึผ่อนคลายเพอืเสรมิสร้างความประทบัใจกบัผู้มา

เขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด  

ข้อเสนอแนะ  

 1. จากผลการศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์พบว่า ตวัอย่างประชากรเพศหญิง ด้านอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน และมรีายไดอ้ยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภท

คาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลสูงกว่าการเลอืกเข้าใช้บรกิารร้าน

กาแฟในรูปแบบอนืๆ ดงันัน สามารถนําขอ้มูลในการวจิยัทไีดไ้ปเป็นขอ้มูลแนวทางประกอบการตดัสนิใจสําหรบั

ผู้ประกอบการหรอืผูท้มีคีวามสนใจรเิรมิประกอบธุรกจิ โดยสามารถนําไปวางแผนและสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาด

เพอืเพมิจํานวนประชากรทเีขา้เขา้ใชบ้รกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ใหม้ากขนึได้ ไม่ใช่เพยีงพนืทกีรุงเทพมหา

นครและปรมิณฑลรวมถงึในพนืทอีนืๆ ยกตวัอย่างเช่น การเพมิโซน working space ทมีจุีดอํานวยปลกัไฟและ 

Wifi เพอืเออือํานาวยความสะดวกใหค้นกลุ่มอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนในการนัดประชุม นังคุยงาน สอดคลอ้ง

กบัคุณลกัษณะโดดเด่นของคนเจเนอเรชนัวายคอืรกัอสิระ ไม่ชอบการถูกบงัคบั ไม่ชอบการทาํงานในออฟฟิศ 

2. จากผลการศกึษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัทีมอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลือกเขา้ใช้

บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บรโิภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยั

ดา้นราคา ตามลําดบั ผูป้ระกอบการทสีนใจสามารถนําขอ้มูลไปปรบัปรุงร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของตนเองได้

หรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพิมขึน เช่น ปัจจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพทีมีผลมากทีสุด 

ผู้ประกอบการอาจปรบัแต่งร้านใหส้วยงาม ทนัสมยั สร้างกมิมคิใหร้า้นตามกระแสสงัคม อาจเพมิจํานวนประชากร

ทเีขา้เขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ใหม้ากขนึได ้ปัจจยัรองลงมาคอื ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 

ผู้ประกอบการทสีนใจอาจนําขอ้มูลจากงานวจิยัทวี่า การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสอืต่างๆ เช่น  Facebook 

Instagram ผ่านเพจของทางร้านและการรวีวิภาพบรรยากาศภายในร้าน จะทําให้จํานวนประชากรทีเข้าเข้าใช้

บรกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ใหม้ากขนึได ้สองปัจจยัถดัมาคอื ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา สอง



ปัจจยันีเป็นปัจจยัทมีาคู่กนั เพราะผูบ้รโิภคย่อมอยากไดข้องดรีาคาถูก ถ้าผู้ประกอบการสามารถทําได ้กจ็ะเพมิ

จาํนวนประชากรทเีขา้เขา้ใชบ้รกิารรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ใหม้ากขนึได ้

3. จากการศกึษาในครงัน ีผูว้จิยัศกึษากลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูบ้รโิภค Generation Y ทมีอีายุตงัแต่ 26-41 

ปี และเลือกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ในงานวจิยัถัดไป

สามารถต่อยอดในการศกึษากลุ่มผูบ้รโิภค Generation อนืๆได ้เช่น Generation Z ทใีนปัจจุบนัมกีารเขา้ใชบ้รกิาร

ร้านกาแฟในรูปแบบของคาเฟ่เป็นจํานวนมาก และมกีารเข้าถงึสอืต่างๆได้อย่างรวดเรว็ บางตวัอย่างประชากร 

อาจมอีาชพีหลกัหรอือาชีพเสรมิในการรวีวิร้านกาแฟในรูปแบบของคาเฟ่ ซึงขอ้มูลเหล่านีอาจเป็นแนวทางให้

ผู้ประกอบการสามารถคดิกลยุทธ์ทางการตลาดได้มากขึน เช่นการใช้ประโยชน์จากผู้บรโิภค Generation Z มา

สง่เสรมิดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด เพอืดงึดดูผูบ้รโิภค Generation Z ใหเ้ขา้มาเขา้ใชบ้รกิารมากขนึ

เป็นต้น 

4. จากการศกึษาในครงันี ผูว้จิยัไม่ได้ทําการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทแีตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซงึเป็นอกีหนึงปัจจยัทคีาดว่ามสีว่นในการตดัสนิใจเลอืกเขา้ใชบ้รกิาร เช่น เหตุผล

ทีเลือกเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟในประเภทคาเฟ่ ระยะเวลาในการเข้าใช้บรกิาร เป็นต้น ถ้าทําการศึกษาข้อมูล

เพมิเตมิในสว่นนี จะสามารถนํามาสรา้งกลยุทธท์างการตลาดใหผู้ป้ระกอบรา้นกาแฟในประเภทคาเฟ่ตดัสนิใจเพอื

ใชว้างแผนธุรกจิไดด้ยีงิขนึ 
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