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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม ่ 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการศึกษาคือ ผู้บ ริโภค ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจั งหวัดเชียงใหม่  จ านวน 390 ราย  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ 

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษา

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุตั้งแต ่17-22 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท เหตุผลในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

คือ เพื่ออา่นหนังสือ ประเภทของเครื่องดื่มท่ีเลอืกซือ้บ่อยท่ีสุดคือ กาแฟ โดยเฉพาะลาเต้ อาหารหรืออาหารวา่งท่ีเลอืกซื้อ

บ่อยท่ีสุด คือ เบเกอร่ี ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ Wake Up นิยมใช้บริการ 

ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงท่ีใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา วันท่ีนิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

คือ ไม่แน่นอน นิยมไปใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟสด  

24 ชั่วโมง มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน ระยะเวลาต่อคร้ังท่ีใช้บริการคือ 3-4 ชั่วโมง เสียค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ 

101-200 บาท จ านวนคนต่อคร้ังท่ีมาใช้บริการด้วยคือ 2 คน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟสด  

24 ชั่วโมง คือ ตนเอง โดยมีลักษณะการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง จะเปลี่ยนสลับกันโดยมี 2-3 ร้านท่ีใช้เป็น

ประจ า เมื่อต้องการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ จะหาข้อมูลจาก Facebook โดยรวมมีความพึง

พอใจในการใช้ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขการใช้บริการ 

ในระดับปานกลาง แต่จะกลับมาใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงอย่างแน่นอน และแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการอย่าง

แน่นอน ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมาก  

คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เท่ากัน ด้านบุคลากร ด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดับ  

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

The objective of this study was to investigate consumer behaviors at 24-hour fresh coffee shops in Chiang 

Mai province. The sample of this study was 390 consumers at 24-hour fresh coffee shops in Chiang Mai province. A 

questionnaire was used as a research instrument to collect data.  Data were analyzed using descriptive statistics 

including frequency, percentage and mean as well as inferential statistics including Independent Samples, T-test and 

One-Way ANOVA. The results of this study indicated that most of the respondents were females, 17-22 years old, 

singles, graduated with a bachelor’s degree, worked as students, and earned average monthly income of below 

5,000 Baht.  A reason of visiting a 24-hour fresh coffee shop was for reading books.  The most favorite type of 

beverage was latte. The most popular type of snack was bakery product. The most popular 24-hour fresh coffee 

shop in Chiang Mai Province was Wake Up.  The sample preferred visiting 24-hour fresh coffee shop that was 

located near his/her university or educational institution. The most popular day of the week for visiting a 24-hour 

fresh coffee shop was uncertain.  The sample preferred visiting there during 18.01-24.00 hrs.  The frequency of 

visiting a 24-hour fresh coffee shop was over five times a month. The sample spent 3-4 hours in a shop and spent 

101-200 Baht per time when visiting there. The number of consumers per time was two. Oneself was an influential 

person for decision to visit a 24-hour fresh coffee shop.  The sample alternatively went 2-3 coffee shops.  The 

sample searched for information about 24-hour fresh coffee shops in Chiang Mai via Facebook. Overall satisfaction 

with the service of a 24-hour fresh coffee shop in Chiang Mai was at a high level. The satisfaction with service 

conditions was at a moderate level.  The sample certainly decided revisiting a 24-hour fresh coffee shop and 

recommended others to visit a 24-hour fresh coffee shop. In terms of service marketing mix affecting the use of a 

24-hour fresh coffee shop in Chiang Mai, a factor with the highest mean score was Process, followed by Price and 

Place, People, Physical evidence, Product, and Promotion, respectively. 

บทน า  

ธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราการเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่ง  

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (ธนาคารกรุงเทพเอสเอ็มอี, 2559: ออนไลน์) ผู้คนในปัจจุบันนิยม

ใช้ชีวิตนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับรูปแบบในการประกอบธุรกิจ  

โดยการเพิ่มความยืดหยุ่นในด้านระยะเวลาการให้บริการ จากเดิมท่ีมีระยะเวลาในการเปิดให้บริการจ ากัดท่ีช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่ง มาเป็นขยายระยะเวลาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ธุรกิจร้านกาแฟสดมีอัตรา 

การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันของธุรกิจในระดับสูง (จับตากาแฟไทย…, 2558: ออนไลน์) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดหลายรายจึงมองหาแนวความคิดเพื่อสร้างความแตกต่าง เกิดเป็นธุรกิจร้านกาแฟ  

ท่ี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน (ธวัชชัย มีกลิ่น , 2560: ออนไลน์)  
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จากข้อมูลในป ีพ.ศ. 2559 จ านวนร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีจ านวนเพยีง 5 แห่ง แต่ในปัจจุบันธุรกิจ

ร้านกาแฟท่ีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะมีจ านวน

เพิ่มขึน้อีกในอนาคต โดยปัจจุบันมีจ านวนท้ังหมด 13 แห่ง มีท้ังร้านท่ีเป็นแฟรนไชส์ และร้านท่ีตัง้เดี่ยวๆ มพีื้นท่ีของตัวเอง  

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 11 แห่ง และในเขตอ าเภอสันทรายจ านวน 2 แห่ง (จากการส ารวจ ณ 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง 

ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงแต่การ

แข่งขันกันระหว่างคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับธุรกิจร้านกาแฟสดท่ัวไป และธุรกิจ  

Co-working Space ท่ีเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีการเติบโตและขยายตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ

สด 24 ชั่วโมง จะสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด  

24 ชั่วโมง   

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ  

การใช้ของผู้บริโภค ค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws 1H ประกอบด้วย Who?, What?, 

Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่ อหาค าตอบ 7 ประการ ห รือ 7Os เกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้ บ ริ โภค 

ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objective, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550: 35-36)  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)  

ราคา (Price) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotions) บุคคล (People) การสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) (ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์ ,  

ปริญ ลักษติานนท์ และศุภร เสรีรัตน์, 2552: 80-81) 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

1. ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H  

และส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ในการศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดขนาดตัวอยา่งจ านวน 390 ราย โดยใช้วิธีการค านวณจากสูตรของ 

W.G. Cochran กรณี ไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อน  5%  

(กัลยา วาณิชยบั์ญชา, 2552: 115) การเลอืกกลุ่มตัวอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

จากรา้นกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม ่จ านวนท้ังหมด 13 แห่ง  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดและร้านกาแฟสด       

24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟ

สด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม่ และส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตัง้แต ่

17-22 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 

บาท 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 17-22 ปี สถานภาพโสด  

ระดับการศกึษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศกึษา และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 5,000 บาท 

ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)  

จากการศึกษาพบว่า ประเภทของเคร่ืองดื่มท่ีเลือกซื้อบ่อยท่ีสุดคือ กาแฟ โดยเฉพาะ ลาเต้ อาหารหรืออาหาร

วา่งที่เลอืกซือ้บ่อยท่ีสุด คือ เบเกอร่ี  

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ (Why does the consumer buy?)  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

เพื่ออ่านหนังสอื  

ใครมสี่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?)   

จากการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่คือ 

ตนเอง จ านวนคนต่อครัง้ท่ีมาใชบ้ริการคอื 2 คน  
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ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)  

จากการศึกษาพบว่า วันท่ีนิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่คือ ไม่แน่นอน ช่วงเวลาท่ี

นยิมไปใชบ้ริการคอื 18.01-24.00 น. ความถี่ในการใชบ้ริการคือ มากกว่า 5 ครัง้ตอ่เดอืน ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการตอ่ครัง้คือ 

3-4 ชั่วโมง  

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?)  

จากการศึกษาพบว่า ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ Wake Up นิยมใช้

บริการร้านท่ีใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา  

ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)  

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง โดยจะเปลี่ยน

สลับกัน 2-3 ร้านท่ีใช้เป็นประจ า เมื่อต้องการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ จะหาข้อมูลจาก 

Facebook มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ 101-200 บาท โดยรวมมีความพึงพอใจในการใช้ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขการใช้บริการในระดับปานกลาง จะกลับมาใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

อย่างแนน่อน และจะแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการอยา่งแน่นอน 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลตอ่การใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม ่ในระดับมากคือ 

ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเท่ากัน ด้านบุคลากร ด้านการสร้าง

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดับ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ ระยะเวลาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจัยย่อย

ท่ีมีผลในระดับมากคือ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน รองลงมาคือ คุณภาพของ

เครื่องดื่มและอาหารมคีวามสม่ าเสมอ และบรรจุภัณฑส์ะอาด สวยงาม 

2) ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ ระบุราคาสินค้าชัดเจนและครบถ้วน  

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ ท าเลท่ีต้ังของร้านสะดวกต่อการ 

เดินทาง  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากคือ มีกิจกรรมสง่เสริมการขาย  

5) ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อยและมีอัธยาศัยด ี 

6) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ มีพื้นท่ีใน 

ส่วนท่ีมีเครื่องปรับอากาศ  

7) ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับมากที่สุดคือ การบริการของผู้ให้บริการมีความ 

รวดเร็วและถูกต้อง  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ และปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 06.01-18.00 น. จะมีระยะเวลา 

ในการใชบ้ริการต่ ากว่า 2 ชั่วโมง นิยมเลือกซื้อเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ และอาหารว่างประเภทเบเกอร่ี ในขณะท่ีผู้บริโภค 

ท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. จะมีระยะเวลาในการใช้บริการ 3-4 ชั่วโมง นิยมเลือกซื้อ

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ และอาหารว่างประเภทเบเกอร่ี ส่วนผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาอื่นๆ  

จะมรีะยะเวลาในการใชบ้ริการมากกวา่ 4 ชั่วโมง นิยมเลอืกซือ้เครื่องดื่มประเภทชา และไมน่ยิมเลอืกซือ้อาหารหรืออาหาร

วา่ง 

การทดสอบความแตกต่างของระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด          

24 ชั่วโมง ในจังหวัดชียงใหม่ จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกัน  

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 06.01-18.00 น. ให้ความส าคัญกับ 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองคุณภาพและรสชาติของกาแฟหรือเคร่ืองดื่มอื่นๆ และบรรจุภัณฑ์

สะอาด สวยงาม  มากกว่าผู้บริโภคที่ใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ชว่งเวลา 18.01-24.00 น. และผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. และช่วงเวลาอื่น ๆ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองระยะเวลาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มากกว่าผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง 

ชว่งเวลา 06.01-18.00 น. 

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ และปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามระยะเวลาต่อครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม ่  

ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง มเีหตุผลในการมาใช้บริการคือ เพื่อดื่มกาแฟหรือเคร่ืองดื่มอื่นๆ นิยมใช้บริการในชว่งเวลา 06.01-18.00 

น. มีความถี่ในการใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม ่

3-4 ชั่วโมง และมากกว่า 4 ชั่วโมง มีเหตุผลในการมาใช้บริการคือ เพื่ออ่านหนังสือ นิยมใช้บริการในช่วงเวลา  

18.01-24.00 น. มีความถี่ในการใชบ้ริการมากกวา่ 5 ครัง้ตอ่เดอืน  

การทดสอบความแตกต่างของระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดบริการต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด          

24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามจ าแนกตามระยะเวลาต่อคร้ังในการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง  

ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับในเร่ืองความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน รวมถึงคุณภาพ

ของเคร่ืองดื่มและอาหาร และบรรจุภัณฑ์ต้องมีความสะอาด สวยงาม โดยเมนูเคร่ืองดื่มและอาหารท่ีจ าหน่ายภายในร้าน



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   56 

 

ควรมคีวามหลากหลาย แปลกใหม ่และมีการตกแต่งอย่างสวยงาม เมนูกาแฟหรือเคร่ืองดื่มอื่นๆ อาจมีการปรับสูตรตาม

ความต้องการของผู้บริโภคได้ อาหารหรืออาหารว่างอาจมีการจัดตามช่วงเวลาต่างๆ หรือมีการเพิ่มเมนูพิเศษในช่วง

เทศกาลตา่งๆ  

ด้านราคา 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของการระบุราคาสินค้าท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เนื่องจากราคาเป็น

ตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากที่จะมาใชบ้ริการ การก าหนดราคาสินค้าควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้าและคุณค่า

การบริการท่ีผู้บริโภคจะได้รับ รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ โดยต้องท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในการมาใช้

บริการ ท้ังนีค้วรพจิารณาราคาสินคา้ของคู่แขง่ขันรายอื่นๆ ประกอบกันด้วย  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง โดยเฉพาะแหล่ง ท่ีใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา และสะดวกต่อการเดินทาง มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ รวมถึงต้องเป็นบริเวณท่ีผู้บริโภคมีความรู้สึก

เชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชว่งเวลากลางคืน นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาจพิจารณาเลือกท าเลท่ีต้ังท่ี

ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหรือย่านธุรกิจร่วมด้วย และควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน ์ 

เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับกลุม่เป้าหมาย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เช่น การจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาล

ตา่งๆ การมีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกส่วนลดหรือของรางวัล หรือการให้ส่วนลดเมื่อเช็คอินผ่าน Social Network เพื่อให้เกิด

การบอกตอ่ไปยังกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อออนไลนต์า่งๆ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ให้

เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ในส่วนของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้ประกอบการไม่ควรทุ่มให้กับการโฆษณา

ในช่องทางนีม้ากจนเกินไป  

ด้านบุคลากร 

ผู้ประกอบการควรมีการคัดเลือกและอบรมพนักงานให้ดี โดยพนักงานจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อย  

มีอัธยาศัยดี กระตือรือร้นในการท างาน และเต็มใจในการให้บริการ รวมถึงมีการแต่งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย 

ท้ังนี้ผู้ประกอบการอาจมีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานส าหรับพนักงานและมกีารประเมินการท างานของ

พนักงานอยู่เสมอ หรืออาจให้ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ หรือแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ  

ได้เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลดังกลา่วไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีต้องมีอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น

การมีพื้นท่ีในส่วนท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ มีปลั๊กไฟไว้ และอินเทอร์เน็ตให้บริการ ความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน 

แสงสว่างภายในร้านต้องมีอย่างเพียงพอ ท่ีนั่งมีความสะดวกสบาย และมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้ท่ีมาใช้บริการ  

รวมถึงควรมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับสถานท่ีและผู้ท่ีเข้ามา  

ใชบ้ริการ 
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ด้านกระบวนการให้บริการ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บรกิาร ตั้งแตข่ั้นตอน

การสั่งสินค้า ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ไปจนถึงขั้นตอนการช าระเงิน ไม่ควรให้ผู้ท่ีมาใช้บริการรอรับสินค้าหลัง  

การสั่งซื้อเป็นระยะเวลานานเกินไป ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแจ้งเตือนรับสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่ผู้บริโภค 

 ส าหรับการบริหารธุรกิจร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงนั้น ผู้ประกอบการควรแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีจะ เข้ามาใช้บริการ

ออกเป็นกลุ่มตา่งๆ ตามช่วงเวลาท่ีนิยมมาใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ดังตอ่ไปน้ี 

ผู้บรโิภคที่นิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 06.01-18.00 น.  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการเพื่อดื่มกาแฟหรือเคร่ืองดื่มอื่นๆ และมีระยะเวลาในการใช้บริการต่ ากว่า            

2 ชั่วโมง ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในเร่ืองความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน คุณภาพและรสชาติของ

กาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ จะต้องมมีาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑต์อ้งสะอาด สวยงาม ดังนัน้ผู้ประกอบการควรสร้างจุดขาย

ในด้านผลิตภัณฑ์ให้กับร้านของตน เพื่อสร้างความแตกต่าง อาจเป็นเมนูเบเกอร่ี หรือสร้างเอกลักษณ์เคร่ืองดื่มประเภท

กาแฟ โดยมีการใช้เมล็ดพันธ์ุกาแฟท่ีมีคุณภาพดี ผู้ชงกาแฟมีทักษะ มีความรู้ความสามารถ และมีขั้นตอนการชงอย่าง  

ถูกวิธี หรืออาจมกีารเพิ่มมุมกาแฟ Slow Bar เข้ามา นอกจากนี้ควรมกีิจกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น การจัดโปรโมช่ันพเิศษ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือการมีบัตรสะสมแต้ม เป็นต้น รูปแบบการตกแต่งร้านจะต้องมีความน่าสนใจ ในขณะเดียวกัน 

ก็ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ อาจมีการจัดแบ่งโซนท่ีนั่งเพื่อการใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น โซนท่ีนั่ง

ชั่วคราวส าหรับผู้บริโภคที่ใชบ้ริการไมเ่กิน 1-2 ชั่วโมง หรือโซนท่ีน่ังแบบโซฟา ในกรณีท่ีมีพื้นท่ีภายในร้านอย่างกว้างขวาง 

อาจเพิ่มเติมการให้บริการในส่วนของการเช่าห้องประชุมหรือ Co-working Space และต้องมสีิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

ครบครัน 

ผู้บรโิภคที่นิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. 

ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญในเร่ืองระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการ

เพื่ออา่นหนังสือหรือนั่งท างาน ดังนั้นควรให้ความส าคัญในเร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ต้องมีปลั๊กไฟท่ีมีไวใ้ห้บริการ เป็นพื้นท่ีในส่วนท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 

อาจมีการแบ่งโซนท่ีนั่งท่ีเหมาะส าหรับการนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งท างาน ในกรณีท่ีมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  

ท าให้จ านวนท่ีนั่งไมเ่พยีงพอ อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดผังท่ีน่ังของร้านใหม ่เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนผู้ท่ีมา

ใช้บริการท้ังแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มได้มากขึ้น  ในกรณีท่ีผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีเข้ามาใช้บริการเป็นระยะเวลานานเกินไป  

อาจแก้ไขปัญหาด้วยการติดป้ายเตือนท่ีโต๊ะด้วยข้อความท่ีสุภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการบอกกล่าวกับผู้ท่ีมาใชบ้ริการโดยตรง 

เพราะอาจก่อให้เกิดความไมพ่ึงพอใจได้ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการ

ซื้อมากขึ้น 

ผู้บรโิภคที่นิยมใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลาอื่นๆ  

เนื่องจากช่วงเวลาหลังเท่ียงคืนเป็นต้นไปจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนน้อย ผู้ประกอบการอาจมีการปรับลด

จ านวนพนักงานพาร์ทไทม์ลง ปิดโซนท่ีนั่งบางโซน หรือลดสต็อกวัตถุดิบบางชนิดลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนของร้าน  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   58 

 

และต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของความปลอดภัยของผู้ ท่ีมาใช้บ ริการ เนื่องด้วยระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการตลอด  

24 ชั่วโมง ท้ังนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเคร่ืองดื่มประเภทชา อาจมีการเพิ่มประเภทของชาให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงเวลาหลังเท่ียงคืนเป็นต้นไป เพื่อดงึดูดให้มผีู้เข้ามาใชบ้ริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น  

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 390 ราย มีขอ้จ ากัดในเร่ืองสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เนื่องจากเก็บขอ้มูล

จากร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม ่จ านวนท้ังหมด 13 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน Wake Up 5 แห่ง, ร้าน Tom n 

Toms Coffee 2 แห่ง, ร้าน C.A.M.P, ร้าน Too Fast To Sleep, ร้าน POH RAK Café, ร้าน StartUp Cafe by TeamZoon,  

ร้าน Ontime Coffee Café และร้าน Code Space จึงท าให้มีผลกระทบต่อข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ 

ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่มีความเอนเอียง ดังนั้นเพื่อการต่อยอดในการศึกษาในอนาคต ควรมีการเก็บ

ข้อมูลจากร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม่ ตามจ านวนตรายี่ห้อร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

บรรณานุกรม  

กัลยา วานิชยบั์ญชา. (2552). สถิตสิ าหรับงานวจิัย (พมิพค์รัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

จับตากาแฟไทย(6) "กาแฟ1,000ล้าน" เชยีงใหม่ เชนดัง-อินดี-้ริมถนน ผุดพร่ึบพันร้าน. (2558). สบืค้นจาก  

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431321951 

ชลธิรา อนิทรเทพ. (2546). พฤตกิรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่.  

(การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

ชนิดา นุตัน. (2555). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟท่ีถนนนมิมานเหมนิทร์. (การค้นควา้แบบอสิระ 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมอืง) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเท็กซ์.  

ศริิวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษติานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2552). การบริหารตลาดยุคใหม.่ กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 

ศูนยว์จิัยกสิกรไทย. (2556). คอมมูนติี้ 24 ชั่วโมง ร้าน Hangout ตอบโจทย์คนเมอืง. ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560, จาก  

http://www.smeleader.com 

วรินทร ตาสา และวรรณัย สายประเสริฐ. (2559). ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟท่ีให้บริการ 24  

ชั่วโมงในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2(3), 640-659. 

Dueannapa Srisawat. (2560). ร้านกาแฟ 24/7 แตะร้อยลา้นด้วย POS. สบืค้นจาก  

https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/8986 

 


