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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริการและการออกแบบของร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ท่ีมีผลต่อการใช้บริการของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย  

(ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2543) ท่ีเคยใช้บริการร้านกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 500 คน  

และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.0 เพศชาย ร้อยละ 39.0 และเพศทางเลือก  

ร้อยละ 10.0 มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 38.4 และอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 34.6 มีความถี่ในการเข้าใช้

บริการ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญมีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร้านกาแฟคือ เพื่อบริโภคกาแฟ เบเกอร่ี  และ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ ร้อยละ 75.8 เหตุผลของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคือ กาแฟมีรสชาติดี และลักษณะการใช้บริการ  

จะเป็นแบบซื้อโดยน่ังดื่มท่ีร้านหรือซื้อแลว้น าไปดื่มท่ีอ่ืน 

 ผลก า รศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า มคิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า รออกแบบ ร้ า นก า แฟ  ด้ า น ก า รตก แต่ ง โ ด ยภ าพร ว ม  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับความชอบการตกแต่งสไตล์สมัยใหม่มากท่ีสุด ส าหรับด้านโครงสร้างและ

เฟอร์นิเจอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านกาแฟท่ีมีเก้าอี้หรือโต๊ะของร้านท่ีมีเบาะนุ่ม นั่งสบาย มากท่ีสุด และด้านกา ร 

จัดสีและแสง ชอบร้านกาแฟท่ีใชส้ีอ่อน ดูเบาๆ สบายๆ มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริการด้านผู้ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์บริการและ 

ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการบริการพบว่า มีความส าคัญอยู่ในระดับส าคัญมากทุกองค์ประกอบ  

โดยองค์ประกอบยอ่ยการบริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกของดา้นผู้ให้บริการคอื การมมีารยาท

และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานและความเสมอภาคในการให้บริการของพนักงาน องค์ประกอบย่อยของ  

ด้านผลิตภัณฑ์บริการคือ ความสม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเคร่ืองดื่ม และองค์ประกอบย่อยของด้านลักษณะ 

ทางกายภาพและสิงแวดลอ้มของการบริการคอื ความสะอาดของห้องน้ า 

 

 

 

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

 The purpose of this study was to investigate the service and design of the coffee shop in Mueang Chiang Mai 

district, which affected generation Y customers.  Data collection were conducted via questionnaires distributed to 500 

customer who was born between 1980 – 2000 A.D. and have been at the coffee shop in Mueang Chiang Mai district. 

Data obtained were analyzed by the statistics i.e. frequency, percentage and means. 

 The findings presented that respondents were female (51%), male (39%) and transgender (10%), in the age 

of 21-25 years old (38.4%) and 26 – 30 years old (34.6%). Main objective of receiving services from coffee shop 

was to have  coffee, bakery and other (75.8%) and mostly chose a coffee shop because the coffee has a good taste. 

Most of them receiving services by drinking at the café or take away. 

According to the study on the design of coffee shops for overall decoration style found that most of them 

agree with Modern style. For structural and furniture factor, mostly agree with the coffee shop that have a comfortable 

seat and for the color and lighting factor, most of them agree with the light color. 

Result of the study on the importance of service components that following approaches; service personal, 

service products, physical environmental and surrounding of the service, were rated at high level.  Sub-element that 

is the first priority is good manners and interpersonal relations of staff, the equality of service, and sub- element of 

physical environmental surrounding of the service is cleanliness of the toilet. Sub-element of service is consistent taste 

of coffee and other beverages. 

บทน า 

 ร้านกาแฟ เป็นสื่อกลางท่ีใช้พบปะของคนท่ัวไปท่ีได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ประกอบกับ 

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการแข่งขันท่ีจะสร้างความแตกต่างด้วยการตกแต่งและสร้างบรรยากาศของร้าน  

ให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ส าหรับการออกแบบร้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าร้านให้น่าจดจ า มักจะขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของผู้ประกอบการ โดยไม่ได้มีข้อจ ากัดตายตัว รูปแบบการตกแต่งร้านจึงมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความคิด

สร้างสรรค์และความเหมาะสม  

 เจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2543 เป็นกลุ่มคนท่ีนักการตลาดท่ัวโลกให้ความส าคัญ

มากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนสูง มรีายได้และก าลังซือ้สูง (ศูนยว์จิัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย,์ 2557) 

ดังนัน้ การเข้าใจพฤตกิรรมของคนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ เพราะข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจากลูกค้าจะเข้ามาช่วย

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการบริการ

และการออกแบบของร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการใช้บริการของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย  เพื่อเป็น

แนวทางส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และผู้สนใจประกอบธุรกิจนี้ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและ

พัฒนากลยุทธ์ให้ตอบสนองตามความตอ้งการของผู้บริโภคได้ 
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แนวคดิและทฤษฎี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบรกิาร 

 องค์ประกอบของการบริการท่ีมผีลต่อความประทับใจประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ท่ีปฏิบัตกิาร

ต่อผู้ รับบริการโดยตรง โดยอาจมีปฏิสัมพันธ์และปรากฏตัวต่อผู้ รับบริการหรือไม่ก็ได้ 2) ผลิตภัณฑ์บริการ  

เป็นกระบวนการน าเสนออรรถประโยชน์ต่างๆ ที่สถานท่ีให้บริการและผู้ปฏิบัติงานให้บริการมอบให้กับผู้รับบริการ  

และ 3) ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของการบริการ คือสิ่งต่างๆท่ีผู้ รับบริการสามารถสัมผัสได้ด้วย 

ประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ตัวอาคาร ลานจอดรถ การตกแต่ง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

และแมก้ระท่ังเครื่องแบบของพนักงาน (รววีรรณ โปรยรุ่งโรจน,์ 2551) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ  

 การออกแบบร้านกาแฟ เป็นการออกแบบตกแตง่อาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูสวยงาม ดึงดูดให้ลูกค้าอยากเขา้

มาใช้บริการ โดยในปัจจุบันร้านกาแฟมักจะถูกใช้เป็นสถานท่ีท่ีผ่อนคลายในการใช้ชีวิตประจ าวัน การออกแบบร้านกาแฟ  

ท่ีดนีัน้ จึงตอ้งมีหลักคิดเพื่อให้ลูกค้าได้อรรถรสในการดื่มกาแฟมากยิ่งขึน้ แตโ่ดยท่ัวไปสไตล์ในการตกแตง่ร้านกาแฟไม่ได้

มีข้อจ ากัดตายตัว จึงมีการตกแต่งท่ีหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

ส าหรับในปัจจุบันท่ีพบเห็นร้านกาแฟส่วนมากจะแบ่งได้เป็นรูปแบบหลักๆ  5  สไตล์ ได้แก่ 1) สไตล์ธรรมชาติ  

2) สไตลส์มัยใหม ่3) สไตลเ์รโทร 4) สไตลว์นิเทจ และ 5) สไตลอ์งิลิชคันทรี (กองบรรณาธกิารพเีพลิมเีดีย, 2554) 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 1. ขอบเขตของการศกึษา 

 เนื้อหาของการศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุ และการวัดความคิดเห็นต่อการออกแบบ

ตกแต่งร้านกาแฟและความส าคัญขององค์ประกอบของการบริการ ด้านผู้ปฏิบัติให้งานบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ  

และลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของการบริการ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คอื กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523 – 2543) ท่ีเคยใช้บริการ

ร้านกาแฟในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงเลอืกกลุ่มตัวอยา่งด้วย โดยใชท้ฤษฎี 

Applies Sampling (Seymour Sudman ,1976 อา้งถึงใน กุณฑลี รื่นรมย์, 2558) จ านวน 500 ตัวอยา่ง ด้วยวิธีการสุ่มเลอืก

แบบวิจารณญาณ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเกิดระหว่างปี  

พ.ศ. 2523 – 2543 และเคยใช้บริการร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

 3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายและเคยใช้บริการร้านกาแฟ 

ในเขตอ า เภอเมืองเชียงใหม่  บริ เวณศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่    
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เซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม ่ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2561 

จ านวน 500 คน โดยเก็บตามสะดวก 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยใช้อธิบายระดับ  

ความคิดเห็นต่อการออกแบบตกแตง่ร้านกาแฟ และระดับความส าคัญขององคป์ระกอบของการบริการ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปและพฤตกิรรมการใช้บริการรา้นกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.0 รองลงมาได้แก่เพศชาย ร้อยละ 39.0 

และเพศทางเลือก ร้อยละ 10.0 โดยมีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี รอ้ยละ 38.4 มากท่ีสุด 

 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟใน อ.เมืองเชียงใหม่ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามเจนเนอเรชั่นวาย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านกาแฟ  

เพื่อการบริโภคกาแฟ เบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มอื่นๆ มากท่ีสุด แต่วัตถุประสงค์รองลงมาจะมีความแตกต่างกัน ดังสรุป  

ในตารางท่ี 1 ส าหรับเหตุผลของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ เพศชายเลือกเหตุผลกาแฟมีรส ชาติดีมากท่ีสุด  

ส่วนเพศหญิง เลือกเหตุผลราคาของเคร่ืองดื่มเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนเพศทางเลือก เลือกเหตุผลมีบริการเสริม เช่น 

อินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด ส่วนเหตุผลรองลงมาท้ังสามเพศ มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การใช้บริการ  

ดังสรุปในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 แสดงวัตถุประสงค์ในการใชบ้ริการร้านกาแฟ จ าแนกตามเพศ 

วัตถุประสงคใ์นการใช้บริการร้านกาแฟ 
เพศชาย 

(ร้อยละ) 

เพศหญงิ 

(ร้อยละ) 

เพศทางเลือก 

(ร้อยละ) 

1. เพื่อบริโภคกาแฟ เบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 78.5 75.5 66.0 

2. เพื่อใชอ้นิเทอร์เน็ต 46.2 35.3 40.0 

3. เพื่อถ่ายภาพภายในรา้น 42.6 28.6 48.0 

4. เพื่อนัดพบสังสรรค์กับเพื่อน 29.7 56.3 30.0 

5. เพื่อใชใ้นการท างาน/ท าการบ้าน 29.7 29.8 34.0 
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ตารางที่ 2 แสดงเหตุผลของการเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ จ าแนกตามเพศ 

เหตุผลของการเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟ 
เพศชาย 

(ร้อยละ) 

เพศหญงิ 

(ร้อยละ) 

เพศทางเลือก 

(ร้อยละ) 

1. กาแฟมรีสชาติด ี 70.8 67.1 70.0 

2. ราคาของเครื่องดื่มเหมาะสม 64.6 69.4 56.0 

3. มีบริการเสริม เช่น อินเทอร์เน็ต 63.1 53.7 74.0 

4. พนักงานให้บริการท่ีด ี 53.9 49.8 64.0 

5. สถานที่ของร้านมีบรรยากาศท่ีดี 62.6 50.2 62.0 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี ใช้บริการร้านกาแฟด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการท างาน/ 

ท าการบ้าน มีมากท่ีสุด ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ปี อายุ 26 – 30 ปี และอายุ 31 – 35 ปี ใช้บริการ 

ร้านกาแฟด้วยวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคกาแฟ เบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มอื่นๆ มากท่ีสุด โดยวัตถุประสงค์รองลงมาของแต่ละ

ชว่งอายุ มีความแตกต่างกัน ดังสรุปในตารางท่ี 3  

 ส าหรับเหตุผลของการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน พบว่าอายุ 16 – 20 ปี อายุ 26 – 30 ปี

และอายุ 31 – 35 ปี เลือกเหตุผลการใช้บริการร้านกาแฟเพราะกาแฟมีรสชาติดีมากท่ีสุด ส่วนช่วงอายุ 21 – 25 ปี เลือก

เหตุผลการใช้บริการร้านกาแฟเพราะราคาของเคร่ืองดื่มเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนเหตุผลรองลงมามีความแตกต่างกัน ดัง

สรุปในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 แสดงวัตถุประสงคใ์นการใชบ้ริการร้านกาแฟ จ าแนกตามอายุ 

วัตถุประสงคใ์นการใช้บริการ 

ร้านกาแฟ 

อายุ 16 – 20 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 21 – 25 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 26 – 30 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 31 – 35 ป ี

(ร้อยละ) 

1. เพื่อบริโภคกาแฟ เบเกอร่ีและ

เครื่องดื่มอื่นๆ 

79.6 69.3 79.2 81.4 

2. เพื่อใชอ้นิเทอร์เน็ต 65.3 40.6 38.7 26.7 

3. เพื่อถ่ายภาพภายในรา้น 36.7 45.3 30.0 26.7 

4. เพื่อนัดพบสังสรรค์กับเพื่อน 44.9 28.7 33.0 38.4 

5. เพื่อใชใ้นการท างาน/ท าการบ้าน 81.6 30.2 17.9 25.6 
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ตารางที่ 4 แสดงเหตุผลของการเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ จ าแนกตามอายุ 

เหตุผลของการเลือกใช้บรกิาร

ร้านกาแฟ 

อายุ 16 – 20 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 21 – 25 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 26 – 30 ป ี

(ร้อยละ) 

อายุ 31 – 35 ป ี

(ร้อยละ) 

1. กาแฟมรีสชาติด ี 77.6 60.4 73.4 73.3 

2. ราคาของเครื่องดื่มเหมาะสม 65.3 71.4 59.0 69.8 

3. มีบริการเสริม เช่น อินเทอร์เน็ต 75.6 56.8 61.9 51.2 

4. พนักงานให้บริการท่ีด ี 46.9 53.1 54.3 52.3 

5. สถานที่ของร้านมีบรรยากาศท่ีดี 42.9 69.8 52.0 41.9 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบรกิารและการออกแบบร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

 2.1 ระดับความคดิเห็นต่อการออกแบบร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

 ปัจจัยการออกแบบร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ด้านการตกแตง่โดยภาพรวมพบวา่ปัจจัยย่อยดา้นความชอบ

การตกแต่งสไตล์สมัยใหม่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเท่ากับ 4.02 ด้านโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การชอบเก้าอี้หรือโต๊ะของร้านท่ีมีเบาะนุ่ม นั่งสบาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 

ส าหรับด้านการจัดสีและแสง ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การชอบร้านกาแฟท่ีใช้สีอ่อน  

ดูเบาๆ สบายๆ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.03  

 2.2 ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริการของร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

 การศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริการของร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

พบวา่มีความส าคัญอยู่ในระดับส าคัญมากทุกองค์ประกอบ  

 

ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริการและการออกแบบร้านกาแฟในอ า เภอเมือง

เชียงใหม ่

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการออกแบบร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าด้านการ

ตกแต่งโดยภาพรวม ท้ังเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก ชอบการตกแต่งสไตล์สมัยใหม่มากที่สุด ด้านโครงสร้างและ

เฟอร์นิเจอร์ พบว่าท้ัง 3กลุ่ม ชอบเก้าอี้หรือโต๊ะของร้านท่ีมีเบาะนุ่มนั่งสบายมากท่ีสุด เช่นเดียวกับด้านการจัดสีและแสง  

ท่ีพบวา่ทัง้ 3 กลุ่ม ชอบร้านกาแฟท่ีใชส้ีอ่อน ดูเบาๆ สบายๆ มากที่สุด ส่วนผลการศกึษาความส าคัญขององค์ประกอบการ

บริการร้านกาแฟ ด้านผู้ให้บริการพบว่าเพศชายและเพศทางเลอืก ให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคในการให้บริการของ

พนักงานมากท่ีสุด ส่วนเพศหญิง ให้ความส าคัญต่อการมีมารยาทและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานมากท่ีสุด  

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ พบว่าท้ัง 3 กลุ่ม ให้ความส าคัญต่อความสม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด  

ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการบริการ พบว่าเพศชาย ให้ความส าคัญต่อความสะอาดของห้องน้ ามาก

ท่ีสุด ส่วนเพศหญิงและเพศทางเลือก ให้ความส าคัญต่อความสะอาดภายในร้านและบริเวณโดยรอบร้านมากที่สุด  
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการออกแบบร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า  

ด้านการตกแตง่โดยภาพรวม ผู้ท่ีมอีายุระหว่าง 16 – 20 ปี, อายุ 21 – 25 ปี, อายุ 26 – 30 ปี และอายุ 31 – 35 ปี ท้ังหมด

ชอบการตกแต่งสไตล์สมัยใหมม่ากท่ีสุดเหมือนกัน ส าหรับด้านโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ พบว่าท้ัง 4 กลุ่มชอบเก้าอี้หรือ

โต๊ะของร้านท่ีมีเบาะนุ่มนั่งสบายมากท่ีสุดเหมือนกัน เช่นเดียวกับด้านการจัดสีและแสง ท่ีท้ัง 4 กลุ่ม ชอบร้านกาแฟท่ีใช้ 

สีอ่อน ดูเบาๆ สบายๆ มากที่สุด ส่วนผลการศกึษาระดับความส าคัญขององคป์ระกอบการบริการร้านกาแฟในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ด้านผู้ให้บริการของผู้ ท่ีมีอายุ 16 – 20 ปี และอายุ 21 – 25 ปี ให้ความส าคัญต่อการมีมารยาทและ 

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานมากท่ีสุด ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 26 – 30 ปี และอายุ 31 – 35 ปี ให้ความส าคัญต่อความเสมอ

ภาคในการให้บริการของพนักงานมากท่ีสุด ส าหรับด้านผลิตภัณฑ์บริการ พบว่าท้ัง 4 กลุ่มให้ความส าคัญต่อความ

สม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการ

บริการ พบว่าผู้ท่ีมีอายุ 16 – 20 ปี และอายุ 21 – 25 ปี ให้ความส าคัญต่อการตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ สวยงามมาก

ท่ีสุดเหมอืนกัน ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 26 – 30 ปี ให้ความส าคัญต่อความสะอาดของห้องน้ ามากที่สุด ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี 

ให้ความส าคัญต่อความสะอาดภายในร้านและบริเวณโดยรอบร้าน และบรรยากาศภายในร้านมีความโปร่ง โล่งสบาย มาก

ท่ีสุด 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

 ประเด็นที่ 1 พฤตกิรรมการใช้บริการร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 

 การศึกษาคร้ังนี้พบว่า นอกจากผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายจะใช้บริการร้านกาแฟเพื่อบริโภคกาแฟ เบเกอร่ีและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ แล้ว ยังใช้บริการเพื่อใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อถ่ายภาพภายในร้านและเพื่อนัดพบสังสรรค์กับเพื่อนด้วย 

สอดคล้องกับพฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นวายท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Howe and Strauss, 2000 อ้างถึงใน 

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2558) นอกจากนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของปฏิญญา ศรีสายเชื้อ (2560)  

และสอดคล้องกับการศกึษาของ เอกยุทธ ภมรกูล (2558) ส่วนเหตุผลของการเลอืกใช้บริการร้านกาแฟสว่นใหญ่เป็นด้าน

ผลิตภัณฑ์บริการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภารัตน์ พุทธวงค์ (2551) ท่ีด้านผู้ให้บริการมีระดับความส าคัญ

มากที่สุด  

 ประเด็นที่ 2 ความคดิเห็นต่อการออกแบบร้านกาแฟ 

 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเจนเนอเรชั่นวายชอบการตกแต่งสมัยใหม่มากท่ีสุด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว 

สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี (Howe and Strauss, 2000 อ้างถึงใน  

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2558) จึงชอบในร้านท่ีมีการตกแต่งท่ีมีความทันสมัยมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น

พบว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของเกียรติศักดิ์  วรรณศรี ( 2550)  

ท่ีพบว่าร้านท่ีสนใจใช้บริการเป็นสไตล์โมเดิร์น และสอดคล้องกับการศึกษาของเอกยุทธ ภมรกูล (2558) ท่ีพบว่าทัศนคติ

ของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายต่อปัจจัยบรรยากาศร้านกาแฟเร่ืองร้านกาแฟควรมีการตกแต่งท่ีเป็นการตกแต่งสไตล์

สมัยใหม ่
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 ประเด็นที่ 3 ความส าคัญขององค์ประกอบการบริการของร้านกาแฟในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

 ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริการของร้านกาแฟในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญ

มากทุกองค์ประกอบ โดยด้านผู้ให้บริการ เร่ืองการมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานและความเสมอภาค  

ในการให้บริการของพนักงานมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะเป็นสิ่งท่ีสัมผัสและประเมินความพึงพอใจได้ทันทีเมื่อมาใช้

บริการ สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของการบริการด้านผู้ให้บริการและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

เกียรติศักดิ์ วรรณศรี (2550) บุญฑริกา อุบลแย้ม (2553) และปฏิญญา ศรีสายเชื้อ (2560) ท่ีพบว่าในด้านการบริการ 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเร่ืองพนักงานท่ีให้บริการในระดับมากท่ีสุด ส าหรับด้านผลิตภัณฑ์บริการ กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ความส าคัญมากต่อเร่ืองความสม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเครื่องดื่มและกลิ่นและรสชาติของกาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดองค์ประกอบการบริการด้านผลิตภัณฑ์บริการ แต่ในภาพรวมองค์ประกอบการบริการด้านผลิตภัณฑ์บริการ  

มีความส าคัญน้อยกว่าองค์ประกอบการบริการด้านผู้ให้บริการ เพราะผู้ให้บริการเป็นผู้ท่ีมีส่วนท าให้ผลิตภัณฑ์บริการ 

มคีุณภาพท่ีดไีด้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศกึษาอื่นๆ พบวา่มีความสอดคล้องกับการศกึษาของสุภารัตน์ พุทธวงค์ (2551) 

บุญฑริกา อุบลแย้ม (2553) และเอกยุทธ ภมรกูล (2558) ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการบริการ 

ท่ีมีความส าคัญสูงสามล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ า การตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ สวยงามและความ

สะอาดภายในร้านและบริเวณโดยรอบร้าน ซึ่งมีความเป็นรูปธรรม จึงใช้เป็นเคร่ืองบ่งชี้คุณภาพของการบริการได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการบริการด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการบริการ ท่ีองค์ประกอบ

เหล่านี้ จะเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นท่ีจะช่วยท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อการใช้บริการได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น

พบวา่มีความสอดคล้องกับการศกึษาของบุญฑริกา อุบลแย้ม (2553) และเอกยุทธ ภมรกูล (2558) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นที่ 1 การออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ 

 ถึงแมว้า่ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบเจนเนอเรชั่นวาย ชอบการตกแต่งร้านแบบสไตล์สมัยใหม่ ผู้ประกอบการก็

ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงร้านใหมท้ั่งหมด แต่ผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษา ในส่วนของการออกแบบส่วนต่างๆ

ของร้านไปใช้ได้ ได้แก่ การปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์หรือจัดโซนเพิ่ม ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของเจนเนอเรชั่นวาย เช่น  

การนั่งท างาน นั่งท าการบ้าน การนัดพบสังสรรค์กับเพื่อน หรือการจัดโต๊ะให้มีขนาดใหญ่ สามารถนั่งคุยกันได้ตั้งแต่  

สองคนขึ้นไป การมีเก้าอี้ท่ีนั่งสบาย สามารถนั่งท างานได้นานโดยไม่ท าให้รู้สึกเมื่อยล้า หรือการประดับไฟให้มีความสวา่ง

มากเพียงพอท่ีเหมาะสมกับการท างานกับคอมพวิเตอร์หรืออา่นหนังสือ เป็นต้น 

 ประเด็นที่ 2 ความส าคัญขององค์ประกอบการบริการ 

 1) ด้านผู้ให้บริการ จากผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามเจนเนอเรชั่นวายทุกกลุ่มให้ความส าคัญในระดับมาก 

โดยเฉพาะเร่ืองมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมท้ังความเสมอภาคในการให้บริการ ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

ผู้ประกอบการควรมีแผนในการสรรหาและพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่   

การคัดเลือกพนักงานท่ีมีจิตใจ ท่ี รักงานบริการ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและวัดทัศนคติต่องานให้บริการ  

โดยควรประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนักงานท่ีแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีพนักงานจ านวน
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มาก สถานประกอบการต้องมีระบบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดท าระเบียบปฏิบัติงานของการให้บริการ 

เชน่ ระเบียบการแตง่กาย การควบคุมกระบวนการชงกาแฟ หรือระเบียบปฏบัิตเิมื่อมีขอ้ร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น  

 2) ด้านผลิตภัณฑ์บริการ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเจนเนอเรชั่นวายทุกกลุ่มให้ความส าคัญต่อความ

สม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟจึงต้องมกีารวิเคราะห์ ถึงสาเหตุท่ีจะท า

ให้เกิดผลกระทบต่อความสม่ าเสมอของรสชาติกาแฟและเคร่ืองดื่ม เพื่อหาทางป้องกันความเบ่ียงเบน ได้แก่  

1) การควบคุมการเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากวัตถุดิบ เชน่ การตรวจสอบกลิ่นกาแฟด้วยวิธีการดม หรือการตรวจสอบรสชาติด้วย

วิธีการชิม เป็นต้น 2) การควบคุมการเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากผู้ท าหน้าท่ีชงเคร่ืองดื่ม โดยสร้างมาตรฐานการชงเคร่ืองดื่ม 

และให้มีการฝึกอบรมและการทดสอบความสม่ าเสมอจากการชงเคร่ืองดื่มของพนักงานแต่ละคน 3) การควบคุม 

การเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากสัดส่วนของส่วนผสม ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีเดียวกับการควบคุมการเบ่ียงเบนท่ีเกิดจาก  

ผู้ท าหน้าท่ีชงเครื่องดื่ม เพราะเป็นผู้ควบคุมการใช้ส่วนผสมตา่งๆ และมีสว่นท่ีจะท าให้เกิดการเบ่ียงเบนได้งา่ยท่ีสุด  

 3) ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของการบริการ ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญต่อลักษณะ

ทางกายภาพท่ีเป็นรูปธรรมเพราะเป็นสิ่งท่ีสัมผัสได้ทันทีเมื่อมาใช้บริการ เช่น การท าความสะอาดของพื้นท่ีภายในห้อง  

ท่ีให้บริการ พื้นท่ีห้องน้ าและพื้นท่ีรอบนอกอาคาร เป็นต้น และเป็นสิ่งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเจนเนอเรชั่นวาย  

ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกด้วย นอกจากนี้ต้องมีการทวนสอบการท าความสะอาดของพนักงานอย่างสม่ าเสมอด้วย 

หากพบว่าการท าความสะอาดตามความถี่ท่ีก าหนดแล้ว ยังไม่เพียงพออาจจะต้องปรับเพิ่มความถี่หรือเปลี่ยนวิธีการท า

ความสะอาดได้ เป็นต้น ส าหรับบรรยากาศภายในร้าน ต้องจัดให้เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมการพักผ่อน การท างาน  

ท าการบ้าน การนัดพบสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งเมื่อเข้าไปใช้บริการแล้วไม่ท าให้รู้สึกอึดอัด หรือมีกลิ่นรบกวนท่ีสร้างความ

ร าคาญตอ่ผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะตอ้งพิจารณาเร่ืองระบบการถ่ายเทอากาศให้มีความเหมาะสม รวมถึง

ความร่มร่ืนในบริเวณร้าน เป็นต้น  
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