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พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ 

Behavior of Generation Z in Mueang Chiang Mai District Towards Using  

Coffee Shop Service 

ปณิชา ไชยปัญโญ*1 และพัชรา ตันติประภา**2 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ โดยเจเนอเรชั่นแซด ได้แก่ ผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2552 การศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น 

มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 

จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียน  

ปรินส์รอยแยลส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ ระดับชั้นละ 100 คน  

รวม 300 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยคา่สถิติ 

One – way ANOVA และ Post hoc comparison ด้วยวิธีทดสอบของ LSD 

จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดในชว่งปี พ.ศ. 2538 – 2552  การศึกษาระดับชัน้มัธยมต้น 

มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย แหล่งรายได้มาจากพ่อแม่ หรือครอบครัว โดยเฉลี่ยจ านวน 3,001 – 6,000 บาท  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร้านกาแฟประเภทร้านกาแฟเฉพาะท้องถิ่น  เป็นร้านกาแฟ Stand Alone  

และร้านกาแฟใกล้โรงเรียน/ร้านในมหาวทิยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มโกโก้เย็นเป็นประจ า และอาหาร

อื่นท่ีบริโภคในร้านกาแฟ คือ เค้ก ค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการร้านกาแฟต่อครั้งอยูท่ี่ 51 – 100 บาท มีความถี่ในการไปใช้

บริการร้านกาแฟ 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยต่อคร้ัง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ไปใช้บริการร้านกาแฟในวันหยุด 

วันเสาร์และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟเพื่อพบปะพูดคุยกั บเพื่อน  

และพักผ่อนหย่อนใจ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ คือ เพื่อน และรีวิวจากทางสื่อออนไลน์                               

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลร้านกาแฟจาก Facebook (การแชร์เพจ) หรือหาร้านใหม่ๆ ตาม Social Media  

และทดลองไปใชบ้ริการ 

ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลสูงสุด 10 อันดับแรกคือ ความสะอาดของร้านกาแฟ อาคาร สถานท่ี มี ฟรี Wifi  

หรืออินเทอร์เน็ต ไว้บริการลูกค้า ความถูกต้องของสินค้าและเคร่ืองดื่ม ความรวดเร็วในการให้บริการ กาแฟรสชาติดี  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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หอม อร่อย ความถูกต้องในการช าระเงิน ราคาถูก พนักงานอัธยาศัยดี สุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า และ พนักงานให้บริการ

ถูกต้อง 

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine behavior of generation Z in Mueang Chiang Mai district towards 

visiting coffee shops. Questionnaires were used as the tool to collect data from 300 consumers who were studying in 

lower and upper secondary school and higher education levels at institutions in Chiang Mai.  Quota sampling was 

applied to gather students from 10 lower and upper secondary and higher education institutions i.e Yupparaj Wittayalai 

Schoo, Wattanothai Payap School, Kawila Wittayalai School, Prince’ s Royal College, Monfort College, Dara Academy, 

Chiang Mai Rajabhat University, Rajamangala University of Technology Lanna, Payap University, and Far Eastern 

University.  In each education level, 100 respondents were selected.  Then, all data obtained were analyzed by the 

descriptive statistics (frequency, percentage, and mean) and the inferential statistics: One – way ANOVA and the Post 

hoc comparison: LSD test. 

 The findings presented that most respondents were born during B. E 2538 –  B. E.  2552.  Their education 

background was lower and upper secondary school and university levels. They received allowance from their parents 

or family members at the average amount of 3,001-6,000 Baht.  Most of them visited the stand alone local coffee 

shops and the coffee shops located near their schools or in the campus area.  Beverage that the majority regularly 

consumed at the coffee shop was iced- cocoa; while other menu that they took was cake.  In each visit, they spent 

51-100 Baht. Their frequency in visiting the coffee shop was 1-2 times/week. In each visit, they averagely spent 30 

minutes up to 1 hour at the coffee shop.  They normally visited the coffee shop on weekend:  Saturday and Sunday 

during 11.00-13.00 hrs. Most of them went to the coffee shop to meet up with friends and to get themselves relaxed. 

Persons influencing their decision making towards choosing a coffee shop were friend and reviews from social media. 

Most of them searched information of a coffee shop from Facebook (shared page) or looked for new coffee shops from 

social media and tried it by themselves. 

Hereafter were shown top 10 marketing mix sub-factors influencing their decision making in choosing coffee 

shop at the most:  cleanliness of the shop--buildings and its area, availability of free WiFi or internet access, product 

and beverage accuracy, rapidity in providing services, good coffee taste and smell, accuracy in payment process, 

cheap price, friendly-polite-and attentive staff, and service accuracy. 
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บทน า 

กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีกลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นท่ีชื่นชอบของคนท่ัวโลกมาช้านาน ส่งผลให้ปัจจุบัน

ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราการขยายตัวสูง ผู้ประกอบการรายเดิมมีการปรับปรุงกิจการของตนเอง ขณะเดียวกัน  

ก็มีผู้ประกอบการรายใหม่อีกเป็นจ านวนมาก ท้ังนักลงทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

เพื่อสถาบันอาหาร, 2559: ออนไลน์) จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาของภาคเหนือ มีนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นทุกปี (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ , 

2558: ออนไลน์) นักเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่น แซด (Generation Z) ส่งผลให้แนวโน้มตลาดกาแฟ

ในเชียงใหม่เติบโตรวดเร็ว และเกิดการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่เป็น Free Market โดยเปิดอยู่ 

ในย่านสถานศึกษา และแหล่งชุมชน คนกลุ่มเจเนอเรชั่น แซด (Generation Z) มักใช้บริการร้านกาแฟเพื่อใช้เป็นสถานท่ี 

ในการท างาน อ่านหนังสือเป็นกลุ่ม ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของ  

เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) ท่ีศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  

เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจร้านกาแฟในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

แนวคดิและทฤษฎี 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลและการจ่ายในผลิตภัณฑ์

และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของ

แต่ละบุคคล เมื่อท าการประเมินผลการจัดหา การใช้และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหา

ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ค าตอบ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupations, 

Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 

2543: 125-126)  

ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  ลักษณะกลุ่ ม เ ป้าหมาย (Occupants)  

ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิาสตร์ จิตวทิยา หรอืจิตวเิคราะห์ พฤตกิรรมศาสตร์ 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งท่ีผู้บริโภค

ต้องการจากผลิตภัณฑ์คือ ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่าง 

ท่ีเหนอืกวา่คู่แข่ง (Competitive Differentiation) 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อ

สินค้าเพื่อสนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 

ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยทางจิตวทิยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
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ใครมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) 

มอีทิธิพลในการตัดสนิใจซึ่งประกอบด้วย ผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสนิซือ้ ผู้ซือ้ ผู้ใช้ 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี 

หรือชว่งฤดูกาลใดของปี ชว่งวันใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของโอกาสพเิศษ หรือเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผู้บริโภคไปท าการซื้อ 

เชน่ ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายของช า บางล าพู พาหุรัตน์ สยามสแควร์ ฯลฯ 

ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ขัน้ตอนในการตัดสนิใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย 

การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางการเลอืก การตัดสนิซือ้ ความรู้สกึหลังการซือ้ 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ส าหรับธุรกิจบริการเพื่อท า ให้ 

เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยค านึงถึงความพึงพอใจ 

ของลูกค้าเป็นส่วนส าคัญ  จึงจ าเป็นต้องน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ  7P’s  เข้ามาช่วยบริหารจัดการกับธุรกิจ 

รายละเอยีดของแตล่ะองค์ประกอบมีดังน้ี (ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์, 2554) 

 1. ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งท่ีน าเสนอแก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความสนใจ การซือ้ การใช้ หรือบริโภค 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค 

 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคน ามาแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงออก 

ในลักษณะจ านวนเงิน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือช่องทางท่ีสินค้าและบริการ 

เคลื่อนย้ายเปลี่ยนมอื หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของไปสูผู่้บริโภค 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารกับตลาดด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการจูงใจให้มี 

การซือ้สนิค้าและบริการ 

 5. ด้านบุคลากร (People) หมายถึง บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ท่ีท าหน้าท่ีสนองความต้องการและสื่อสารกับ

ผู้บริโภคโดยต้องให้บริการ แนะน าโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือสร้าง

คา่นิยมให้กับองค์กร  

 6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการทางธุรกิจบริการท่ีสร้างประสิทธิภาพ

ในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความพงึพอใจสูงสุด  

 7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถงึ ส่วนประกอบ

ท่ีสามารถจับตอ้งได้ จับตอ้งไม่ได้ของการให้บริการและสิ่งแวดลอ้มตา่งๆ ของพืน้ท่ีให้บริการ  
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วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟของเจนเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ โดยใชเ้ครื่องมือทางการตลาด 6Ws1H และ 7P’s 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ เจเนอเรชั่นแซด ท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษา  

ตอนปลาย และมหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เลือกขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ราย  

และการสุ่มตัวอยา่งแบบโควตา ตามระดับการศกึษา ได้แก่ ชัน้มัธยมตน้ มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย กลุ่มละเท่าๆ กัน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  

จะน ามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย) และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ One - way 

ANOVA และ Post hoc comparison ด้วยวิธีทดสอบของ LSD   

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 163 คน และเพศหญิง จ านวน 137 คน  

ศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น ชั้นมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย มีแหล่งรายได้มาจากพ่อแม่ หรือครอบครัว โดยเฉลี่ยจ านวน       

3,001 – 6,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2552  

เป็นเพศชาย จ านวน 163 คน และเพศหญิง จ านวน 137 คน ศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น ชั้นมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  

มแีหลง่รายได้มาจากพ่อแม ่หรอืครอบครัว โดยเฉลี่ยจ านวน 3,001 – 6,000 บาท 

ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดื่มเคร่ืองดื่มโกโก้เย็นเป็นประจ า รองลงมาคือ 

ชาเขียวเย็น และอาหารอื่นท่ีบริโภคในร้านกาแฟ คือ เค้ก  

 ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟ 

เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อน และพักผ่อนหย่อนใจ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดกับการมรีาคาขายท่ีเหมาะสม  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  จากการศึกษาพบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ คือ เพื่อน และรวีวิจากทางสื่อออนไลน์ 
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ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใช้บริการร้านกาแฟในวันหยุด  

วันเสาร์และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 13.00 น. มีความถี่ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์  

ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยตอ่คร้ัง 30 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง  

ผู้บริโภคเลือกซื้อที่ไหน  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร้านกาแฟประเภทร้านกาแฟ

เฉพาะท้องถิ่น  เป็นร้านกาแฟ Stand Alone และร้านกาแฟใกล้โรงเรียน/ร้านในมหาวทิยาลัย 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลร้านกาแฟจาก Facebook  

(การแชร์เพจ) หรือหารา้นใหม่ๆ  ตาม Social Media และทดลองไปใชบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้ริการร้านกาแฟต่อคร้ัง

อยู่ท่ี 51 – 100 บาท  

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บรกิารร้านกาแฟของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมอืง

เชียงใหม ่

 ปัจจัยย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด สรุปผลได้ดังนี้ ปัจจัยย่อย

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กาแฟรสชาติดีหอมอร่อย ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคาถูก  

ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้ รับค าแนะน าจากคนรู้จัก ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

พนักงานอัธยาศัยดี สุภาพเอาใจใส่ลูกค้า ปัจจัยด้านกระบวนการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกต้องของสินค้าและ

เครื่องดื่ม และ ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาดของร้านกาแฟ อาคาร สถานท่ี 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ จ าแนกตาม  

ระดับการศกึษา โดยพบความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. เครื่องดื่มท่ีดื่มเป็นประจ าในร้านกาแฟ 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ดื่มโกโก้เย็น และผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับมหาวิทยาลัยดื่มชาเขียวเย็น  2. ปัจจัยท่ีท าให้เลอืกใช้บริการร้านกาแฟ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา

ชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายเลือกใช้บริการร้านกาแฟเพราะมี Wifi ฟรีไม่จ ากัดเวลา และผู้ตอบแบบสอบถามระดับ

มหาวิทยาลัยเลือกใช้บริการเพราะราคาขายท่ีเหมาะสม  3. วันท่ีไปใช้บริการร้านกาแฟ โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นมัธยมต้น และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไปใช้บริการร้านกาแฟในวันเสาร์ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามระดับ  

มัธยมปลายส่วนใหญ่ไปใช้บริการร้านกาแฟในวันอาทิตย์ 4. พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ส่วนใหญ่จะหาร้านใหม่ๆ ตาม Social Media และทดลองไปใช้บริการ  

แตผู่้ตอบแบบสอบถามระดับมหาวทิยาลัย จะใชบ้ริการร้านเดิมเป็นประจ า 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริการร้านกาแฟของ   

เจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่จ าแนกตามระดับการศึกษา จ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ กาแฟรสชาติดี หอม อร่อย  
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มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย  2. ปัจจัยด้านช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้ง เดินทางสะดวก มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย  

ส่วนปัจจัยย่อยเร่ือง ใกล้บ้าน / ใกล้ท่ีเรียน มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของมหาวิทยาลัย  3. ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยเร่ือง เป็นร้านท่ีได้รับการรีวิวจาก Social Media มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของ 

ชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ส่วนปัจจัยย่อยเร่ือง ได้รับค าแนะน าจากคนรู้จัก มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของ

มหาวิทยาลัย 4. ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยเร่ือง พนักงานให้บริการถูกต้อง มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของ

ชั้นมัธยมต้น ส่วนปัจจัยย่อยเร่ือง พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการทันที มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของ 

ชั้นมัธยยมปลาย และ ปัยจัยย่อยเร่ือง พนักงานอัธยาศัยดื เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของ

มหาวิทยาลัย 5. ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่าปัจจัยย่อยเร่ือง ความรวดเร็วในการให้บริการ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟของชั้นมั ธยมต้น และมัธยมปลาย ส่วนปัจจัยย่อยเ ร่ือง ความถูกต้องของสินค้าและเค ร่ืองดื่ม  

มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของมหาวิทยาลัย 6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าปัจจัยย่อยเร่ือง  

ความสะอาดของร้านกาแฟ มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ส่วนปัจจัยย่อยเร่ือง   

มฟีรี Wifi หรืออนิเทอร์เน็ตไวบ้ริการลูกค้า มผีลตอ่การเลอืกใช้บริการร้านกาแฟของมหาวทิยาลัย 

อภปิรายผลการศึกษา 

พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการร้านกาแฟ ตามแนวคิดการวิเคราะห์

พฤตกิรรมผู้บริโภค 6Ws 1H มดีังตอ่ไปน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2552 การศึกษาระดับ 

มัธยมตน้ มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย มีรายได้มาจากพ่อแม ่หรอืครอบครัว 3,001 – 6,000 บาท 

ผู้บริโภคซื้ออะไร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเคร่ืองดื่มโกโก้เย็นบ่อยท่ีสุดและอาหารอื่นท่ีบริโภค 

ในร้านกาแฟ คือ เค้ก สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์ (2553) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

บริโภคอาหารอื่น ๆ คือ เค้ก และผลการศึกษาของ อธิวัฒน์ รัตนตันหยง (2556) ที่พบวา่ประเภทขนม/อาหารวา่งที่ซื้อบ่อย 

คือ เค้ก 

 ท าไมผู้บริ โภคจึงซื้อ  จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการร้านกาแฟ คือ  

เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อน พักผ่อนหย่อนใจ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเข้าร้านกาแฟท่ีมี Wifi ฟรีไม่จ ากัดเวลา  

และมีราคาขายท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับผลการศกึษาของชนิดา นุตัน (2555) บุณฑริกา อุบลแย้ม (2553) และปิยพรรณ 

ผิวเหลอืงสวัสดิ์ (2553) ที่พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามใชบ้ริการร้านกาแฟเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อน 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผู้ท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ คือ เพื่อน และรีวิวจากทางสื่อออนไลน์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิดา นุตัน (2555) 

บุณฑริกา อุบลแย้ม (2553) และ อธิวัฒน์ รัตนตันหยง (2556)  ท่ีพบวา่ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจ คือ เพื่อน  

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีัน และเวลาท่ีไปใช้บริการร้านกาแฟ คือ วันเสาร์ ช่วงเวลา

ในการใช้บริการร้านกาแฟ คือ ช่วงวันหยุด และเวลาท่ีนิยมไปใช้บริการร้านกาแฟ คือ 11.00 น. – 13.00 น. และส่วนใหญ่
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จะมีความถี่ในการไปใช้บริการร้านกาแฟ 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ นาน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อธิวัฒน์ รัตนตันหยง (2556) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการร้านกาแฟ 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของชนิดา นุตัน (2555), บุณฑริกา อุบลแย้ม (2553) และปิยพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์  (2553) ท่ีพบว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใช้บริการร้านกาแฟในวัน และเวลาท่ีไม่แน่นอน และระยะเวลาท่ีใช้บริการเฉลี่ย  

15-30 นาที ซึ่งสาเหตุท่ีแตกต่างกันนั้นอาจเป็นผลจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น 

ท่ีแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคเลือกซื้อที่ไหน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟเฉพาะท้องถิ่น และสถานท่ี 

ท่ีไปใช้บริการ คือ ร้านกาแฟ Stand Alone สอดคล้องกับผลการศกึษาของบุณฑริกา อุบลแย้ม (2553) ท่ีพบว่าผู้ใชบ้ริการ 

ใช้บริการร้านกาแฟเฉพาะท้องถิ่น เช่น ร้านกาแฟวาวี สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์ (2553) 

ท่ีพบว่าผู้ใช้บริการใช้บริการร้านกาแฟ Stand Alone สอดคล้องกับผลการศึกษาของอธิวัฒน์ รัตนตันหยง (2556)  

ท่ีพบวา่ผู้ใชบ้ริการ ใช้บริการร้านกาแฟเชน่ แบล็คแคนยอนคอฟฟ่ี เป็นร้านกาแฟตัง้อยู่บนหา้งสรรพสนิค้า  

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลร้านกาแฟจาก Facebook (การแชร์เพจ)  

และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการใช้บริการร้านกาแฟต่อคร้ัง คือ 51 – 100 บาท และลักษณะการใช้บริการร้านกาแฟ คือ  

นั่งรับประทานในร้านกาแฟ สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์ (2553) ท่ีพบว่าการใช้บริการ 

ร้านกาแฟ คือ นั่ ง รับประทานในร้านกาแฟ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอธิวัฒน์   รัตนตันหยง (2556)  

ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลเมื่อต้องการใช้บริการร้านกาแฟจากอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่  

ในการใช้บริการร้านกาแฟต่อคร้ัง คือ 51 – 100 บาท แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิดา นุตัน (2555)  

ท่ีพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟต่อคร้ัง 100-200 บาท ซึ่งสาเหตุท่ีแตกต่างกันนั้นอาจเป็นผลจากกลุ่ม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของการศึกษาของ ชนิดา นุตัน (2555) ใช้บริการร้านกาแฟท่ีถนนนิมมานเหมินทร์  

แตก่ารศึกษาครัง้นี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟท่ีอยูใ่กล้บ้าน / ใกล้ท่ีเรียน / ใกล้ท่ีท างาน 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นแซดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตอ่การใช้บริการร้านกาแฟ มีข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

 1. ร้านกาแฟควรน าเอาอาหารอื่นๆ เชน่ เค้ก ท่ีมีความหลากหลายชวนซือ้มาวางขาย ท้ังน้ีเนื่องจากผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามนิยมบริโภคอาหารอื่นๆ ในร้านกาแฟ คือ เค้ก 

 2. ร้านกาแฟควรตรวจเช็คความพร้อมของอินเทอร์เน็ตภายในร้านเพื่อให้ลูกค้าความพอใจในการให้บริการ  

ท้ังนีเ้นื่องจากผลการศึกษาพบวา่ ผู้บริโภคเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ เพราะการมี Wifi ฟรี ไมจ่ ากัดเวลา  

 3. ร้านกาแฟควรเปิดให้บริการอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดวันหยุด วันเปิด – ปิดร้าน ให้ชัดเจนเพื่อแจ้ง 

ตอ่ลูกค้า ท้ังนีเ้นื่องจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ใชบ้ริการร้านกาแฟ 1-2 ครัง้/สัปดาห์ ในช่วงวันหยุด 

เวลา 11.00 – 13.00 น. ระยะเวลา 30 นาที 
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นอกจากนี้ยังมขี้อเสนอแนะจากผลการศึกษาตามส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  1.ร้านกาแฟควรคัดเลอืกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และตอ้งเนน้ท าตามสูตรเพื่อไม่ให้รสชาติผิดเพี้ยน 

รสชาติต้องคงท่ีสม่ าเสมอท้ังกาแฟ และเคร่ืองดื่มอื่นๆ 2.ร้านกาแฟควรปรับสูตรเคร่ืองดื่มท่ีลูกค้าต้องการ  

และตอ้งมีความคงท่ีของรสชาติ  

ด้านราคา 1. ร้านกาแฟควรให้ความส าคัญในการก าหนดราคากาแฟต่อแก้ว ไม่ควรเกินแก้วละ 100 บาท  

เพื่อจูงใจผู้ซือ้ 2. ร้านกาแฟควรตดิป้ายแสดงราคาเครื่องดื่มและขนม/อาหารวา่ง ให้ลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 1. ร้านกาแฟควรอยู่ในท าเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก 2. ควรมีสถานท่ีจอดรถ

เพยีงพอ 3. มเีวลาเปิด – ปิด สะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้า  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 1. ร้านกาแฟควรท าการตลาดท่ีมุ่งเน้นการเข้ามาใช้บริการแบบคนเป็นกลุ่ม  

ซึ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามนั้น เป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีสามารถกระจายข่าวสารในด้านปากต่อปากโดยเฉพาะการถ่ายรูป  

แชร์บน Social Media 2. ควรมกีารโฆษณาอาจใชก้ารรีวิวในเว็ปไซต์ ผ่านสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักง่ายขึ้นและ

เร็วขึ้น 3. ควรจัดท าโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ สะสมยอดเพื่อแลกของรางวัล มีสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก เช่น 

ส่วนลดจากคะแนนสะสม หรอื ใชค้ะแนนสะสมจ่ายแทนเงินสด  

ด้านบุคลากร 1. ร้านกาแฟควรมกีารอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มมีารยาทและเต็มใจในการให้บริการ 

2. ควรมีการจัดการขั้นตอนระบบรับค าสั่งซื้อ และการผลิตเคร่ืองดื่มให้เหมาะสม และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจสามารถ

ปฏบัิตติามได้เพื่อลดความผิดพลาด  

ด้านลักษณะทางกายภาพ  1. ร้านกาแฟควรรักษาความสะอาดของร้าน ไม่ว่าจะเป็นภายในบริ เวณ 

ร้านภายนอกรา้นหรือแมแ้ตห่้องน้ า 2. ควรจัดที่นั่งให้เพยีงพอต่อความตอ้งการ ควรจัดเกา้อีส้ าหรับรองรับลูกค้า 2-5 คน 

ตอ่โต๊ะ ที่นั่งจะต้องนา่นั่งและนั่งสบาย  

กระบวนการให้บริการ  1. ร้านกาแฟควรให้ความส าคัญกับความถูกต้องของสินค้าและเคร่ืองดื่ม  

2.  ควรให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการสั่ งสินค้า ขั้นตอนการสั่ งสินค้าไม่ยุ่ งยากและซับซ้อนเกินไป  

3. ควรเนน้ความรวดเร็วและความถูกต้องในการช าระเงิน  
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