
การคดิเชิงออกแบบสําหรับเมนูอาหารและเครื7องดื7มของธุรกจิร้านคาเฟ่ 

กรณศึีกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

DESIGN THINKING ABOUT FOOD AND BEVERAGE MENU FOR CAFE 

IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA, THAILAND 

 

อญัธิญา ปานใจ 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยันี+ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงคเ์พื<อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ

ธุรกิจร้านคาเฟ่ เขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจยัการตลาดบริการของธุรกิจคาเฟ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  3) เพื<อศึกษาพฤติกรรมการบริการของผู ้บริโภคในร้านคาเฟ่  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  และ 4) เพื<อศึกษาแนวคิดเชิงออกแบบของร้านคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งที<ใชใ้นการวจิยัครั+ งนี+  คือประชากรและผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครที<เป็น

ลูกคา้ร้านคาเฟ่ จาํนวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มผูบ้ริโภคที<เขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ และใชว้ิธีส่ง

แบบสอบถาม Google Forms ไปยงักลุ่มตวัอย่างเพิ<มเติม สถิติที<ใช้วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าความถี< ค่าเฉลี<ย และส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน    

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี<ยต่อ

เดือนอยู่ที< 20,001 – 30,000 บาท 1) ความคิดเชิงออกแบบผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ความคิดเห็นเกี<ยวกบัการตลาดบริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) 

ความคิดเกี<ยวกบัพฤติกรรมการใชธุ้รกิจคาเฟ่อยูใ่นระดบัมาก และ 4) ความคิดเห็นเกี<ยวกบัการ

คิดเชิงออกแบบอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสาํคญั: ความคิดเชิงออกแบบสาํหรับเมนูอาหารและเครื<องดื<ม เขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 This research is a survey research aimed to 1) study the personal factors of cafe 

business.  2) study the service marketing factor of the cafe business  In Bangkok 3) to study 

service behavior of consumers in cafes  In Bangkok and 4) to study the concept of cafe design  

In Bangkok  Samples used in this research  This is the population and entrepreneurs in Bangkok 

who are the number of 400 cafe customers by using the random method of consumers who use 

the café  And use the method of sending Google Forms questionnaires to additional samples  

The statistics used for analysis were percentage, frequency, mean and standard deviation. 

 The research results were found that Most of the sample were female.  Aged between 

26 - 35 working as a private employee.  Education level is at the bachelor level.  The average 

monthly income was 20,001 - 30,000 baht 1) The design thinking, the respondents had a high 

level of overall opinion 2) The overall opinion about the service marketing was at a high level.  

The behavior of the cafe business was at the high level and 4) the design thinking was at the 

high level. 

 

 Keywords: design ideas for food and beverage menus in Bangkok 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

                     จากบทวิเคราะห์การเติบโตและหายไปของ "ร้านอาหาร" และ "คาเฟ่" เป็นเรื<อง

ธรรมดาของวงจรธุรกิจ ที<มีตอ้งมีการเปลี<ยนแปลงเกิดขึ+นอยู่เสมอ ทั+งจากปัจจยัภายใน และ

ภายนอกที<ควบคุมไม่ได ้

                     ช่วงตน้ปี 2563 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย เคยคาดการณ์ ถึงธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่า

รวมอยูที่< 4.37-4.41 แสนลา้นบาท หรือขยายตวั 1.4–2.4% จากปี 2562 โดยระบุวา่ถึงแมจ้ะมีการ

ขยายตวัแต่ก็มีแนวโนม้ตอ้งพบกบัโจทยท์า้ทายรอบดา้นที<รออยู ่อาทิ การหดตวัลงของยอดขาย

ในร้านเดียวกนั (Same Store Sales) ที<มีการหดตวัลงอยา่งต่อเนื<องจาก 15.2 ลา้นบาท/สาขา ในปี 

2559 มาเป็น 14.3 ลา้นบาท ในปี 2562 รวมถึงตน้ทุนทางธุรกิจที<คาดวา่จะสูงขึ+น 

                     ขณะเดียวกนั พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคที<เปลี<ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งพยายามควบคุมตน้ทุนในขณะเดียวกนักจ็าํเป็นตอ้งรักษา

คุณภาพของสินคา้และบริการใหอ้ยูใ่นระดบัที<ผูบ้ริโภคคาดหวงัใหไ้ด ้นอกจากนี+บทบาทที<มาก

ขึ+นของเทรนด์เทคโนโลยีก็ถือว่า เป็นความทา้ทายที<ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับตวั

เพื<อใหส้ามารถรองรับห่วงโซ่ธุรกิจที<มีความซบัซอ้นมากยิ<งขึ+น 

                     ยิ<งไปกวา่นั+น ปัจจยัภายนอกที<ควบคุมไม่ไดอ้ยา่งการระบาดของ "โควิด-19" ทาํให้

ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ทาํใหก้าํลงัซื+อของผูบ้ริโภคลดลง หรือการดาํเนินธุรกิจบริการที<ตอ้งพบปะลูกคา้

โดยตรงตอ้งหยดุชะงกั จนส่งผลใหธุ้รกิจร้านอาหารและคาเฟ่ตอ้งชะงกัตามไปดว้ย สถานการณ์

เหล่านี+ไม่ไดก้ระทบทั+งธุรกิจรายเลก็ๆ เท่านั+น แต่ยงัต่อเนื<องถึงธุรกิจรายใหญ่ที<อยูใ่นสนามนี+  จน

ตอ้งปิดตวัลง 

                     จากที<กล่าวมาขา้งตน้ การวิจยันี+ จึงศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาปัจจยัการตลาด

บริการ ศึกษาพฤติกรรมการบริการของผูบ้ริโภคใน และศึกษาแนวคิดเชิงออกแบบของร้านคาเฟ่ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีเชิงสํารวจ ด้วยวิธีการทําแบบสอบถาม  ด้วยข้อมูลที<

หลากหลายและมีรายละเอียดครอบคลุม อนัเกิดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลซึ< งเป็นผูที้<มีประสบการณ์ในการ

เขา้ใชบ้ริการ เพื<อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ แข่งขนัของธุรกิจร้านคาเฟ่

ผา่นการออกแบบเมนูอาหารและเครื<องดื<มสาํหรับธุรกิจ หรือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ
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และต่อยอดการบริหารร้านคาเฟ่ในอนาคต เพื<อสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด

ผูบ้ริโภค ทั+งในประเทศและต่างประเทศต่อไป   

 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1. เพื<อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของธุรกิจร้านคาเฟ่ เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื<อศึกษาปัจจยัการตลาดบริการของธุรกิจคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื<อศึกษาพฤติกรรมการบริการของผูบ้ริโภคในร้านคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื<อศึกษาแนวคิดเชิงออกแบบของร้านคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจัยครั+ งนี+ เป็นการศึกษา เรื< องการคิดเชิงออกแบบสําหรับเมนูอาหารและ

เครื<องดื<มของธุรกิจร้านคาเฟ่ โดยกาํหนด ขอบเขตการวจิยัดงันี+   

1. ขอบเขตด้านเนื+ อหา ประกอบไปด้วยประชากรศาสตร์ ปัจจัยการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการบริโภค การคิดเชิงออกแบบ และรายละเอียดเกี<ยวกบัธุรกิจคาเฟ่ 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจะศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม 

ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครนวน 400 คน  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั+ งนี+  ผูว้ิจัยจะดาํเนินการศึกษาวิจัยในเดือน

พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2564 

4. ขอบเขตด้านพื+นที< ในการศึกษาข้อมูลคือ  ร้ านคาเ ฟ่ ที< ด ํา เ นินกิจการในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตวัแปรประกอบด้วย ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดงันีO 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือน 

มีความสัมพนัธ์กบัการคิดเชิงออกแบบสาํหรับเมนูอาหารและเครื<องดื<มของธุรกิจร้านคา

เฟ่ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการตลาดบริการ ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นสิ<งแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ที<มีความสัมพนัธ์กบัการคิดเชิงออกแบบสาํหรับเมนูอาหารและเครื<องดื<ม

ของธุรกิจร้านคาเฟ่ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมสาํหรับผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย ประเภทอาหารและเครื<องดื<มที<นิยมบริโภค 

เหตุผลในการใช้บริการ จาํนวนครั+ งที<เขา้ใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั+ งที<เขา้ใช้

บริการ จาํนวนลูกคา้ที<สั<งจาก Delivery Application ช่วงวนัที<นิยมเขา้ใชบ้ริการ ช่วงเวลา

ที<นิยมเขา้ใชบ้ริการ ลกัษณะการใชบ้ริการ  

 

การคิดเชิงออกแบบ  ประกอบไปดว้ย แนวคิดเกี<ยวกบัการคิดเชิงออกแบบ การเขา้ใจ

ปัญหา การสร้างสรรคค์วามคิด การสร้างแบบจาํลองเพื<อการทดสอบพฒันา 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การคิดเชิงออกแบบสําหรับเมนูอาหารและเครื< องดื<มของธุรกิจร้านคาเฟ่ 

กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิ : ตวัแปรต้น                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 

4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือน 

 

การคดิเชงิออกแบบสําหรับเมนูอาหาร
และเครื8องดื8มของธรุกจิคาเฟ่ 

ปัจจยัการตลาดบรกิาร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการบริการ 
7. ดา้นสิ<งแวดลอ้มทางกายภาพ 

พฤติกรรมสาํหรับผูบ้ริโภค 

1. ประเภทอาหารและเครื<องดื<มที<นิยมบริโภค 

2. เหตุผลในการใชบ้ริการ 
3. จาํนวนครั+ งที<เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

4. ค่าใชจ่้ายต่อครั+ งที<เขา้ใชบ้ริการ  
5. จาํนวนลูกคา้ที<สั<งจาก Delivery Application 

6. ช่วงวนัที<นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
7. ช่วงเวลาที<นิยมเขา้ใชบ้ริการ 
8. ลกัษณะการใชบ้ริการ  

 
 

การคิดเชิงออกแบบ 

1. แนวคิดเกี<ยวกบัการคิดเชิงออกแบบ 

2. การเขา้ใจปัญหา 
3. การสร้างสรรคค์วามคิด 

4. การสร้างแบบจาํลองเพื<อการทดสอบพฒันา 
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วรรณกรรมที7เกี7ยวข้อง  

 กุณฑลี เวชสาร (2555) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม คือ ปฏิกิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดง

ออกมาสิ่งที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุทางจิตวิทยา เรียกสาเหตุที่จะซื้อต่างๆว่า สิ่งเร้า 

(Stimulus หรือ Stimuli) เมื ่อสิ ่งเร้าไปกระตุ ้นกล่องดำของผู ้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ก็จะมี

ปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การตอบสนองของผู้ที่จะซื้อ (Buyer’s Responses) 

ทำให้เกิดปฏิกิริยา คือ พฤติกรรมต่างๆซึ่งพฤติกรรมนี้จะแสดงออกได้ 2 ทาง คือ 1. พฤติกรรม

ภายใน (Covert Behavior) 2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five-Stage Model of The Customer Buying 

Process) (Orji and Goodhope, 2013) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การรับรู้ถึงความต้องการ 

(Need Recognition) 2. การค้นหาข้อมูล  (Information Search) 3. การประเมินผลทางเล ือก 

(Evaluation of alternative) 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

(Post Purchase Behavior) 

 HGSE Teaching and Learning Lab of Harvard University (2014) กล่าวถ ึงการคิด

เชิงออกแบบว่าเป็นกรอบคิดยึดติด (mindset) และวิธีการ (approach) ในการเรียนรู้ การร่วมมือ 

และการแก้ปัญหา การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล การสร้างวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นไปได้ 

และการตรวจสอบความคิด รวมถึงการทดสอบวิธีการแก้ปัญหา 

 Roffy, et al. (2016) ได้กล่าวถึงความหมายของการคิดเชิงออกแบบไว้ในคู ่มือ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้

มาแล้วและให้เหตุผลกับนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้นกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้จึง

เป็นระเบียบวิธีที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนแก้ปัญหาซับซ้อนผ่านการสร้างความคิดที่หลากหลาย 

(Ideation) และการทำซ้ำ (Iteration) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

ว่าเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย 

 วิทวัส รุ่งเรืองผล (2556, น.95-96) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix หรือ 4Ps) ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา 

(Price) 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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งานวจิยัที7เกี7ยวข้อง 

 ณนนท ์แดงสงัวาลย ์และสนัติธร ภูริภกัดี (2563) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชก้ารคิดเชิง

ออกแบบในการออกแบบ เมนูอาหารและเครื<องดื<มของธุรกิจร้านคาเฟ่แนวถวิลหาอดีตในเขต

พระนคร เขตดุสิต เขตสัมพนัธวงศ ์และเขตตลิ<งชนั กรุงเทพมหานคร และ  ศึกษาองคป์ระกอบ

ของการพฒันาที<ย ั<งยืนสาํหรับธุรกิจร้านคาเฟ่แนวถวิลหาอดีต โดยใชว้ิธี วิทยาการสร้างทฤษฎี

ฐานรากเพื<อหาขอ้สรุปเชิงทฤษฎีดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ ร้านคาเฟ่แนวถวิลหาอดีต จาํนวน 8คน เครื<องมือที<ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แนว

ขอ้คาํถาม การสังเกตและจดบนัทึก เครื<องบนัทึกเสียงและวิดีโอ ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึง

การประยกุตใ์ชก้ารคิดเชิงออกแบบในการออกแบบเมนูอาหารและ เครื<องดื<มของธุรกิจร้านคาเฟ่

แนวถวิลหาอดีต ประกอบดว้ย 3 ขั+นตอน คือ การทาํความเขา้ใจเชิงลึกดว้ยวิธีการสังเกต พูดคุย 

และการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการจากสื<อสังคมออนไลน์ การพิจารณาปัญหาและสร้างตน้แบบ 

ประกอบดว้ย การระดมสมอง การสร้างและพฒันาตาํรับตน้แบบ และการนาํไปทดสอบใชก้บั

ลูกค้า  และ  การบูรณาการองค์ความรู้  ประกอบด้วย  ความรู้ด้านการประกอบอาหาร 

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ องคป์ระกอบของการพฒันา ที<ย ั<งยืนสาํหรับ

ธุรกิจร้านคาเฟ่แนวถวิลหาอดีต ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การสนับสนุนเศรษฐกิจ

ชุมชน และการ พฒันาผลิตภณัฑ ์ ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร และการมีส่วนร่วมเพื<อ

พฒันาสังคมและสาธารณประโยชน์ และ ดา้นสิ<งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 

และการจดัการขยะ 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเรื<อง การคิดเชิงออกแบบสาํหรับเมนูอาหารและเครื<องดื<มของธุรกิจร้านคา

เฟ่ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยันี+ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยมีแหล่งขอ้มูล

ปฐมภูมิซึ< งเป็นขอ้มูลที<ไดม้าจากการตอบคาํถามจากกลุ่มตวัอย่างของลูกคา้ร้านคาเฟ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื<อคน้หาคาํตอบของความคิดพื+นฐานในการคิด

เชิงออกแบบสาํหรับการออกแบบเมนูอาหารและเครื<องดื<มของธุรกิจคาเฟ่ โดยผูว้ิจยันาํความรู้ที<

ไดจ้ากการศึกษามากาํหนดขั+นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัมีขั+นตอนดั+งนี+  
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1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื<องมือที<ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชาชนและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที<ใชใ้นการวิจยัผูเ้กี<ยวขอ้งที<ประกอบธุระกิจผลิตกาแฟ

เพิ<มขึ+นร้อยละ 37.7% (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562) ซึ< งผูเ้กี<ยวขอ้งตอ้งมีจาํนวนถึง 100,000 

การสุ่มตวัอยา่งจึงใชต้ารางทาโร่ ยามาเน่ ไดต้วัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

2. เครื7องมือใช้ในการวจิยั 

 เครื<องมือที<ใชใ้นการวิจยัครั+ งนี+  คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัสร้างขึ+นโดยการศึกษา 

และทบทวนจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที<เกี<ยวขอ้ง โดยแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดงันี+  

ส่วนที< 1 แบบสอบถามเกี<ยวกบัปัจจยัดา้นประชากร ซึ< งประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนที< 2 แบบสอบถามเกี<ยวกบัปัจจยัดา้นการตลาดบริการ จาํนวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ย

คาํถามในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนที< 3 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการบริโภค กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนที< 4 แบบสอบถามเกี<ยวกบัการคิดเชิงออกแบบ จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามใน

ลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม จาํนวน 400 ดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม

ประชากรตัวอย่ า ง  คือ  ลูกค้า ร้ านคา เ ฟ่และผู ้ประกอบการ  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการสุ่มผูบ้ริโภคที<เขา้ใชบ้ริการร้านคาเฟ่ และใช้

วธีิการส่งแบบสอบถาม Google Forms ไปยงักลุ่มตวัอยา่งเพิ<มเติม 

2. รวบรวมขอ้มูลทั+งหมดที<ได้จากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที<ไดรั้บการตอบรับ 

3. นําขอ้มูลที<ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์คาํนวณผล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

4. เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื<อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที<ไดม้าประมวลผลดว้ย

การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี+  

สถติทิี7ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลดงันีO 

1. ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถี< (Frequency) ในการอธิบายปัจจยัส่วน

บุคคล พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่ 

2. ใชค่้าเฉลี<ย (Mean) และส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

อธิบายส่วนปัจจยัการตลาดบริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การคิดเชิงออกแบบ 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที< 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อย

ละ 58.3 และเป็นเพศชายจาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปีจาํนวน 

224 คนคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 

รองลงมามีอายรุะหวา่ง 15 - 25 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 46 

- 55 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 รองลงมามีอายรุะหว่าง 56 ปีขึ+นไป จาํนวน 9 คน คิด
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เป็นร้อยละ 2.2 และนอ้ยที<สุดคือตํ<ากวา่ 15 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเป็นพนกังานเอกชนจาํนวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาประกอบอาชีพนกัเรียน / 

นกัศึกษาจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาประกอบอาชีพอิสระจาํนวน 95 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.7 และน้อยที<สุดประกอบอาชีพอื<นๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมามีระดบัการศึกษาตํ<ากว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 61 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และนอ้ยที<สุดมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 

3.7 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือนอยูที่< 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.5 รองลงมาอยูที่< 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาอยูที่< 30,001 

- 40,000 บาทจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาตํ<ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และนอ้ยที<สุดอยูที่< 40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 

5.2 และ 50,001 บาทขึ+นไปจาํนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดับ คิดเป็นร้อยละ 22 

รองลงมาอยูที่< 30,001 - 40,000 บาทจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาตํ<ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาท จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และนอ้ยที<สุดอยูที่< 40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 21 

คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 และ 50,001 บาทขึ+นไปจาํนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที< 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยด้านการตลาดบริการ

โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.08 และS.D. = 0.896 เมื<อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า

ปัจจยัการตลาดบริการของลูกคา้ร้านคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากทั+ง 7 ดา้น 

โดยดา้นที<มีค่าเฉลี<ยมากที<สุดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.13 ดา้นที<มีค่าเฉลี<ยน้อย

ที<สุดคือ ดา้นกระบวนการบริการมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.04 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที< 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภค ส่วนใหญ่

นิยมบริโภคเป็นประเภทของหวานจาํนวน 168 คนคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็นอาหาร

ประเภทจานเดียว 103 คนคิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาเป็นประเภทอาหารทานเล่น จาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 18 และนอ้ยที<สุดเป็นประเภทเส้น จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ส่วน

ใหญ่นิยมบริโภคเครื<องดื<มประเภทกาแฟ จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็น
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เครื<องดื<มประเภทนมสด จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาเป็นเครื<องดื<มประเภทชา 

จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รองลงมาเป็นเครื<องดื<มประเภทโซดา 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.8 และน้อยที<สุดเป็นเครื< องดื<มประเภทอื<นๆ จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ส่วนใหญ่

เลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่เพราะพกัผอ่นหยอ่นใจในยามว่างจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 

รองลงมาเลือกใชบ้ริการเพราะประทบัใจในรสชาติของอาหารและเครื<องดื<ม จาํนวน 101 คนคิด

เป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นสายคาเฟ่ หามุมสวยสวยถ่ายรูปลงโซเชียล 

จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และน้อยที<สุดเลือกใช้บริการเพราะใช้บริการ WIFI / 

INTERNET ฟรีจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 3 – 4 ครั+ ง 

จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 5 – 6 ครั+ ง จาํนวน 119 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 1 – 2 ครั+ ง จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ

นอ้ยที<สุดเขา้ใชบ้ริการต่อเดือนมากกว่า 7 ครั+ งขึ+นไป จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ส่วน

ใหญ่ที<ใชบ้ริการจาก Delivery Application ต่อเดือน 1 – 2 ครั+ ง จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 

รองลงมาที<ใชบ้ริการจาก Delivery Application ต่อเดือน 3 – 4 ครั+ ง จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.8 รองลงมาที<ใชบ้ริการจาก Delivery Application ต่อเดือน 5 – 6 ครั+ ง จาํนวน 90 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาที<ใชบ้ริการจาก Delivery Application ต่อเดือน 7 – 8 ครั+ ง จาํนวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และนอ้ยที<สุดที<ใชบ้ริการจาก Delivery Application ต่อเดือนมากกว่า 9 

ครั+ งขึ+นไป จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่ที<ใชจ่้ายต่อครั+ งที<เขา้บริการคือ 151 บาท

ขึ+นไป จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาที<ใชจ่้ายต่อครั+ งที<เขา้บริการคือ 101 – 150 

บาท จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาที<ใชจ่้ายต่อครั+ งที<เขา้บริการคือ 51 – 100 บาท 

จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยที<สุดที<ใชจ่้ายต่อครั+ งที<เขา้บริการคือตํ<ากวา่ 50 บาท 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่ที<นิยมเขา้ใชบ้ริการคือวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ จาํนวน 

232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงที<นิยมเขา้ใชบ้ริการคือวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์จาํนวน 168 คน คิด

เป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ที<นิยมเขา้ใชบ้ริการในช่วง 15.01 - 18.00 น. จาํนวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.7 รองลงมาที<นิยมเขา้ใชบ้ริการในช่วง 18.01 - 21.00 น. จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.5 รองลงมาที<โยมเขา้ใช้บริการในช่วง 12.01 - 15.00 น. จาํนวน 94 คิดเป็นร้อยละ 23.5 

รองลงมาที<นิยมเขา้ใชบ้ริการในช่วง 09.01 - 12.00 น. จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และที<

นอ้ยที<สุดที<นิยมเขา้ใชบ้ริการในช่วง 07.01 - 09.00 น. จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ส่วน

ใหญ่ที<นิยมใชบ้ริการคือบริโภคที<ร้านจาํนวน 179 คนคิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมานิยมเขา้ใช้
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บริการคือซื+อกลบับา้นจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาที<นิยมเขา้ใช้บริการคือสั<ง

ออนไลน์ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และที<น้อยที<สุดที<นิยมเขา้ใช้บริการคือสั<งจาก Delivery 

Application จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที< 4 การวิเคราะห์การคิดเชิงออกแบบ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.20 และ S.D. = 0.873 เมื<อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การเขา้ใจ

ปัญหา มีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.27 และS.D. = 0.870 และขอ้ที<มีค่าเฉลี<ยนอ้ยที<สุดคือ แนวคิดเกี<ยวกบั

การคิดเชิงออกแบบมี ค่าเฉลี<ยเท่ากบั 4.10 และ S.D. = 0.881 

 

 อภปิรายผล 

 

ผลการวจิยัปัจจยัการตลาดบริการของร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปไดด้งันี+   

1. ปัจจยัการตลาดบริการผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก และ

มากที<สุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์อาจจะเป็นเพราะวา่ร้านคาเฟ่มีรสชาติอาหารและ

เครื< องดื<มแปลกใหม่ และทันสมยั และน้อยที<สุดคือกระบวนการบริการ 

อาจจะเป็นเพราะไม่เชี<ยวชาญดา้นการบริการคาเฟ่บริการชา้และรอนาน ซึ< ง

สอดคลอ้งกบัวิทวัส รุ่งเรืองผล (2556, น.95-96) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 

ประการ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัด

จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคค่านิยมของหวานอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบ
รับประทานของหวานคู่กบัเครื< องดื<ม และผูบ้ริโภคนิยมดื<มกาแฟอาจเป็น

เพราะกาแฟมีรสชาติที<อร่อยและคุณภาพดีและเป็นธรรมดาของกาแฟเพราะ

ผูค้นบริโภคมานานแลว้ และเหตุผลที<ใชบ้ริการคือพกัผอ่นหยอ่นใจอาจเป็น 

เพราะทุกคนอยากจะพกัผ่อนเนื<องจากตอ้งการพบปะเพื<อนฝูงและประชุม

เป็นครั+ งคราว ลกัษณะการให้บริการส่วนใหญ่คือบริโภคที<ร้าน อาจเป็น

เพราะตกแต่งร้านสวยงาม มีการออกแบบที<ดี ออกแบบบรรจุภณัฑ์อาหาร

และเครื<องดื<มไม่ซํ+ าใคร ทนัสมยั และมีความหรูหรา ซึ< งสอดคลอ้งกบักุณฑลี 

เวชสาร (2555) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม คือ ปฏิกิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดง
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ออกมาสิ่งที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุทางจิตวิทยา เรียกสาเหตุที่จะ

ซ้ือต่างๆว่า ส่ิงเร้า (Stimulus หรือ Stimuli) 

3. การคิดเชิงออกแบบ ความเห็นที<อยูร่ะดบัมากสุดคือการเขา้ใจปัญหา อาจจะ

เป็นเพราะรับรู้ถึงปัญหาเกี<ยวกบัคาเฟ่เป็นอยา่งดี ว่ามีการแข่งขนัหรือวิกฤต

อะไรหรือไม่ รู้จกัปรับตามเหตุการณ์และศึกษาเศรษฐกิจ ปรับปรุงราคาและ

มีปัจจยัการตลาด มีการลดแลกแจกแถม และมีการเปลี<ยนแบบของอาหาร

และเครื<องดื<ม ตกแต่งภายในร้านให้สวยงามอยูเ่สมอ และความคิดเห็นนอ้ย

ที<สุด คือความคิดเชิงออกแบบ อาจจะเป็นเพราะยงัไม่เขา้ใจธุรกิจเกี<ยวกบัการ

คิดเชิงออกแบบได้ดีพอ ไม่มีแนวคิดเชิงออกแบบ ไม่รู้จักปรับปรุงและ

เปลี<ยนแปลงตามสถานการณ์โลก ซึ< งสอดคลอ้งกบัณนนท ์แดงสังวาลย ์และ

สันติธร ภูริภกัดี (2563) พบวา่ความตอ้งการพื+นฐานของลูกคา้มีดงันี+ คือการ

เพิ<มความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ และเพิ<มผลิตภณัฑบ์ริการใน

รูปแบบต่างๆให้แก่ลูกคา้ไดมี้ทางเลือกในการบริการมากขึ+น และยงัไดมี้

การศึกษาเกี<ยวกบัเศรษฐกิจชุมชน เพื<อใหธุ้รกิจย ั<งยนืและมั<นคง 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 

1. ร้านคาเฟ่ควรมีผลิตภัณฑ์ที<ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค  ควรมี

ผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกอย่างหลากหลาย และตอ้งปรับเปลี<ยนวิธีการ

ใหบ้ริการ เพื<อทาํใหลู้กคา้พึงพอใจในการบริการมากขึ+น ซึ< งผลที<ตามมาจะมี

การบอกต่อและมาใชบ้ริการซํ+ า ผลสุดทา้ยผูบ้ริโภคจะจงรักภกัดีโดยการจะ

กลบัมาซื+อซํ+ าและใชบ้ริการตลอดไป 

2. ควรจดัเตรียมของหวานใหเ้พียงพอต่อผูบ้ริโภคและเมด็กาแฟที<ใชค้วรจะเป็น
กาแฟนาํเขา้และมีคุณภาพที<ดี เพราะกาแฟเป็นเมนูที<ขายดีที<สุดในร้านคาเฟ่ 

ควรจดัสถานที<ใหโ้ล่งและสวยงาม มีการจดัพื+นที<ใหเ้พียงพอต่อผูบ้ริโภค และ

มีพนกังานตอ้นรับ ที<คอยใหบ้ริการผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

3. เนื<องจากคาเฟ่เป็นธุรกิจที<เกิดขึ+นใหม่และเจา้ของธุรกิจควรจะศึกษาเกี<ยวกบั
อาหารและเครื< องดื<มเป็นอย่างดี นอกจากนั+ นยงัต้องเรียนรู้เกี<ยวกับการ
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ออกแบบร้านคาเฟ่ เพราะคนส่วนใหญ่ที<ชอบมาร้านคาเฟ่นั+น เนื<องจากเป็นที<

นิยมของคนวยัทาํงานและนักศึกษาดงั และที<สําคญัควรตอ้งเขา้ใจปัญหา

เศรษฐกิจเกี<ยวกบัธุรกิจคาเฟ่ในประเทศไทยอยา่งถ่องแท ้

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครัOงต่อไป 

 

1. การศึกษาครั+ งนี+ มีขอบเขตร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานครครั+ งต่อไปควร
ทาํการศึกษางานวิจยัโดยกระจายพื+นที<กลุ่มตวัอย่างเพื<อที<จะไดข้อ้มูลและ

สามารถรู้ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ+น 
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