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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยดา้นผลิตภณัฑ ์ และคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้คอื ผูบ้รโิภคในช่วงอายุ
เจนวาย อายุระหว่าง 24 - 38 ปี ทีใ่ช้บรกิาร หรอืเคยใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ รายได ้และอาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ด้านความถี่ (ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงิน (บาท/ครัง้)                 
แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บริการ
รา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถี ่ (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 
0.01 และ0.05 ตามล าดับ ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ ์ด้านประโยชน์หลัก ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์และ             
ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) อย่างมนัียส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบัในทศิทางเดยีวกัน ส่วนปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชน์หลัก ดา้นรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู              
ดา้นจ านวนเงนิ (บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบัในทศิทางเดยีวกัน คุณค่าตราสนิคา้ 
ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ และ                     
ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ในทศิทางเดยีวกันและทศิทางตรงขา้มกันตามล าดบั ส่วนคุณค่าตราสนิคา้
ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิคา้ และดา้นความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร ์ ยู ดา้นจ านวนเงนิ (บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ในทศิทางเดยีวกันและทศิทางตรงขา้มกัน ตามล าดบั 

ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการใช้บรกิาร ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย  
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ABSTRACT 

This research aimed to study the product factors and brand values influencing the service usage behaviors 
of generation Y consumers at the After You cafe in the Bangkok metropolitan area. The sample group used in the 
research consisted 400 of generation Y consumers in an age range of 24 -38 years old who regularly consume or 
have ever eaten at the After You cafe. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for the 
analysis of the data included percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis testing included 
t–test, one–way analysis of variance and multiple regression analysis. The results were as follows: consumers had 
differences in term of gender, income and occupations had different service usage behaviors at the After You cafe 
with a frequency per month and an average expense per time at a statistically significant level of 0.01. The 
differences in term of education levels had different service usage behaviors at the After You cafe with a frequency 
per month and an average expense per time at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. The 
product factors in the categories of core products, augmented products, tangible products and expected products 
affected the service usage behavior of Generation Y consumers at the After You cafe with a frequency per month 
at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. The product factors in the categories of core 
products, tangible products, augmented products and expected products affected the service usage behavior of 
Generation Y consumers at the After You cafe with an average expense per time at statistically significant levels 
of 0.01 and 0.05, respectively. The brand equity in the categories of brand awareness, brand loyalty, brand 
association, perceived quality and other proprietary brand assets affected the service usage behavior of Generation 
Y consumers at the After You cafe with a frequency per month at a statistically significant level of 0.05 and 0.01, 
respectively. The brand equity in the categories of brand awareness, other proprietary brand assets, perceived 
quality, brand association and brand loyalty affected the service usage behavior of Generation Y consumers at the 
After You cafe with an average expense per time at statistically significant levels of 0.05 and 0.01, respectively.  

Keyword: Product Factors, Brand Values, Service Usage Behaviors, Generation Y Consumers  
 

บทน า 

ขนมหวานถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัของมนุษย์มาตัง้แต่อดตี โดยในปจัจุบนัผู ้บริโภคมีทางเลือกในการ
บรโิภคขนมหวานทีห่ลากหลายมากขึน้ หน่ึงในทางเลือกนัน้คอื การใช้บรกิารจากคาเฟ่ตข์นมหวานทีม่สีาขาอยู่ทัว่ไป  

ร้านอาฟเตอร์ ยู ถือเป็นคาเฟ่ต์ทีจ่ าหน่ายขนมหวาน และเครื่องดื่มต่างๆ นอกจากรสชาติทีอ่ร่อย บรรยากาศ
ภายในรา้นทีต่กแต่งทนัสมยัแล้ว ยงัมกีารใหบ้รกิารทีด่จีากพนักงาน ท าใหร้า้นอาฟเตอร ์ยู เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูบ้รโิภค ทัง้น้ี
ผลประกอบการยังมีก าไรเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี มีการระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้
ผูบ้รโิภคมัน่ใจไดว้่าธุรกิจคาเฟ่ตข์นมหวานอาฟเตอร ์ยู ก าลังไปไดด้ ีและมกีารขยายสาขาทีเ่พิม่ขึน้อย่างแน่นอนในอนาคต 

ดา้นการแข่งขนัในตลาดคาเฟ่ตข์นมหวานนัน้ยงัมตีราสนิคา้อื่น ๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดใีนกลุ่มผูบ้รโิภค 
จากการวเิคราะหโ์อกาสทางการตลาดทีเ่กิดจากวถิชีีวติทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของผูบ้รโิภค ท าใหใ้นแต่ละธุรกิจตอ้งปรบัเปลี่ยน
กลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ปจัจัยด้านราคา ผู ้ประกอบการควรพิจารณาปจัจยัอื่น          
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ร่วมดว้ย เน่ืองจากบางรา้นราคาของขนมค่อนขา้งสูง แต่ยอดขายของรา้นนัน้ก็สูงดว้ยเช่นกัน อาจเป็นไปไดว้่า ราคานัน้เป็น
ราคาที่ผู ้บริโภคยอมจ่ายได้ เพื่อแลกมากับคุณลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ ์หรือ เพราะปจัจัยด้านอื่นที่เสริมให้
ผลิตภณัฑข์องตราสนิคา้นัน้ดูมมูีลค่าเพิ่มขึน้ รวมถงึการเชื่อมโยงระหว่างผูบ้รโิภคกับตราสนิคา้ การสรา้งความประทับใจ 
เรยีกไดว้่าเป็นการเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหเ้ป็นทีจ่ดจ า  

ผูว้จิยัจงึเล็งเหน็ถงึความส าคญัของปจัจยัดา้นต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อผลิตภณัฑข์องรา้นอาฟเตอร ์ ยู นอกเหนือจาก
ปจัจัยด้านราคา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจัจยัด้านผลิตภัณฑ ์และคุณค่าตราสินคา้ทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลือกผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจน
วาย เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมเีอกลักษณ์ของตัวเอง เรยีนรูเ้รว็ ปรบัตวัไดด้ ี และไฮเทคโนโลย ี ชอบการพูดคุย พบปะสงัสรรค์ 
สอดคล้องกับธุรกิจค่าเฟ่ตข์นมหวาน ทีป่จัจุบนัโลกโซเชียลมเีดยีมบีทบาทในการตดัสนิใจในการใช้บรกิารมากขึน้ รวมถงึใน
เขตกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และจ านวนสาขาส่วนมากของร้านอาฟเตอร ์ยู อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัจะน ามาเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการคาเฟ่ตข์นมหวาน หรอืผูท้ีส่นใจ ในการก าหนดกลยุทธท์าง
การตลาด รวมถงึปรบัปรุง พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้และตรงกับความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์หลักของผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์
ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอรยู์ของผูบ้รโิภคในช่วง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับ
ตราสนิคา้ ดา้นความภกัดตีอ่ตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอรยู์ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพ 
1.2 ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลัก ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และ

ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 
1.3 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิคา้ ดา้น

ความภกัดตี่อตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพ              
ทีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู แตกต่างกัน 
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2. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์              
ทีค่าดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิคา้ 
ด้านความภักดีต่อตราสินคา้ และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้น 
อาฟเตอร ์ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2560) มาใช้
เป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส  และระดบัการศึกษา
สูงสุด เพื่อน าไปตัง้สมมตฐิานทีว่่าผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน และอาชีพ ทีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู แตกต่างกัน  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีอง ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) 
มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปจัจยัด้านผลิตภัณฑม์ีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นคุณประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ี่
คาดหวงั ผลิตภณัฑส์่วนควบ และศักยภาพผลิตภณัฑ ์ โดยผูว้จิยัไดน้ าปจัจยัดา้นผลิตภัณฑเ์พียง 4 ปจัจยั มาใช้อา้งองิใน
การวจิยั ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลัก ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณค่าตราสินค้า ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีอง ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และปณิศา  
มจีนิดา (2554) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคุณค่าตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของ
ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีถู่กรบัรู ้ ความเชื่อมโยง
กับตราสนิคา้ ความภกัดตี่อตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัผู้บริโภคเจนวาย ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีอง นรศิา สุระวญิญู (2559) มาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีอง ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2560) เป็นแนวทางในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยใช้ค าถาม 7 ประการ หรอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 
7 ประการ หรือ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ จ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อยครัง้ที่สุด สถานที่ที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ และผู ้มีอิทธิพลในการใช้
บรกิาร เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ของผูบ้รโิภคช่วงอายุเจนวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประวติัและความเป็นมาของรา้นอาฟเตอร ์ยู (After You) 
บรษิัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารดา้นขนมหวาน และเครื่องดื่มภายใตช้ื่อรา้นอาฟเตอร ์ยู 

มามากกว่า 10 ปี มสีาขาใหบ้รกิารทัง้สิน้ 30 สาขา นโยบายทีเ่ป็นแรงผลัก คอื การส่งมอบความสุขผ่านรสชาตขินม รวมถงึ
ความซื่อสตัย ์จรงิใจทีม่ตี่อลูกคา้ ท าใหอ้าฟเตอร ์ ยู กลายเป็นรา้นทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ และมกีลยุทธ์ที่มุ ้ง
เน้นไปที่ความสุขของผู้บริโภคมากกว่ายอดขาย การบริการที่นึกถึงลูกค้าเป็นอนัดบัแรก สอดคล้องกับสโลแกนในการ
ใหบ้รกิารทีว่่าอยากใหค้นบรกิารเราแบบไหน เราก็ควรท ากับเขาแบบนัน้ รวมถงึรกัษามาตรฐานของสนิคา้ ใช้วตัถุดบิที่ดี  
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ใส่ใจแบบจานต่อจาน เน่ืองจากการเลียบแบบรสชาติอาจท าไดง่้ายแต่รายละเอยีดเป็นสิง่ที่เลียนแบบไม่ได้ ด้วยเหตุผล
เหล่าน้ี ท าใหร้า้นอาฟเตอร ์ยู อยู่ในใจของผูบ้รโิภคเป็นอนัดบัตน้ๆ อย่างแน่นอน (Themomentum, 2018: ออนไลน์) 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย อายุระหว่าง 24 - 38 ปี ทีใ่ช้บรกิาร หรอืเคยใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย อายุระหว่าง 24 - 38 ปี ทีใ่ช้บรกิาร หรอืเคยใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่าง 
โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) โดยที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีย่อมรบัได ้5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และท าการส ารองตวัอย่างไว ้
15 ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากเลือกสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ที่จะใช้เก็บขอ้มูล จากรายชื่อ  
สาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ทัง้หมดในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 20 สาขา มาทัง้หมด 5 สาขา ซึ่งผลการจับฉลาก ไดแ้ก่ 
สยามสแควรว์นั เซ็นทรลับางนา ซีคอนสแควรศ์รนีครนิทร ์เซ็นทรลัสลีมคอมเพล็กซ์ และเทอมนิอล 21 

ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ โดยท าการเฉลี่ยขนาดตัวอย่างใหไ้ดส้าขาละเท่าๆกัน จากจ านวนสาขา                
ทีสุ่่มไดท้ัง้หมด 5 สาขาขา้งตน้ จะไดต้วัอย่างสาขาละ 80 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้ับผูบ้รโิภคเจนวาย ทีใ่ช้ หรอืเคยใช้
บรกิาร รา้นอาฟเตอร ์ยู ตามสาขาทีร่ะบุไวข้า้งตน้จนครบ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ทาง
ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมกับขอ้มูลทีต่อ้งการในการประมวลผลการวจิยั ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
และอาชีพ โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพยีง           
ขอ้เดยีว มทีัง้หมด 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed  Ended Question) ลักษณะ
ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพยีงตวัเลือกเดยีว ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 4 ดา้น มทีัง้หมด 16 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินค้า โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed  Ended Question) มีลักษณะ
ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดยีว ใช้ระดับการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 5 ดา้น มทีัง้หมด 25 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร ์ ยู ลักษณะค าถามแบบปลายปิด และปลายเปิด จ านวน 7 ขอ้ 
โดยข้อที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามตอบเป็น
จ านวนครัง้ และข้อที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้  เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอบเป็นจ านวนบาท โดยขอ้ที ่1 และ 2 ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Ratio scale) ส่วนขอ้ที ่3 ถงึ
ข้อที่ 7 เป็นค าถามเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ทีซ่ื้อบ่อยที่สุด สถานที่ทีซ่ื้อ เหตุผลหลักทีซ่ื้อ วัตถุประสงคห์ลักในการซื้อ 
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และบุคคลทีม่อีทิธพิลในการซื้อของผูบ้รโิภค ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช้ระดับ
การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal scale) 

 

การวิเคราะหข์้อมลู 

1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถติดิงัน้ี 

1.1 การแจกแจงหาความถี ่และแสดงผลเป็นเปอรเ์ซ็นต ์หรอืค่ารอ้ยละ เพื่อใช้วเิคราะหข์อ้มูล เพื่อทราบลักษณะ
ประชากรทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ และข้อมูลด้าน
พฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอรยู์ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย ไดแ้ก่ ประเภทผลิตภณัฑท์ีซ่ื้อบ่อยครัง้ทีสุ่ด สถานที่
ทีซ่ื้อ เหตุผลทีซ่ื้อ วตัถุประสงคท์ีซ่ื้อ และผูม้อีทิธพิลในการซื้อ 

1.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใช้เพื่ออธบิายถงึขอ้มูลเกี่ยวกับปจัจัยดา้นผลิตภณัฑ ์ และคุณค่าตรา
สนิคา้ และขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอรยู์ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย ไดแ้ก่ ความถีใ่นการในการใช้
บรกิาร จ านวนเงนิทีใ่ช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใช้วธิทีางสถติ ิดงัน้ี 

2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ            
ต่อกัน เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ ลักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษา  

2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)                
โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน             
ข้อ ที่ 1 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบ                     
ความแตกต่างเป็นรายคู่ทีร่ะดบัความส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 หรอืทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้การเปรยีบเทยีบเชิงพหุ  

ตามวธิกีาร Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรอื Dunnett-T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตวัอย่าง 

2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ตามทีม่คีวามสมัพนัธก์ับตวัแปรอสิระหลายตัว โดยทีต่วัแปรอสิระแต่ละตวัไม่มคีวามสัมพนัธก์ันเอง แต่จะมคีวามสัมพันธ์
เชิงเสน้กับตวัแปรตาม และมรีะดบัการวดัขอ้มูลในระดบัอนัตรภาคชัน้ขึน้ไป เพื่อใช้ทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่2 และ 3 

 

ผลการวิจยั 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้น้ี จ านวน 400 คน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท  

ตอนที่ 2 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และดา้นผลิตภณัฑค์วบ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเกี่ยวกับปจัจัยดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวม อยู่ใน
ระดบัดมีาก  

ตอนที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ด้านความเชื่อมโยงกับ               
ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า พบว่า ด้านการรู้จักตราสนิคา้                 
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถาม
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มีความคดิโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และด้านความภักดตี่อตราสนิคา้ ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี 

ตอนที ่4 พฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยูน้อยที่สุดจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน มากที่สุด 2 ครัง้ต่อเดอืน               
มีจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มร้านอาฟเตอร์ ยู น้อยที่สุดจ านวน 200 บาทต่อครัง้ มากที่สุด 600 บาท            
ต่อครัง้ โดยซื้อผลิตภณัฑป์ระเภทของหวานบ่อยที่สุด ใช้บรกิารสาขาสยามสแควรว์นับ่อยที่สุด รสชาตขิองผลิตภณัฑ ์ คอื
เหตุผลหลักในการซื้อผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงคท์ี่ส าคญัทีสุ่ดในการใช้บรกิาร คือ  เพื่อรับประทานขนมหวานและเครื่องดื่ม 
และกลุ่มหรอืบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู คอื เพื่อน และคนรูจ้กั  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ี 
สมมติฐานข้อที ่1 ผู ้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู แตกต่างกัน  
สมมติฐานข้อที่ 2 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์                    

ด้านผลิตภัณฑท์ี่คาดหวงั และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานขอ้ที ่3 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรูด้า้นความเชื่อมโยง
กับตราสินคา้ ด้านความภักดตี่อตราสินคา้ และด้านสินทรพัย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายใน เขตกรุงเทพมหานคร  

 

อภิปรายผล 

1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารร้าน
อาฟเตอร ์ยู (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ยู (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคเพศหญิงมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถีใ่นการ
ใช้บรกิาร และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ยู สูงกว่าผูบ้รโิภคเพศชาย เน่ืองจากเพศ
หญิงชอบท ากิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนสนิท รวมถงึการรบัประทานอาหารนอกบา้น นอกจากน้ีเพศหญิงยงัเป็นเพศที่ชอบ
แสดงออกทางค าพูดมากกว่าเพศชาย โดยการพบปะ พูดคุยกับเพื่อน คนในครอบครวั รวมถงึสรา้งขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ี
หน้าตาสวยงามนัน้สามารถดงึดูดผูบ้ริโภคเพศหญิงไดเ้ป็นอย่างมาก (Foodstagramming, 2016: ออนไลน์) จะเห็นไดว้่า
นักการตลาดจะวางภาพลักษณ์ให้ผู ้บริโภคเพศหญิงเป็นตวัแทนของขนมหวาน เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว โดยวาง
ภาพลักษณ์ของผู ้บริโภคเพศชายเน้นไปทางอาหารคาว (Tastingnote, 2017: ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) ที่กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของค่านิยม 
ทศันคต ิความคดิความอ่าน สาเหตุมาจากวฒันธรรม สงัคม หรอืบรบิทโดยรอบที่ก าหนดบทบาทกิจกรรมของคนทัง้สอง
เพศไวต้่างกัน ท าใหท้ัง้สองเพศน้ีมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ (ธนิดา เวสารชักิตติ, 2557) ไดศ้ึกษา
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงของผูบ้ริโภค             
ในเขตกรุงเทพหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกัน มแีนวโน้มพฤตกิรรมในการใช้บรกิารรา้นกาแฟแตกต่างกัน เน่ืองจาก
เพศหญิงเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ที่เป็นลูกคา้รา้นกาแฟ ซึ่งใช้รา้นเป็นทีใ่นการนัง่พูดคุยกับเพื่อนไดเ้ป็นเวลานาน และ             
ในปจัจุบนัเพศหญิงมกีารอพัเดท ตดิตามข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชัน่ของรา้นอาหารต่างๆ ทีนิ่ยมสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย จงึท าใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมในการใช้บรกิารทีสู่งกว่า (Digital Marketing, 2562: ออนไลน์) 
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2. ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ดา้นความถี่
ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  และด้านจ านวนเงนิ            
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01              
โดยผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมพีฤตกิรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู 
และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อสูงกว่าผู ้บริโภคที่มรีะดับการศึกษาต ่ากว่าหรอืเท่ากับปรญิญาตร ี เน่ืองจากผูบ้รโิภคที่มี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดค้่อนขา้งสูงกว่า ท าใหม้กี าลังซื้อค่อนขา้งมาก รวมถงึมคีวามพถิพีถินัในเรื่องของ
อาหารการกิน สอดคล้องกับงานวจิยัของชไมพร เลิศสริลิดากุล (2559) ศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้
บริการร้านกาแฟ true ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่า ผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน            
มีพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟ ด้านความถีใ่นการบริโภคแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคทีม่ีระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟมากที่สุด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมกัใช้รา้นกาแฟเป็นสถานทีนั่ดพบ หรอื
สงัสรรค ์ซึ่งเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ีรายได้มัน่คงในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง มกี าลังซื้อ และใหค้วามส าคญักับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ์โดยเน้นการใช้วตัถุดบิที่ไดม้าตรฐาน ส่งผลให้มีความถีใ่นการบริการมากกว่าผู ้บริโภคมีระดบัการศึกษา             
ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีสอดคล้องกับงานวจิยัของ ธนชัย เล้าเจรญิวฒันากุล (2552) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟสดในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาสูงสุดต่างกัน 
มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟสดแตกต่างกัน ดา้นจ านวนครัง้ในการใช้บรกิาร และดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ
การ โดยพบว่าผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวนครัง้ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ             
น้อยกว่าผู ้บริโภคทีม่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี เน่ืองจากผู้ บริโภคทีม่ีระดบั
การศึกษาสูง จะรูจ้กัใช้เหตุผลในการตดัสนิใจซื้อ มคีวามรอบรู ้และมคีวามฉลาดในการเลือกบรโิภคผลิตภณัฑท์ีด่มีคีุณภาพ  

3. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู 
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน                  
ร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
30,001 – 40,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู (ครัง้/เดอืน) 
มากทีสุ่ด และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นจ านวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครัง้) มากที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ีถอืว่าเป็นกลุ่มผู ้บริโภคทีม่ีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูง จึงมีก าลังในการบริโภคมากกว่ากลุ่มผู ้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย สอดคล้องกับ
แนวความคดิของ Kotler & keller (2016) ทีก่ล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ หรอืรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสินคา้ และทัศนคติของผูบ้ริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของกนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสม
การตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูใ้ช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสูง จะมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารทีแ่ตกต่าง
จากผู้ใช้บริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่า เน่ืองจากผู้บริโภคทีม่ีรายได้สูงมีอ านาจในการซื้อ และสามารถรับผดิชอบกับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ได ้ 

4. อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ดา้นความถีใ่นการใช้บริการ
ร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟ เตอร์ ยู (บาท/ครัง้)  
แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู (ครัง้/เดอืน) และดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาทต่อครัง้) 
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มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชีพอื่น เน่ืองจากพนักงานบรษิัทเอกชนเป็นสงัคมของพนักงานออฟฟิศ มพีฤตกิรรมสงัสรรค์
กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท ครอบครัว รวมถึงอาจมกีารประสานงาน เข้าสังคม พบปะกับบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
รวมทัง้การสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจดัเลี้ยงในงานต่าง ๆ  จึงท าให้ผู ้บริโภคกลุ่มน้ีมีพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู             
ทัง้ในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิาร (ครัง้/เดอืน) และดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาทต่อครัง้) มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีป่ระกอบ
อาชีพอื่น สอดคล้องกับงานวจิยัของไพลิน วฒันาศรโีรจน์ (2560) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและ
คุณค่าตราสนิคา้ของโครงการบรกิารอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวทิยาลัยสวนดุสติทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภณัฑเ์บเกอรีด่า้นความถีใ่นการซื้อ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวจิยัของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์
(2557) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน จะส่งผลให้มีก าลังซื้อและความสามารถในการซื้อ 
ตลอดจนรูปแบบการใช้บรกิารทีแ่ตกต่างกัน สอดคล้องกับทฎษฎขีอง Kotler & keller (2016) กล่าวว่า อาชีพทีแ่ตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล จะมีความต้องการในการใช้บริการที่ต่ างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2560) ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคล เช่น อาชีพ ชนชัน้ทางสงัคม เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค  

5. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑด์า้นประโยชน์หลัก มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากถา้ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์พืน้ฐานของผลิตภณัฑร์า้นอาฟเตอร ์ยู ไดโ้ดยตรง
จากการซื้อสินค้าในด้านของความอร่อย และความเป็นมาตรฐานเดียวกันของรสชาติ รวมถึงรับรู้ได้ว่าวัตถุดิบ                          
ร้านอาฟเตอร์ ยู นั ้นมีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย จะท าให้ผู ้บริโภคมีความถี่ในการในใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู                
มากขึน้ และเมื่อผูบ้รโิภคเกิดความพงึพอใจ ส่งผลใหจ้ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อต่อครัง้เพิ่มสูงขึน้ สอดคล้องกับงานวจิยัของ
วภิารตัน์ ศรบีุรนิทร ์(2560) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับระดบัผลิตภณัฑ ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้ าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจัยด้านผลิตภณัฑ์              
ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และ              
ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อ (บาท/ครัง้) เน่ืองจากวตัถุดบิทีน่ ามาใช้มคีวามสด สะอาด มสีารอาหารตรงกับความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค ซึ่งสามารถตอบสนองการรกัสุขภาพของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีส่งผลใหเ้กิดพฤตกิรรมซื้อผลิตภณัฑต์ามมา 

6. ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของ
ผู ้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่นการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) อย่างมี
นัยส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.05 และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ยู (บาท/ครัง้) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสตถิิที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากถ้ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ภาชนะ 
รวมถงึบรรจุภณัฑม์ีความสวยงาม ทนัสมยั รวมถงึรา้นอาฟเตอร ์ ยู มเีมนูในเลือกหลากหลาย และออกเมนูใหม่สม ่าเสมอ 
จนผูบ้รโิภครบัรูไ้ด ้ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกิดความถีใ่นการใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ รวมถงึผูบ้รโิภคจะเกิดความเตม็ใจทีจ่ะบริโภค
สนิคา้ในแต่ละครัง้ดว้ยจ านวนเงนิทีสู่งขึน้ดว้ย สอดคล้องกับงานวจิยัของ วรณัฐ บุญพทิกัษ์ (2549) ไดศ้ึกษาเรื่องการสื่อสาร
การตลาด และปจัจัยด้านผลิตภัณฑท์ี่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผลไม้ผสมแอลคาร์นิทิน ยี่ห้อยูนีฟ ไอเฟิรม์               
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจัยดา้นผลิตภัณฑด์้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑม์ีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน ้ าผลไม้ของผู ้บริโภค ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้ต่อเดือน) และด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อ (บาทต่อครัง้) 
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เน่ืองจากรูปลักษณ์ของผลิตภณัฑม์คีวามทนัสมยั สะดวกในการใช้ มขีนาดบรรจุภณัฑแ์ละรสชาตใิหเ้ลือกซื้อไดห้ลากหลาย 
อกีทัง้ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัในหมู่ผูบ้รโิภค จงึสามารถดงึดูดใจใหผู้บ้รโิภคเกิดพฤตกิรรมในการซื้อผลิตภณัฑไ์ดม้ากขึน้ 

7. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู            
ของผู ้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) และ           
ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ ยู (บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคญัทางสติถทิี่ระดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากถา้ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความคุ้มค่าของผลิตภณัฑเ์มื่อเทียบกับราคา รวมถึง
ช่องทางการในจดัจ าหน่ายอย่างกวา้งขวาง สะดวกสบายในการเขา้ถงึผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑม์เีพยีงพอต่อความตอ้งการ
ในการบรโิภค จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกิดความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู เพิม่มากขึน้ และความเตม็ใจทีจ่ะจ่ายในการ
บรโิภคในแต่ละครัง้สูงขึน้ สอดคล้องกับงานวจิยัของ สาวติร ีเพช็รเกลี้ยง (2560) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับปจัจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
ทศันคตดิา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมที่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลก ของผูบ้รโิภค 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อน ้ าดื่ม
เนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ื้อน ้าดื่มเนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อ
สปัดาห ์(ครัง้) และดา้นจ านวนเงนิทีซ่ื้อน ้าดืม่เนสทเ์ล่ เพยีวไลฟ์รกัษ์โลกต่อครัง้ (บาท) เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
น ้ าเนสท์เล่ที่ผลิตจากแหล่งน ้ าใต้ดินตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อ
สิง่แวดล้อม และบรรจุภณัฑถ์ูกออกแบบมาใหใ้ช้งานง่าย มขีนาดเหมาะมอื รวมทัง้ใช้วตัถุดบิทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ท าให้
ผู ้บริโภคมัน่ใจในคุณภาพของน ้ าได้ค่อนข้างมาก เพราะมีการรับประกันความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถอื 
ประกอบกับน ้าดื่มเนสทเ์ล่สามารถหาซื้อได้ทัว่ไป ทีส่ าคญัขวดน ้าสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได ้ ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูเ้กี่ยวกับ
ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑข์องน ้าดื่มเนสทเ์ล่มากขึน้ ก็จะมกีารซื้อน ้าดื่มและเตม็ใจทีจ่ะใช้จ่ายมากขึน้ดว้ย  

8. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑด์า้นผลิตภัณฑค์วบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน 
เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ ยู (บาท/ครัง้) มนัียส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจาก
ถ้าผู ้บริโภครับรู้ถึงการบริการที่ดีของพนักงาน สิ่งอ านวยความสะดวกมีให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ จะท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามถีใ่นการใช้บรกิารเพิ่มขึน้ และมคีวามเตม็ใจในการจ่ายต่อครัง้เพิม่ขึน้ สอดคล้องกับงานวจิยัของ ณัฐชยา 
แตงเกษม (2561) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับองคป์ระกอบปจัจัยดา้นผลิตภณัฑท์ี่มคีวามสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์                
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลิตภัณฑเ์สรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเส็งของผูบ้รโิภค พบว่า 
เมื่อผูบ้รโิภครบัรูไ้ด้ถึงความสะดวกต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากผลิตภณัฑ ์ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมีพฤตกิรรมในการบรโิภค ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารสมุนไพรตราหมอเสง็เพิม่ขึน้ทัง้ดา้นความถีใ่นการบรโิภค และดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการบรโิภคต่อครัง้ 

9. คุณค่าตราสินค้าดา้นการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากถา้ผูบ้รโิภคสามารถรบัรู ้จดจ าตราสนิคา้ของรา้นอาฟเตอร ์ยู ไดว้่าเป็นตราสนิคา้
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื และในการบรโิภคขนมหวานแต่ละครัง้ผูบ้รโิภคจะนึกตราสนิคา้อาฟเตอร ์ ยู เป็นอนัดบัตน้ๆ จะส่งผลให้
ผูบ้รโิภคมคีวามถีใ่นการใช้บริการเพิม่ขึน้ และมคีวามเตม็ใจในการจ่ายเพื่อการบรโิภคในแต่ละครัง้เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของร่มพฤกษ์ วัชรกุลดิลก (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ ์
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เฮอรช์ีส ์ซอยเฟรช ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์ับ
พฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑด์้านความถี่ในการซื้อ และดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อ กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภครูจ้กัตราสินค้า 
ผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือออฟไลน์ อาทิ Facebook Google โทรทัศน์ จะท าให้ผู ้บริโภคเกิดการจดจ า และคุน้เคยต่อ 
ตราสินคา้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑไ์ดง่้าย สอดคล้องกับแนวคดิของ Aaker (1991) กล่าวว่า 
การรูจ้กัตราสนิคา้ หมายถงึ ความสามารถในการทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการจดจ า จัดเป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะท าใหเ้กิดพฤตกิรรม
การซื้อ เพราะการทีต่ราสนิคา้เขา้มาอยู่ในใจของผูบ้รโิภคย่อมแสดงว่า ตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคว่ามี
คุณภาพ และน่าเชื่อถอื จงึมกัถูกเลือกซื้อมากกว่าตราสนิคา้ทีไ่ม่รูจ้กัหรอืตราสนิคา้ทีไ่ม่คุน้เคย  

10. คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพการรับรู้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู ้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากถา้ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูคุ้ณภาพของผลิตภณัฑข์องรา้นอาฟเตอร ์ ยู จนเกิดความ
เชื่อมัน่ และจดจ าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัของตราสนิคา้ของรา้นอาฟเตอร ์ ยู ได ้ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการใช้
บริการมากขึ้น และจ านวนเงินที่ใช้บริการต่อครัง้เพิ่มขึ้น เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555)               
ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและปจัจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของ
ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพการรับรู้ มีความสมัพันธต์่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ เน่ืองจาก
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เวลาไปใช้บรกิารรา้นอาหารมกัเลือกใช้บรกิารรา้นทีต่นเองรูจ้กั หรอืรบัรูว้่ารา้นนัน้มชีื่อเสยีงในเรื่องของ
รสชาติ สามารถตอบสนองความต้องการได ้ท าให้ผู ้บริโภคยินดทีี่จะไปใช้บริการ และจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบรกิาร 
สอดคล้องกับแนวคดิของ Aaker (1991) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพการรบัรู ้จดัว่าเป็นองคป์ระกอบอย่างหน่ึงของคุณค่าตราสนิค้า 
เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบถงึความแตกต่าง และต าแหน่งของสนิคา้นัน้ รวมไปถงึท าใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซื้ อ
สนิคา้นัน้ดว้ย 

11. คุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู               
ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู (ครัง้/เดอืน) อย่างมี
นัยส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกันขา้ม เน่ืองจากสื่อต่าง ๆ ในปจัจุบนัพยายามทีจ่ะท าให้
ผูบ้รโิภคเขา้ถงึตราสนิคา้อาฟเตอร ์ ยู มากขึน้ ไม่ว่าจะดว้ยช่องทางของสื่อ หรอืกระทัง่การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ดว้ยการออกแคมเปญใหม่ ๆ แต่การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของสื่อนัน้อาจมกีารยดัเยยีดใหก้ับผูบ้รโิภคมากเกินไป ท าให้
ผูบ้รโิภคเกิดความสบัสน เบื่อหน่ายได ้(แนวคดิเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณานาการ , 2562: ออนไลน์) ประกอบกับ
ผูบ้รโิภครบัรูไ้ด้ถงึตราสนิคา้อาฟเตอร ์ ยู มาเป็นเวลานาน และในปจัจุบนัคู่แข่งในตลาดขนมหวานมแีนวโน้มทีเ่พิ่มสูงขึ้น  
ท าให้ผู ้เกิดความอยากลองในผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู               
ของผู ้บริโภคลดลง สอดคล้องกับบทความของ ( foodstory, 2561: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า สถานการณ์การแข่งขันของ             
รา้นคาเฟ่ตข์นมหวานในประเทศไทย มอีตัราการแข่งขนัทีสู่งมาก มคี่าเฟ่ตข์นมหวานประเภทต่าง ๆ เกิดขึน้มากมายในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ท าให้ผู ้ประกอบต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค และครองส่วนแบ่งตลาดขนมหวานใหไ้ด้            
มากทีสุ่ด  

คุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู                  
ของผู ้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้า น           
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อาฟเตอร ์ยู (บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคญัทางสติถทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภค
ทีม่าใช้บรกิารเกิดความเชื่อมัน่ในคุณภาพ รสชาตขิองผลิตภณัฑ ์ คุณภาพของวตัถุดบิ และมาตรฐานของรา้นอาฟเตอร ์ ยู 
ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความเชื่อถือ และเกิดความเตม็ใจในการใช้บรกิารในแต่ละครัง้ดว้ยจ านวนเงนิที่เพิ่มมากขึน้ สอดคล้อง
งานวจิยัของ ร่มพฤกษ์ วชัรกุลดลิก (2560) ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสนิคา้กับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เฮอร์
ชีส์ ซอยเฟรช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า                                
มีความสัมพันธก์ับพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑเ์ฮอร์ชีส์ ซอยเฟรช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย 
เฉลี่ยต่อครัง้ เน่ืองจากหากผู้บริโภครับรู้ถึงจุดเด่นเอกลักษณ์ คุณภาพดี จึงเกิดความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์               
ถา้ตราสนิคา้มกีารออกผลิตภณัฑใ์หม่ ผูบ้รโิภคก็จะไม่ลังเลในการเลือกซื้อ และยงัสอดคล้องกับแนวคดิของ Aaker (1991) 
ทีก่ล่าวว่า ความสมัพนัธก์ับตราสนิคา้ หมายถงึ ทุกสิง่ทีเ่ชื่อมต่อกับความทรงจ าของผูบ้รโิภค หรอืการเปิดรบัการสื่อสาร
ของผูบ้รโิภค ความสมัพนัธก์ับตราสนิคา้อาจประกอบดว้ย คุณสมบตัขิองผลิตภณัฑ ์ คุณประโยชน์ทีม่ตี่อผูบ้รโิภค การใช้
งาน และระดบัของผลิตภณัฑ ์ความสมัพนัธต์ราสนิคา้จะแขง็แกร่ง หากไดร้บัการสนับสนุนผ่านเครื่องมอืสื่อสารการตลาด  

12. คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟ เตอร์ ยู ของ
ผู ้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่นการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครัง้/เดือน) อย่างมี
นัยส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภคทีม่าใช้บรกิารเกิดความเชื่อมัน่
ในคุณภาพ และรสชาต ิท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความชื่นชอบ มคีวามยนิดทีีจ่ะใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู มากกว่าตราสนิคา้อื่น 
ท าใหค้วามถีใ่นการใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ สอดคล้องกับงานวจิยัของไพลิน วฒันาศรโีรจน์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารและคุณค่าตราสนิคา้ของโครงการบรกิารอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวทิยาลัยสวนดุสติ
ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความ
ภักดีต่อตราสินค้ามีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภค ด้านความถี ่(ครัง้/สัปดาห)์ เน่ืองจากผู้บรโิภค              
มคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ดขีึน้ และยอมรบัในตราสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เบเกอรีเ่พิม่ขึน้  

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดตี่อตราสนิคา้มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของผูบ้ริโภค
ในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู  
(บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกันขา้ม เน่ืองจากหากตราสนิคา้ หรอื
ผลิตภณัฑร์า้นอาฟเตอร ์ยู ทีจ่ าหน่ายอยู่ในทอ้งตลาดไม่มคีวามแตกต่างไปจากคู่แข่ง ท าใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มเกิดพฤตกิรรม
การภกัดตี่อผลิตภณัฑส์องถงึสามตราสนิคา้ในเวลาเดยีวกัน และพรอ้มทีจ่ะเปลี่ยนตราสนิคา้ในการใช้บรกิารไปมาไดต้ลอด 
หรือใช้ตราสนิคา้อื่นทดแทนกันได้โดยไม่ได้ยึดตดิกับตราสินค้าใดตราสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ เรียกได้ว่ามีพฤติกรรมแบบ 
Split Loyal ท าให้ผู ้บริโภคปนัค่าใช้จ่ายในการบริโภคไปยังตราสนิค้าอื่น ส่งผลให้จ านวนเงินที่ผูบ้ริโภคใช้ในการบริโภค
ผลิตภณัฑร์า้นอาฟเตอร ์ยู ในแต่ละครัง้น้อยลง สอดคล้องกับบทความของ (Brand Inside ธุรกิจ คดิใหม่, 2017: ออนไลน์) 
ทีก่ล่าวว่า ปจัจุบนัผูบ้รโิภคไม่เพียงแต่ค านึงถึงคุณภาพ อายุการใช้งานของผลิตภณัฑเ์พียงเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึความ
คุม้ค่ากับเงนิทีจ่่ายไปดว้ย ทัง้ช่องทางสื่อถงึผูบ้รโิภคก็มมีากขึน้ ประกอบกับคู่แข่งในตลาดมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย ท าให้
กลุ่มผูบ้รโิภคมคีวามอยากลองแบรนดอ์ื่นๆ เพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใช้จ่ายกับแบรนดเ์ดมิลดน้อยลง 

13. คุณค่าตราสนิคา้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ  ของตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์
ยู ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู (ครัง้/เดอืน) อย่างมี
นัยส าคญัทางสตถิทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกันขา้ม เน่ืองจากในปจัจุบนัการแข่งขนัในตลาดขนมหวาน
มมีากขึน้ และช่องทางในการสื่อสารระหว่างตราสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคมหีลากหลายเพิ่มมากขึน้ ท าใหต้ราสนิคา้คู่แข่งเป็นที่
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จดจ าของผูบ้รโิภคมากขึน้กว่าเดมิ รวมทัง้ผลิตภณัฑข์องตราสนิคา้คู่แข่งมีใหเ้ลือกหลากหลาย ท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคมคีวาม
อยากลองในตราสนิคา้อื่นเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ผู ้บริโภคมีความถีใ่นการใช้บริการตราสนิคา้เดมิลดน้อยลง สอดคล้องกับ
บทความของ (Brand Inside ธุรกิจ คดิใหม่, 2017: ออนไลน์) ทีก่ล่าวว่า ปจัจุบนัผูบ้รโิภคไม่ไดเ้พยีงแต่จะค านึงถงึคุณภาพ 
การใช้งานของผลิตภณัฑเ์พยีงเท่านัน้ เเต่ยงัค านึงถงึปจัจยัอื่นๆ ร่วมดว้ย ซึ่งจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  

ตราสนิคา้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ ยู ของ
ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในรา้นอาฟเตอร ์ ยู 
(บาท/ครัง้) อย่างมนัียส าคญัทางสตถิทิี่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดียวกัน เน่ืองจากตราสนิคา้อาฟเตอร ์ ยู 
เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มของผูบ้รโิภค จนเกิดการจดจ า สะทอ้นใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึคุณภาพ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคจะเกิดความเต็มใจ 
ทีจ่ะจ่ายเงนิในการใช้บรกิารต่อครัง้มากขึน้ สอดคล้องกับงานวจิยัของวนัวสิา บวัชุม (2561) ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกับคุณคา่
ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอรี ่ เอสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสินคา้ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการบรโิภคผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
เอสแอนดพ์ดีา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ เน่ืองจาก ถา้ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึตราสนิคา้เอสแอนดพ์ ี รวมถงึรบัรูไ้ดถ้งึคุณภาพ
ในการผลิตของตราสนิคา้เอสแอนดพ์ดีว้ยนัน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้เพิม่มากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์ ฝ่ายการตลาด บรษิัทอาฟเตอร ์ ยู จ ากัด ควรจดัท ากลยุทธท์างการตลาดต่างๆ 

มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู ้บริโภคเพศหญิง ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ี                 
มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาฟเตอร ์ยู มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการเพิม่ยอดขายต่อไป 

2. ดา้นประโยชน์หลัก ฝ่ายการผลิตควรใหค้วามส าคญัของกระบวนการผลิตตัง้แต่การเลือกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ 
และควบคุมการผลิตใหม้สีดัส่วนทีถู่กตอ้งเพื่อใหผ้ลิตภณัฑท์ีไ่ดนั้น้มมีาตรฐานเดียวกัน ควบคู่ไปกับฝ่ายการตลาดที่ควรมี
การสื่อสารทีด่รีะหว่างผูบ้รโิภคกับภาพลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์ควรท าใหผู้บ้รโิภคตระหนัก และรบัรูไ้ดว้่าวตัถุดบิทีน่ ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตนัน้ไดส้ด สะอาด ซึ่งเมื่อผูบ้รโิภครบัรูไ้ด ้จะท าใหเ้กิดพฤตกิรรมการซื้อผลิตภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู ้บริโภคไดม้ีทางเลือกที่หลากหลายในการบรโิภค 
ควบคู่ไปกับการออกแบบภาชนะ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  มีความสวยงาม ทันสมัย และสะดวกในการบริโภค รวมไปถึงการ
สรา้งสรรคเ์มนูต่าง ๆ ใหม้สีสีนัน่ารบัประทาน เพื่อเป็นการดงึดูดความสนใจ และท าใหเ้กิดพฤตกิรรมในการบรโิภคเพิม่ขึน้ 

4. ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั ฝ่ายการผลิตควรวางแผนในการจดัหาวตัถุดบิทีม่ีคุณภาพมาใช้ในการผลิต เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดร้บัความคุม้ค่ามากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับราคา รวมถงึวางแผนการผลิตเพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์พยีงพอต่อความตอ้งการ 
และควรเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อใหผู้บ้รโิภคใช้บรกิารไดส้ะดวก และท าใหเ้กิดพฤตกิรรมในการบรโิภคเพิม่ขึน้ 

5. ด้านผลิตภัณฑค์วบ ฝ่ายดูแลลูกคา้ หรือฝ่ายบริการลูกคา้สมัพันธ์ควรส ารวจความต้องการของผู้บริโภคถงึ             
สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิม่เตมิจากสิง่ที่มใีหบ้รกิารอยู่ ปรบัปรุงบรรยากาศภายในรา้นใหเ้หมาะสม รวมถงึการจัด
อบรมพนักงานในเรื่องของการใหบ้รกิาร เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความประทบัใจ โดยจะส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใช้บรกิารเพิม่ขึน้  

6. ด้านการรู้จักตราสินค้า ฝ่ายการตลาดควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง               
สื่อโฆษณา เช่น TVC, Facebook, Instagram, Billboard เพื่อใหผู้บ้รโิภครบัรู ้ จดจ าและเกิดความคุน้เคยกับผลิตภณัฑห์รอื
ตราสนิคา้ไดม้ากขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่ความน่าเชื่อถอื โดยจะท าใหพ้ฤตกิรรมในการใช้บรกิารเพิม่ขึน้ดว้ย 
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7. ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ควรปรบัปรุงสูตรให้มีรสชาต ิ และเน้ือสมัผสัทีด่ ี รวมถึงมี
มาตรฐานในการผลิต ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยจะส่งผลใหพ้ฤตกิรรมในการใช้บรกิารเพิม่ขึน้ดว้ย 

8. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ควรปรับปรุงผลิตภัณฑใ์ห้มี
ความโดดเด่นอยู่เสมอ รวมถึงใช้กลยุทธท์างการตลาดปรับเข้ากับผลิตภัณฑ ์เพื่อให้ตราสนิคา้มีภาพลักษณ์ทีด่ ีในใจของ
ผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความแตกต่างเมื่อเทยีบกับตราสนิคา้อื่น เพราะนอกจากไดค้รองส่วนแบ่งตลาดขนมหวาน
แล้ว ยงัสามารถครองใจผูบ้รโิภค และท าใหเ้กิดพฤตกิรรมการใช้บรกิารเพิม่ขึน้ 

9. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น                  
จนผู้บริโภครับรู้ได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง รวมทัง้การออกเมนูใหม่สม ่าเสมอ และฝ่ายการตลาดที่ควรน าเสนอผลิตภณัฑ์                 
ใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้รโิภค และฝ่ายการผลิตทีค่วรใส่ใจกระบวนการผลิตใหด้ยีิง่ขึน้จากเดมิ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
เกิดความเชื่อมัน่ในคุณภาพ และรสชาตขิองผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใช้บรกิารเพิม่ขึน้ 

10. ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ ฝ่ายการผลิตควรคดัวตัถุดบิทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อสะทอ้นใหผู้บ้รโิภค
รับรู้ได้ถึงคุณภาพในการผลิต ประกอบกับฝ่ายการตลาดทีค่วรน าเสนอผลิตภัณฑผ์่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้
เขา้ถงึผูบ้รโิภค และท าใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่้จกั เป็นทีจ่ดจ าในใจของผูบ้รโิภค ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใช้บรกิารเพิม่ขึน้ 
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