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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปจัจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ                 
ในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยไปจงัหวดัเชียงใหม่ และเคยใช้บริการร้านกาแฟในจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหแ์บบจ าลองแผนภูมติน้ไม ้(Decision Tree Model) 
และสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 
 ผลการวเิคราะห ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ โดยเป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด ม ีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบ
อาชพีธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 
อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่                   
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านของระยะเวลาในการเข้าไปใช้บริการต่อครัง้ (นาที) และด้านของค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปจัจยัแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์และ
ด้านเหตุผล มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ด้านของระยะเวลาในการเข้าไปใช้บริการต่อครัง้ (นาที) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปจัจยัแรงจูงใจ ได้แก่             
ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล และดา้นสงัคม มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นของค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิาร แรงจงูใจ รา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study “Behavior on Using the Service at Coffee Shops in Chiangmai 
Province among Consumers from Bangkok” The samples were obtained from four hundred consumers in Bangkok 
who went to Chiangmai and used the services of coffee shops in the Chiangmai province. The questionnaire was 
used as an instrument to collect data and the hypotheses were tested by the Decision Tree Model and Multiple 
Regression Analysis (MRA) which had independent variables. The results of the research revealed the following: 
 The Majority of the samples were female, single, between twenty six to thirty five years old of age, Small 
business owners and had a monthly income of between 15,001 to 25,000 Baht. The consumers from Bangkok 
demonstrated demographic difference as follow: gender, marital status, age, career and monthly income had a 
relationship with their service usage behavior at coffee shops in Chiangmai province by average expenditure at 
coffee shops at baht per visit and average expenditure time at coffee shops at minutes per visit at a statistically 
significant level of 0.05. Motivation of Bangkok consumers: mood type and reasoning type have a relationship with 
their service usage behavior at coffee shops in Chiangmai province with an average expenditure per time at coffee 
shops at minutes per visit were at a statistically significant level of 0.05. Motivation of Bangkok consumers: mood 
type, reasoning type, and social type had a relationship with their service usage in coffee shops in Chiangmai 
province with an average expenditure money at coffee shops at baht per visit at a statistically significant level of 
0.05. 
 
Keywords: Behavior on Using the Service, Motivation, Coffee Shops in Chiangmai  
 
บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญ ในการมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้                    
ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและเพิ่มค วามเจริญให้กับ                  
ทอ้งถิน่นัน้ๆ ดว้ย 
 จังหวดัเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง  ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย               
มีค ว าม เจ ริญ เติบ โต เ ป็นอันดับ  2 รองจ ากกรุ ง เทพมหานคร  (ที่ ม า : ส านั ก ง านสถิติ จัง หวัด เชีย ง ใ หม่  
http://chiangmai.nso.go.th/main.jsp) จงัหวดัเชยีงใหม่จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัจงัหวดัหนึ่งของประเทศไทย  เพราะ
เป็นเมืองโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีประเพณีวฒันธรรมที่ยังคงเดิมอยู่ จึงสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทัง้ในไทยและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะเหตุนี้จ ังหวัดเชียงใหม่จึงมีธุรกิจต่างๆ                
เกดิขึน้มามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิรา้นกาแฟ ในจงัหวดัเชยีงใหม่มธีุรกจิรา้นกาแฟมากกว่า 1,000 แห่ง ทัง้ทีเ่ป็น
รา้นทีม่ดีไีซน์ มบีรรยากาศ และรา้นรมิถนน ซึง่รา้นกาแฟที่เกดิขึน้จ านวนมากเพื่อรองรบัการบรโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้ เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ ธุรกิจกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่าตลาด                 
ราว 2,000-3,000 ลา้นบาทต่อปี โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตตวัเมอืงเชยีงใหม่ คาดว่ามรีา้นกาแฟ 400-500 แห่ง ไม่นับรวมรา้น
กาแฟรมิถนน และถอืว่าปจัจุบนัจงัหวดัเชยีงใหม่มบีารสิต้าระดบัโลกมากทีสุ่ด (ทีม่า: ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์ เศรษฐกจิ
ภูมภิาค 2560 https://www.prachachat.net/local-economy/news-45600) 
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 การท าธุรกิจร้านกาแฟถือว่าเป็นความใฝ่ฝนัของใครหลายคนที่อยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง ด้วย
งบประมาณการลงทุนทีไ่ม่สงูมากนัก เป็นธุรกจิทีท่ าง่ายและไดก้ าไรด ีธุรกจิรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ถอืเป็นธุรกจิทีม่ี
การแข่งขนักนัสูงมาก เนื่องจากมีร้านกาแฟอยู่มากมายหลายร้าน เรียกได้ว่าแทบทุกซอกทุกมุมของจงัหวดัเ ชยีงใหม่                
เลยกว็่าได้ สาเหตุที่ท าให้มรี้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่เพิม่มากขึน้นัน้ มผีลมาจากพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เปลีย่นไป             
ซึง่เดมิคนไทยนิยมดื่มกาแฟส าเรจ็รปู แต่ปจัจุบนัคนไทยไดห้นัมาบรโิภคกาแฟคัว่บดกนัมากขึน้ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life style) ของคนเมืองในปจัจุบันเป็นสังคมที่ทันสมัย ไม่ว่าจะไปที่ใดชอบที่จะ                
แชะ-ชมิ-ชม อกีทัง้ตอนนี้ยงัมกีลุ่มทีเ่รยีกว่ากลุ่มคนผูส้นใจกาแฟและชอบเขา้คาเฟ่เปิดใหม่ (Cafe hopping) นอกจากจะชื่น
ชอบรา้นกาแฟทีเ่ปิดใหม่แลว้ ยงัชื่นชอบบรรยากาศภายในรา้น รวมไปถงึแสวงหาเมนูใหม่ๆ อกีดว้ย ท าใหร้า้นกาแฟต่างๆ
ตอ้งมกีารปรบัตวั เพื่อตอบรบักระแสความนิยมจากผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุนี้เราจงึมกัเหน็รา้นกาแฟ ทีต่กแต่งรปูลกัษณ์ภายนอก
และภายในให้สวยงามทนัสมยัเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก มกีารตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศสบายๆ หรอืบางร้านกแ็ต่งแบบ
แหวกแนวเพื่อดงึดูดและชกัชวนผูค้นทีเ่ดนิผ่านไปผ่านมาให้ลองแวะเขา้มาสกัครัง้ แต่นอกจากรสชาตแิละฝีมอืในการชง
กาแฟของบาริสต้าจะต้องยอดเยี่ยมแล้ว รูปลกัษณ์และการตกแต่งร้านจะต้องดูดีเช่นกนั มุมน่ารกัต่างๆ  ที่จดัเตรยีมไว้
ส าหรบัถ่ายรปูลง Instagram หรอื Check-in กต็อ้งมพีรอ้ม 
 เมื่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปจัจุบนัเปลีย่นไป โดยหนัมาสนใจเขา้รา้นกาแฟกนัมากขึน้ รา้นกาแฟจงึกลายมาเป็น
ธุรกจิยอดฮติในปจัจุบนั มรีา้นกาแฟเปิดขึน้มากมาย แต่กม็บีางรา้นทีต่อ้งปิดตวัลงเน่ืองจากมผีูแ้ขง่ขนัในตลาดจ านวนมาก 
ผูท้ีจ่ะอยู่ไดใ้นการท าธุรกจินี้จะตอ้งมกีารเตรยีมตวัทีด่ ีและจะตอ้งมกีารพฒันาตวัเองอยู่เสมอ มหีลายต่อหลายคนทีท่ าธุรกจิ
โดยไม่เหน็ความส าคญัของการวางแผน เพราะคดิว่ากาแฟของรา้นตนแค่มรีสชาตดิ ีท าเลดกีน่็าจะขายได ้แต่เมื่อลงมอืท า
จรงิๆ กเ็กดิปญัหาต่างๆ ขึน้มาทนัท ีดงันัน้เรื่องทีส่ าคัญคอื อะไรเป็นปจัจยัทีผ่ลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้
บรกิารรา้นกาแฟ เพราะเมื่อทราบแลว้กจ็ะสามารถวางแผนธรุกจิเพื่อตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจ
ทีส่งูสดุ เป็นการดงึดดูผูบ้รโิภคใหม้าใชบ้รกิาร 
 จากเหตุผลดงักล่าว จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะท าการศกึษาปจัจยัแรงจูงใจทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 
ดา้นเหตุผล และดา้นสงัคม ว่าจะมอีทิธพลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืไม่ เพื่อน าไป
ก าหนดและปรบักลยุทธใ์นการท าธุรกจิรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีม่กีารแข่งขนัสงู ใหส้ามารถประสบความส าเรจ็และ
น าไปสู่ผลก าไรที่สูงสุด ซึ่งเป็นความส าเรจ็ของการท าธุรกจิ และตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในปจัจุบนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล ดา้นสงัคม และลกัษณะประชากรศาสตร์ ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปจัจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ของผูบ้รโิภค 
 2. ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ของผูบ้รโิภค 
 3. ปจัจยัแรงจงูใจดา้นสงัคม มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ของผูบ้รโิภค 
 4. ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน             
ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ 
 การตดัสนิใจซือ้บรกิารใดๆ จะมสีาเหตุหรอืปจัจยัส าคยัในการตดัสนิใจซือ้ 2 ประการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.
2541: 54) ไดแ้ก่ 
 1. การซื้อด้วยเหตุผล เป็นการซื้อบริการโดยการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจเป็นลูกค้าธุรกิจ
ให้บรกิารหนึ่ง แล้วน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ว่า การใช้บรกิารนัน้มคีวามคุ้มค่าหรอืไม่ การตดัสนิใจแบบนี้มกัพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง สาเหตุประการหนึ่งมาจากเพศชายมีภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างคงที่และมัน่คงกว่าเพศหญิง                 
นักการตลาดตอ้งการกระตุน้ลูกคา้ทีซ่ือ้ดว้ยเหตุผลนี้ใหเ้หน็คุณค่าอย่างแทจ้รงิ ดว้ยการใหข้อ้มลูอย่างเหมาะสมและชดัเจน 
ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรกระท าอย่างยิง่ในยุคนี้ เนื่องจากลูกคา้มกีารศกึษามากขึน้ การใหข้อ้มูลเป็นการกระตุ้นภาวะการตดัสนิใจ
โดยอาศยัขอ้มลูทีม่เีหตุผล 
 2. การซือ้ดว้ยอารมณ์ มกัเกดิกบัเพศหญงิมากกว่าเพศชาย การตดัสนิใจแบบนี้จะเป็นการตดัสนิใจใชบ้รกิารอย่าง
รวดเร็วเมื่อได้รบัข้อมูลบางอย่างมากระตุ้นต่อมความต้องการ การลดราคาเป็นการกระตุ้นต่อมให้เกิดพฤติกรรมทนัท ี
นักการตลาดต้องการกระตุ้นลูกคา้ใหม้ากขึน้ เนื่องจากจะเป็นกลุ่มทีย่อมจ่ายเงนิมากส าหรบัการบรกิารครัง้หนึ่งๆ เพื่อแลก
กบัความสะดวกสบาย ความสวยงาม และความหรหูรา 
 3. การใช้ผลิตภัณฑ์ในปจัจุบนัได้มีการประดิษฐ์สิง่อ านวยความสะดวกรวดเร็วขึ้นมาเป็นจ านวนมาก เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่เีวลาน้อยและเร่งรบีในการเดนิทางเพื่อไปท างาน หรอืตอ้งการเวลาพกัผ่อนและ
ท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้ผลติภณัฑท์ีจ่ะผลติออกมาจงึตอ้งสอดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย 
 4. การใชใ้นปจัจุบนัเริม่มกีารใชบ้ตัรเครดติกนัเป็นจ านวนมากเพราะผูบ้รโิภคไดร้บัความสะดวกไม่ตอ้งถอืเงนิสด
เป็นจ านวนมากซึง่อาจเป็นอนัตรายไดท้ าใหผู้บ้รโิภคนิยมใชบ้ตัรเครดติกนัมาก 
 5. ความสามารถของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อใดๆกต็ามไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงใหด้ขีึน้ เขา้ถงึเป้าหมายและมวลชน    
ไดไ้กลและกวา้งขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจตวัผลติภณัฑไ์ดด้ขีึน้และเป็นสว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
 วราวทิย์ คะษาวงค์ (2551) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลงังานภายในของแต่ละบุคคลที่ถูกกระตุ้นโดยบุคคล 
หรอืสภาพแวดลอ้มใหแ้สดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เพื่อไปสูเ่ป้าหมายทีต่นเองตอ้งการหรอืมผีูท้ าการชกัจงู 
 1. แรงจูงใจที่เกดิจากตวัผลติภัณฑ์ (Product Buying Motives) ได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกบัผู้บรโิภคที่ต้องการ
สนิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหไ้ดร้บัความพอใจ 
 2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการพจิารณาของผู้ซื้ออย่างมี
เหตุผลก่อนตดัสนิใจซือ้ แรงกระตุ้นประเภทนี้ เช่น ความประหยดั ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้ความเชื่อถอืได ้
ความทนทานถาวรของสนิคา้ และความสะดวกในการใช ้
 3. แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ (Emotion Buying Motives) สามารถแบ่งได ้ดงันี้  
  3.1 การเอาอย่างแขง่ดกีนัเพือ่ไมใ่หน้้อยหน้าผูอ้ืน่ 
  3.2 ตอ้งการเป็นจุดเด่น เป็นเอกเทศ ทนัยุคสมยั การท่องเทีย่วเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นผูน้ าแฟชัน่ 
  3.3 ตอ้งการคลอ้ยตามผูอ้ื่น เลยีนแบบกลุ่มผูท้ีต่นชื่นชอบ 
  3.4 ตอ้งการความสะดวกสบาย การพกัผ่อนเอาแรงการท างาน 
  3.5 ตอ้งการความส าราญ สนุกสนานเพลดิเพลนิใจ 
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 4. แรงจูงใจทีเ่กดิจากการอุปถมัภข์องรา้นคา้ (Patronage Buying Motives) เกดิจากสาเหตุ ดงันี้ เช่น การบรกิาร
ดเีป็นทีพ่อใจ ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล ท าเลทีต่ัง้สะดวก สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลาย และรา้นมชีื่อเสยีง น่าเชื่อถอืได้ 
 ทฤษฎีการจงูใจท่ีเน่ืองมาจากส่ิงเรา้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Stimulus-Response Theory) 
 ทฤษฎกีารจงูใจทีเ่น่ืองมาจากสิง่เรา้สว่นใหญ่ เป็นของนกัจติวทิยาในกลุ่มพฤตกิรรมนิยมผูน้ าส าคญั คอื สกนิเนอร ์
(B.F Skinner) ซึ่งเชื่อว่าสิง่เรา้เป็นตวัควบคุมพฤติกรรม นอกจากจะใหค้วามส าคญักบัสิง่เร้าแล้ว ยงัเน้นความส าคญัของ
การใชต้วัเสรมิแรงหรอืแรงเสรมิ โดยเหน็ว่าท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีม่คีวามคงทนถาวร ค าว่า “ตวัเสรมิแรง” หรอื “แรงเสรมิ” 
เป็นสิง่ทีบุ่คคลชอบและต้องการ ซึง่บุคคลไดร้บัภายหลงัจากทีม่พีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา เมื่อไดร้บัแรงเสรมิจากพฤตกิรรม
ดงักล่าวบุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมแบบเดมิอกีในเวลาต่อไป ตวัอย่างเช่น พนักงานในองคก์ารทีท่ ายอดปรมิาณ
งานไดส้งูและมคีุณภาพแลว้ไดร้บัรางวลั เขามแีนวโน้มจะท างานใหไ้ดอ้กีในเวลาต่อไป ดงันัน้เทคนิคการจูงใจตามทฤษฎนีี้
คอืตอ้งใชส้ิง่เรา้ภายนอกทีเ่หมาะสมมาท าใหเ้กดิพฤตกิรรม อาจจะเป็นค าชกัชวนเป็นงานทา้ทายทีม่อบใหท้ า ฯลฯ และเมื่อ
เกดิพฤติกรรมที่พงึปรารถนาแล้วกใ็ห้แรงเสรมิกบัพฤติกรรมนัน้เพื่อให้แสดงพฤติกรรมที่ดีนัน้ๆ  อกีในเวลาต่อไปค าว่า             
แรงเสรมินัน้อาจจะเป็นอะไรกไ็ดท้ีบุ่คคลตอ้งการซึง่ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ ทัง้นี้โดยขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลอาจเป็นค าชม 
เป็นการแสดงความสนใจ ยอมรบัการยกย่อง การให้เกยีรติหรอือาจเป็นการให้รางวลัเป็นสิง่ของ เงนิค่าตอบแทน หรอื
ต าแหน่งงาน ฯลฯ เพื่อท าความเข้าใจทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อท าให้เกิดกระบวนการความเขา้ใจของผู้บริโภค  (Consumer 
cognitive process) ลกัษณะแรงจงูใจมปีระเดน็ ดงันี้ 
 1. ความจ าเป็นหรือความต้องการ (Needs) หมายถึง ความแตกต่างที่รบัรู้ระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพ
ปจัจุบนั ซึง่มอีทิธพิลเพยีงพอทีจ่ะกระตุน้พฤตกิรรม (Blackwell, Miniard; & Engel. 2006: 203) ความตอ้งการประกอบดว้ย 
2 ประการ ดงันี้ 
 2. การจูงใจดา้นบวกและดา้นลบ (Positive and negative motivation) การจูงใจทางการตลาดอาจท าไดท้ัง้ความ
พงึพอใจ หรอืสรา้งความกลวั หรอืความวติกกงัวลนกัจติวทิยา 
 3. สิง่จงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ (Rational motives versus emotional motives) โดยน าไปใชร้่วมกนัได ้
 การเสนอข้อมูลเชิงคณุภาพ 
 การศกึษาขอ้มูลโดยการใชว้ธิกีารสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน โดยต้องเป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรา้นกาแฟ 
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผูว้จิยัไดท้ าการเลอืกผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธิกีารใหต้อบแบบสอบถามควบคู่ไปกบั
การสมัภาษณ์ เพื่อคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั 
 จากการสมัภาษณ์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
จ านวน 19 คน เพศชายจ านวน 11 คน อายุระหว่าง 26-35 ปี รองลงมา 36-45 ปี น้อยกว่า 25 ปี และมากกว่า 45 ปี 
ตามล าดบั ซึง่ทัง้หมดเป็นผูบ้รโิภคทีเ่คยไปจงัหวดัเชยีงใหม่ และเคยเขา้ใช้บรกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผูว้จิยัไดท้ า
การเลือกความคิดเห็นที่ส่วนใหญ่นิยมตอบมากที่สุดจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภค  และน าค าตอบที่ได้มา               
แยกประเภทของแรงจูงใจทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านเหตุผล และด้านสงัคม น ามาจดักลุ่มโดยน าความคิดเห็น              
ทีไ่ดม้าแยกใหอ้ยู่ในกลุ่มของแรงจงูใจในแต่ละดา้น ดงันี้ 
 1. แรงจงูใจดา้นอารมณ์ในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
  1.1 บรรยากาศของรา้น 
  1.2 รูส้กึผ่อนคลายและสงบเมื่อเขา้มาในรา้น 
  1.3 รา้นกาแฟมกีารตกแต่งสวยงาม 
  1.5 พนกังานรา้นหน้าตาด ี
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 2. แรงจงูใจดา้นเหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
  2.1 การเดนิทางสะดวกและท าเลทีต่ัง้ของรา้น 
  2.2 ราคาสมเหตุสมผล 
  2.3 เครื่องดื่มและขนมมรีสชาตดิ ี
  2.4 รา้นมกีารบรกิารทีด่แีละเอาใจใสล่กูคา้ 
  2.5 เป็นรา้นกาแฟทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบั 
 3. แรงจงูใจดา้นสงัคมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
  3.1 เลอืกไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ๆ โดยดจูากรวีวิบน Social Network 
  3.2 รูส้กึทนัสมยัเมื่อไดไ้ปใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ๆ 
  3.3 การไปเยอืนรา้นกาแฟต่างๆเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยม 
  3.4 เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ไีด ้
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยไปจงัหวดัเชยีงใหม่ และเคยใช้
บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 74) 
ค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรของทาโร่ ยามาเน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากทีส่ดุทีย่อมรบัได ้5% 
หรอื 0.05 จากสตูรทีค่ านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน และผูว้จิยัไดเ้พิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 4% ของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 15 คนรวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน มดีงันี้ 
 1. ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) จากสมการแสดงอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่ากลุ่มตวัแปรอิสระ (𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +

⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่สามารถ
อธบิายได้นี้ เรยีกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : 𝜀) การวเิคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะเป็นการ
พยากรณ์หาค่าสมัประสทิธิ ์α และ 𝛽1 จากค่าสถติ ิa และ b ทีไ่ดจ้ากการค านวณโดยกลุ่มตวัอย่าง โดยหลกัการวเิคราะห ์
คือ ค่าสมัประสทิธิท์ี่ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสมัประสทิธิท์ี่ท าให้สมการดงักล่าวมีความคลาดเคลื่อนก าลงัสองรวมกนั             
น้อยทีส่ดุ (Ordinary Least Square : OLS)  
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 ผู้วิจยัได้น าค่าสมัประสทิธิข์องตัวท านายมาเขยีนเป็นสมการท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ             
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) โดยใชค้่าคงทีแ่ละสมัประสทิธิก์ารถดถอย ดงันี้ 
 

�̂� = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀 
 
เมื่อ Y แทน พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 X1 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
 X2 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล 
 X3 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นสงัคม 

 
 2. แบบจ าลองแผนภูมติ้นไม้ (Decision tree model) เป็นวธิหีนึ่งที่ส าคญัในการจ าแนกกฎ โดยจะมลีกัษณะเป็น
การท างานเหมอืนโครงสรา้งตน้ไม ้ทีแ่ต่ละโหนด (Node) แสดงคุณลกัษณะ (Attribute) ทีใ่ชท้ดสอบขอ้มลูแต่ละกิง่แสดงผล
ในการทดสอบและลฟีโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มหรอืคลาส (Class) ทีก่ าหนดไว ้ซึง่ต้นไมต้ดัสนิใจนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
และการปรบัเปลี่ยนเป็นกฎการจ าแนก (Classification Rules) โดยอลักอริทึมพื้นฐานของการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ คือ 
อลักอรทิมึละโมบ (Greedy Algorithm) โดยจะสรา้งตน้ไมจ้ากบนลงล่างแบบวนซ ้า (Recursive) ดว้ยวธิกีารแบ่งปญัหาใหญ่
เป็นปญัหาย่อย (Divide-and-Conquer) ซึง่รูปแบบของต้นไมจ้ะประกอบดว้ยโหนดแรกสุดทีเ่รยีกว่า Root Node จาก Root 
Node กจ็ะแตกออกเป็นโหนดลกู และทีโ่หนดลกูกจ็ะมลีกูของตวัเองซึง่โหนดในระดบัสดุทา้ยจะเรยีกว่า Leaf Node 
 
 ขัน้ตอนการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อธบิายจากภาพขา้งต้นได้ ดงันี้ ผู้วจิยัมผีลจากการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1-3 คอื ปจัจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ 
ด้านเหตุผล และด้านสังคม จากการใช้เครื่องมือ Regression และมีผลการวิจัยของสมมติฐานข้อที่ 4 คือ ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์จากการใชเ้ครื่องมอื Decision Tree พบว่ามคีวามแตกต่างกนัระหว่างดา้นรายไดต่้อเดอืนกบับุคคลทีม่าใช้
บริการร้านกาแฟ ผู้วิจ ัยจึงสร้างตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) และน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) มาใชก้บัสมการ Regression อกีหนึ่งครัง้ เพื่อเป็นการปรบัปรุงค่าระดบัความเชื่อมัน่ 
 จากการปรบัปรุงค่าระดบัความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิ ีDummy Variable ผูว้จิยัจงึไดน้ าค่าสมัประสทิธิข์องตวัท านายมา
เขยีนเป็นสมการท านายพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
(Y) โดยใชค่้าคงทีแ่ละสมัประสทิธิก์ารถดถอย ดงัน้ี 

 

 Regression 
3    1 

ระยะเวลา 

 

ค่าใชจ้า่ย 

Regression 
3    1 

  

  

Decision Tree Decision Tree 

Regression 
4    1 

Regression 
4    1 

Dummy 
Variable 

Dummy 
Variable 
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�̂� = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀 

 
เมื่อ 

Y แทน พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 X1 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
 X2 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล 
 X3 แทน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นสงัคม 
 X4 แทน ตวัแปรหุ่นทีแ่สดงถงึกลุ่มผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 15,001-25,000 บาท 

 
ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในการวจิยัครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ 
สถานภาพ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน โดยแจกแจงความถี่และค่ารอ้ยละ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            
มสีถานภาพโสด มอีายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 15,001-25,000 บาท 
 2. ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.00 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ปจัจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์อยู่ในระดบั
เหน็ด้วยมาก คอื รู้สกึประทบัใจในการใช้บรกิารจากครัง้ก่อนมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 รองลงมาคอืเลอืกใช้
บรกิารเพราะบรรยากาศของร้าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 รองลงมาคอืรู้สกึผ่อนคลายเมื่อเขา้มาในร้าน โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.28 รองลงมาคือร้านกาแฟมีการตกแต่งสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และปจัจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์            
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง คอื เลอืกใชบ้รกิารเพราะพนกังานรา้นหน้าตาด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.79 
 3. ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นเหตุผล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.17 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผลอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมากที่สุด คือ เครื่องดื่มและขนมมรีสชาติดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 ปจัจยัแรงจูงใจด้านเหตุผลอยู่ในระดบั            
เห็นด้วยมาก คือ ร้านมีบริการที่ดีและเอาใจใส่ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 รองลงมาคอืราคาสมเหตุสมผล โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และรองลงมาคอืการเดนิทางมาทีร่า้นไดส้ะดวก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 ปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง คอื เป็นรา้นกาแฟทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 
 4. ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัแรงจูงใจดา้นสงัคม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปจัจยัแรงจูงใจด้านสงัคม             
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก คอื เลอืกไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ๆ โดยดจูากรวีวิบน Social Network โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 
ปจัจยัแรงจงูใจดา้นสงัคมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง คอื การไปเยอืนรา้นกาแฟต่างๆเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยม โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 รองลงมาคอืรูส้กึทนัสมยัเมื่อไดไ้ปรา้นกาแฟนัน้ๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 และการมาใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.62 
 5. พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในช่วง
เวลา 11:01-14:00 น. ส่วนใหญ่เลอืกไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟกบัเพื่อน/กลุ่มเพื่อน ระยะเวลาในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยเฉลีย่อยู่ที ่52.11 นาท ีค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟต่อครัง้อยู่ที ่209.52 บาท 
และเครื่องดื่มที่ส ัง่เป็นประจ าเมื่อไปใช้บริการร้านกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ลาเต้ ร้อยละ 23.25 รองลงมาคอื 
อเมรกิาโน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 รองลงมาคอื ชาเขยีว คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 รองลงมาคอื คาปูชโิน คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 
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รองลงมาคือ มอคคา คิดเป็นร้อยละ 7.25 รองลงมาคือ เอสเปรสโซ่ คิดเป็นร้อยละ 6.75 รองลงมาคือ โกโก้ คิดเป็น            
ร้อยละ 6.00 รองลงมาคอื เมนูพเิศษของร้าน คดิเป็นร้อยละ 3.75 รองลงมาคอื น ้าผลไม้ คดิเป็นร้อยละ 2.75 และ อื่นๆ            
คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล และดา้นสงัคม ในการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ดา้นอารมณ์ พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัแรงจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รูส้กึประทบัใจในการใชบ้รกิารจากครัง้
ก่อน เลอืกใช้บรกิารเพราะบรรยากาศของร้าน รู้สกึผ่อนคลายเมื่อเขา้มาในร้าน ร้านกาแฟมกีารตกแต่งสวยงาม มรีะดบั
แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เลือกใช้บริการเพราะพนักงานร้านหน้าตาดี มีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมหีลกัเกณฑค์วามรูส้กึส่วนตวัหรอืดุลยพนิิจส่วนตวั ซึง่เป็นสิง่ทีส่มเหตุสมผลของผูบ้รโิภคทีจ่ะเลอืกในทรรศนะคติ
ของเขา เพื่อตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุ โดยความพงึพอใจหรอืการตอบสนองความพงึพอใจเป็นกระบวนการสว่นบุคคล 
ซึ่งขึน้อยู่กบัโครงสร้างความต้องการส่วนบุคคล เช่นเดยีวกบัพฤติกรรมในอดตี ประสบการณ์ด้านสงัคม หรอืการเรยีนรู้           
สิง่ปรากฏว่าไม่ม ี(Personal criteria or subjective criteria) (Schiffman; &Kanuk.2007: 88) 
 ดา้นเหตุผล พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เครื่องดื่มและขนมมรีสชาตดิ ีมรีะดบั
แรงจูงใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ร้านมบีรกิารที่ดแีละเอาใจใส่ลูกค้า ราคาสมเหตุสมผล และการเดนิทางมาที่ร้านได้สะดวก               
มรีะดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และเป็นร้านกาแฟที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบั มรีะดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากสิง่จงูใจหรอืจุดมุ่งหมายซึง่ถอืเกณฑเ์ศรษฐกจิหรอืใชห้ลกัเหตุผล เช่น ราคา ขนาด คุณภาพ ความประหยดั ซึง่สิง่
เหล่านี้ เป็นเหตุผลหลกัที่ท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อของบุคคลนัน้ จะต้องพจิารณาทางเลอืกต่างๆ เมื่อเขาพจิารณาทางเลอืก
ต่างๆแลว้ จงึจะตดัสนิใจเลอืกตราสนิคา้ทีม่อีรรถประโยชน์สงูสุด หรอืความพงึพอใจสงูสุด ใหค้วามคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป
สงูสดุ (Schiffman; &Kanuk. 2007: 88) 
 ดา้นสงัคม พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัแรงจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เลอืกไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ๆ 
โดยดูจากรวีวิบน Social Network มรีะดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก การไปเยอืนรา้นกาแฟต่างๆเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความ
นิยม รูส้กึทนัสมยัเมื่อไดไ้ปรา้นกาแฟนัน้ๆ และการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ มรีะดบัแรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากอทิธพิลของสงัคม (Social Influences) เป็นผลมาจากการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ซึง่ท าใหเ้กดิความ
ตัง้ใจทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ ความตัง้ใจเป็นปจัจยัการจูงใจทีม่ผีลต่อพฤติกรรม ความตัง้ใจจะเป็นตวับ่งชีว้่าบุคคลได้ทุ่มเท
ความพยายามมากน้อยเพยีงใดที่จะกระท าพฤติกรรมนัน้ ยิง่บุคคลมคีวามตัง้ใจแน่วแน่และพยายามมากเพยีงใด ความ
เป็นไปไดท้ีบุ่คคลจะกระท าพฤตกิรรมกม็มีากเท่านัน้ (Ajzen. 1988 อา้งองิใน ธรีะพร อุวรรณโณ.2535: 292) 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด อายุระหว่าง 26-35 ปี มอีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั 
และมรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
เรอืงฤทธิ ์จนัทรพ์ริยิะพร (2551) ซึง่ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อแนวโน้มการมาใชบ้รกิาร
ร้าน Coffee Alley ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มอีายุ
ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด และรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ซึ่งผู้วจิยัคดิว่าสดัส่วนของรายไดต่้อ
เดอืนที่เพิม่ขึน้จากงานวจิยัของ เรอืงฤทธิ ์จนัทร์พริยิะพร (2551) เป็นผลมาจากระยะเวลาและยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ทัง้นี้ในวิจยัยงัพบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างคือประกอบธุรกิจส่วนตวั เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี เวลาว่างในการท่องเที่ยว
พกัผ่อนมากกว่าอาชพีอื่นๆ 
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 3. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่นิยมเขา้มาบรกิาร 
ในช่วงเวลา 11:01-14:00 น. มากทีส่ดุ และมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟกบัเพื่อน/กลุ่มเพื่อน มรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิาร            
รา้นกาแฟต่อครัง้ (นาท)ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 52.11 นาท ีค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
209.52 บาท เครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคสัง่เป็นประจ า 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ลาเต ้อเมรกิาโน ชาเขยีว คาปชูโิน และมอคค่า 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1-3 (ส่วนที ่1) ปจัจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล และดา้นสงัคม มผีลต่อพฤตกิรรม
การเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิาร
ต่อครัง้ (นาท)ี 
 4.1 ปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมผีล เชงิ
บวกกบัระยะเวลาในการเขา้ไปใช้บรกิารต่อครัง้ (นาท)ี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 นัน่หมายถงึหากค่าปจัจยั
แรงจงูใจดา้นอารมณ์เพิม่ขึน้ จะท าใหร้ะยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั มาจากสาเหตุ
ว่า ถ้าผูบ้รโิภคต้องการดื่มกาแฟเพยีงเพื่อแกง้่วง หรอืสนองความต้องการของร่างกาย กไ็ม่มคีวามจ าเป็นต้องสนใจมูลค่า 
หรอืราคาของกาแฟ และไม่มคีวามจ าเป็นต้องใชบ้รกิารรา้นกาแฟ เพราะสามารถหาซือ้กาแฟไดท้ัว่ไปจากรา้นสะดวกซื้อ 
หรือร้านกาแฟขา้งทาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พิบูล  ทีปะปาล. 2545: 156 ที่กล่าวว่า แรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์              
เกดิจากการเอาอย่างแขง่ดกีนัเพื่อไม่ใหน้้อยหน้าผูอ้ื่น การไดท้่องเทีย่วในสถานทีท่ีม่ชี ื่อเสยีง ต้องการเป็นจุดเด่น ต้องการ
คล้อยตามผู้อื่น ต้องการความสะดวกสบาย และต้องการความส าราญ โดยสะท้อนจากผลท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้
บรกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม ่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนัน้ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิาร
ต่อครัง้ (นาท)ี ระยะเวลาในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร               จะ
สงูขึน้อย่างมนียัส าคญัเมื่อ ปจัจยัแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ มค่ีาเพิม่สงูขึน้ 
 4.2 ปจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมผีล เชงิ
ลบกบัระยะเวลาในการเขา้ไปใช้บริการต่อครัง้ (นาท)ี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นัน่หมายถึงหากค่าปจัจยั
แรงจงูใจดา้นเหตุผลเพิม่ขึน้ จะท าใหร้ะยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี ลดลงอย่างมนียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ Schiffman; &Kanuk. 2007: 88 ที่กล่าวว่า สิง่จูงใจดา้นเหตุผล หมายถึง สิง่จูงใจหรอืจุดมุ่งหมายซึ่งถอืเกณฑ์
เศรษฐกจิหรอืใชห้ลกัเหตุผล เช่น ราคา ขนาด คุณภาพ โดยสะทอ้นจากผลท านายพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี เพราะฉะนัน้
หากผู้บรโิภคมเีหตุผลในการเลอืกซื้อมากขึน้หรือมหีลกัเกณฑ์มากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟ            
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี ลดลง  
 4.3 ปจัจยัแรงจูงใจด้านสงัคม มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผู้บรโิภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมผีล เชงิ
บวกกับระยะเวลาในการเข้าไปใช้บริการต่อครัง้ (นาที)  อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ หมายถึงหากค่าปจัจยัแรงจูงใจ            
ดา้นสงัคมเพิม่ขึน้ จะท าใหร้ะยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี เพิม่ขึน้เลก็น้อย อย่างไม่มนียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง Ajzen. 1988 อา้งองิใน ธรีะพร อุวรรณโณ.2535: 292 ทีก่ล่าวว่าความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมขึน้กบัตวัก าหนด 
คอื การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Subjective Norm หรอื SN) แต่เมื่อพจิารณาสมการท านายพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิาร   
ร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการเขา้ไปใช้บรกิารต่อครัง้ (นาท)ี  
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แลว้จะพบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรอื SN) ไม่ไดม้ผีลมากนกัเมื่อเทยีบกบั ปจัจยัแรงจงูใจ ไดแ้ก่ 
ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล เนื่องมาจากผูบ้รโิภคไม่ไดม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ เมื่อไม่มี
ความตัง้ใจทีจ่ะไปใชบ้รกิารจะท าใหป้จัจยัการจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมนัน้ลดลง บุคคลนัน้ไม่ไดทุ้่มเทความพยายามในการ
การเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ จงึสง่ผลใหก้ารคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm หรอื SN) มผีลต่อ
ระยะเวลาในการเขา้ไปใชบ้รกิารต่อครัง้ (นาท)ี น้อยและไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1-3 (ส่วนท่ี 2) ปัจจยัแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านเหตุผล และด้านสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) 
 4.4 ปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ผลเชงิบวกกบัค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ นัน่หมายถงึหากค่าปจัจยั
แรงจูงใจด้านอารมณ์เพิม่ขึน้ จะท าให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บรกิารต่อครัง้ (บาท) เพิม่ขึน้อย่างไม่มนีัยส าคญั           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กอ้งเกยีรติ อทิธาภชิยั (2559) ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร แรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
และความพงึพอใจโดยรวม ต่อการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนยก์ารค้า เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  
แรงจูงในดา้นอารมณ์ มผีลเชงิบวกในระดบัต ่า กบัค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน ถนนสุขุมวทิ 55 สาเหตุ
จากการใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท า ให้ผู้บรโิภคที่ได้ใช้บรกิารเกิด
ความรูส้กึภาคภูมใิจ รูส้กึว่าตนมฐีานะทางสงัคม มคีวามทนัสมยั และรา้นกาแฟมบีรรยากาศภายในรา้นดี น่าเขา้ใชบ้รกิาร 
สิง่เหล่านี้ท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 4.5 ปจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมี
ผลเชงิลบกบัค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ นัน่หมายถงึหากค่าปจัจยั
แรงจูงใจด้านเหตุผลเพิ่มขึ้น จะท าให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการต่อครัง้ (บาท) ลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ                
ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ คณินณัฐ จารุธรรม (2558) ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการรบัประทาน อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 พบว่า แรงจูงในด้านเหตุผล มีผลเชิงลบในระดบัต ่ากบั
ค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน ถนนสุขุมวทิ 55 สาเหตุจากการทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ 
จะมเีกณฑก์ารตดัสนิใจหรอืหลกัเหตุผล เช่น ราคา ขนาด คุณภาพ ความประหยดั โดยจะตัง้อยู่บนสมมตฐิานต้องคุม้ค่ากบั
เงนิที่จ่ายไปสูงสุด และสาเหตุอกีประการคอืร้านการแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่มเีป็นจ านวนมากท าใหผู้้บรโิภคมาทางเลอืก            
ในการรบับรกิาร โดยจะเลอืกรบับรกิารรา้นกาแฟทีม่คีวามเหมาะสมตามหลกัแต่เกณฑ์การตดัสนิใจของบุคคลแต่ละคน 
 4.6 ปจัจยัแรงจูงใจด้านสงัคม มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ผลเชงิบวกกบัค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ินัน่หมายถงึหากค่าปจัจยั
แรงจูงใจด้านอารมณ์สงัคม จะท าให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการต่อครัง้ (บาท) เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคญั              
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ajzen. 1988 อ้างอิงใน ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 297 ที่กล่าวว่า การขึ้นอยู่กับผู้อื่นมัก                
จะน าไปสู่การเปลีย่นความตัง้ใจ หรอืเจตนาในการท าพฤตกิรรมเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  จากงานวจิยัทีไ่ดจ้ะพบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 74.70 ไปกบัผู้อื่นมากกว่า 1 คน ส่งผลใหค้่าใช่จ่ายโดยประมาณในการใชบ้รกิารต่อครัง้ (บาท) จะเพิม่ขึน้ เพราะ
ผู้บรโิภคอาจจะสัง่กาแฟหรอือาหารอื่นๆมากกว่า 1 ชิ้น แต่บางครัง้การไปใช้บรกิารร้านกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ของ



12 
 

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัผู้อื่นมากกว่า 1 คน กไ็ม่ได้ส่งผลต่อค่าใช่จ่ายโดยประมาณในการใช้บรกิารต่อครัง้ 
(บาท) อย่างมนีัยส าคญัมากนัก เนื่องจากการอาจจะมผีูบ้รโิภคเพยีงคนเดยีวที่บรโิภคกาแฟ ผู้บรโิภคทีม่าดว้ยกนัอาจจะ              
ไม่บรโิภคกาแฟกเ็ป็นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่ ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั มรีายไดร้ะหว่าง 
15,001-25,000 บาท เน่ืองจากผูป้ระกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั ซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มทีม่เีวลา ท างานนอกสถานทีไ่ด ้และมวีถิกีาร
ด าเนินชวีติในสมยัใหม่ จงึเป็นกลุ่มที่มาใช้บรกิารร้านกาแฟมากที่สุด ดงันัน้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟมคีวามจ าเป็นต้อง
จดัรูปแบบรา้นกาแฟเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ การจดัพืน้ทีภ่ายในรา้นใหเ้หมาะสม สิง่อ านวยความ
สะดวกภายในร้านให้ครบครนักเ็ป็นสิง่ทีควรให้ความส าคญั เช่น มบีรกิาร Internet/Wireless ที่นัง่ที่สบาย และมหี้องน ้า
บรกิาร เป็นตน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั 
 2. พฤติกรรมของผู้บรโิภคในการเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟ โดยการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารจากปจัจยัแรงจูงใจ           
ดา้นเหตุผล ท าใหร้ะยะเวลาในการใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ลดลง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรจะเพิม่สิง่กระตุ้น ทางปจัจยัแรงจงูใจ
ด้านอารมณ์เพิม่ขึน้ เช่น มเีมนูใหม่ใหผู้้บรโิภคได้ทดลองทาน ควรมขีนมเบเกอรีห่รอืขนมเค้กเพื่อเพิม่ความหลากหลาย              
จดักจิกรรม Workshop ภายในร้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บรโิภคใชบ้รกิารร้านกาแฟได้นานขึน้และสามารถเพิม่รายได้ใหก้บั
ผูป้ระกอบการดว้ย 
 3. เครื่องดื่มทีผู่บ้รโิภคนิยมดื่ม คอื ลาเต้ จากการศกึษา กาแฟลาเต้ คอื กาแฟผสมนม มรีสชาตทิีไ่ม่เขม้ นุ่มลิน้ 
และหอม ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงและคดิคน้สตูรลาเต้ทีแ่ปลกใหม่ และไม่เหมอืนใคร หรอือาจจะปรบัปรุงรสชาติ
ของลาเตใ้หม้รีสชาตดิอียู่เสมอ เพื่อดงึดดูความสนใจแก่ผูบ้รโิภค 
 4. จากปจัจยัแรงจูงใจด้านเหตุผล พบว่าผู้บริโภคมีความเหน็ด้วยระดบัมากที่สุด เกี่ยวกบัเครื่องดื่มและขนม            
มรีสชาตดิ ีจงึตดัสนิใจเขา้มาเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรเอาใจใสใ่นดา้นรสชาตขิองเครื่องดื่มและขนม
ภายในรา้น เพื่อทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ 
 5. จากปจัจัยแรงจูงใจด้านสงัคม พบว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยระดับมาก เกี่ยวกับการเลือกไปใช้บริการ               
รา้นกาแฟ เพราะดจูากรวีวิบน Social Network ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรจะท าการตลาดออนไลน์ โดยมกีารโปรโมทผ่านสื่อ
ออนไลน์มากยิง่ขึน้ และจดัโปรโมชัน่เพื่อดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดยีิง่จาก อาจารย์ ดร.อนิทกะ 
พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอันมีค่านับแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ในการ              
ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่าช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ ์ซึง่เป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยักราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ รองศาสตราจารย ์ดร. นภาพร ขนัธนภา ทีก่รุณา
เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์และ
กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื ทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน 
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึได้จากสารนิพนธ์นี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา 
บรรพบุรุษ บรูพาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะ แนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 
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