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บทคดัย่อ 

 

  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้กบัแนวโน้มพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น

การศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า 

 ผูบ้รโิภครบัรู้ถงึคุณค่าตราสนิค้าในภาพรวม และดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า 

ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้าอยู่ในระดบัด ีส่วนด้านความภักดต่ีอตราสนิค้าอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้บริโภคมีแนวโน้ม

พฤตกิรรมทีอ่าจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และอาจจะแนะนํา หรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนต

ต ิเอสเพรสโซ อกีในอนาคต 

 ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชพี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมด้านการกลบัมาใช้

บรกิารรา้นกาแฟ เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ .01 และ .05 

ตามลาํดบั 

 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซในอนาคต และดา้นการแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซในอนาคต มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิี ่.01 

 

คาํสาํคญั: ตราสนิคา้ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รา้นกาแฟ 

 

Abstract 

 

 The objective of this research is to study the relationship between the brand equity and tendencies 

of consumers in the service usage of the Segafredo Zanetti Espresso shop, located in the Bangkok 

metropolitan area. The research was based on a sample of four hundred customers who had previously used 

services from Segafredo Zanetti Espresso. A questionnaire was used as a tool for data collection. 

 

 

 

__________________________________ 
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 The research found that customers recognized the Segafredo Zanetti Espresso brand equity, 

perceived quality, brand associations and brand awareness with a good rating, while brand loyalty only 

received a moderate rating. The research also found that the customers were likely to return and 

recommended Segafredo Zanetti Espresso to their friends and families.  

 Customers of different genders, occupations and average income were found to have different 

likelihood of returning to Segafredo Zanetti Espresso in the future with statistically significant levels of .01 and 

.05, respectively. 

 Brand equity correlated to tendency of consumers’ usage service in the aspect of returning 

Segafredo Zanetti Espresso in the future. In the aspect of recommendation, brand equity correlated in the 

same direction at a relatively high level, at a statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Brand, Service Behavior, Coffee Shop 

 

บทนํา 

 จากกระแสความนิยมดื่มกาแฟของผูบ้รโิภคชาวไทยในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูบ้รโิภค

สมยัใหม่ทีม่พีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มกาแฟเพิม่มากขึน้ จงึสง่ผลใหธุ้รกจิรา้นกาแฟในประเทศไทยขยายตวัอย่าง

รวดเรว็ มผีูป้ระกอบการหลายรายเขา้มาลงทุนในธุรกจิรา้นกาแฟมากขึน้พรอ้มกบัทุ่มงบประมาณเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่ง

การตลาด Coffeemixed (2550) ทัง้ร้านกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น เช่น อเมซอนคอฟฟ่ี, คอฟฟ่ีเวิลด์, กาแฟดอยช้าง          

เป็นต้น และร้านกาแฟแบรนด์พรเีมี่ยมนําเขา้ เช่น สตาร์บคัส์คอฟฟ่ี, คอสต้าคอฟฟ่ี, คอฟฟ่ีบนีแอนด์ทลีฟี เป็นต้น 

ศูนย์วจิยักสกิรไทยได้ประเมินสภาพตลาดธุรกจิร้านกาแฟในประเทศไทย ทัง้ในมุมมองด้านสภาพการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการ และมุมมองดา้นพฤตกิรรมของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป พบว่าผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นกาแฟขนาดกลาง

และขนาดเล็กรายใหม่เข้าสู่ตลาดจํานวนมาก และร้านกาแฟที่เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ขยายสาขามากขึ้น 

(ศนูยว์จิยักสกิรไทย: 2557) 

 สาํหรบัรา้นกาแฟแบรนดพ์รเีมีย่มนําเขา้นัน้ กําลงัเคลื่อนเขา้สู่ระยะ “แข่งขนัสงู” เพราะปจัจยัการขยายตวั

ของตลาดทีเ่ฉลีย่ 15 – 20% ต่อปี ประกอบกบัการเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอื AEC จะทําใหไ้ทยเป็นประเทศ

ศนูยก์ลางเชื่อมต่อไปยงัประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน ไทยจงึมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นจุดรวมของนักลงทุนจากทัว่โลก โอกาสอนั

ดน้ีีทาํใหก้ลุ่มรา้นกาแฟพรเีมีย่มเลง็เหน็ถงึการลงทุน และขยายสาขามากขึน้ ซึง่นับจากปี 2555 กระแสการรุกคบืเขา้

มาของรา้นกาแฟระดบัพรเีมีย่มมคีวามเขม้ขน้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นคอฟฟ่ีบนีแอนดท์ลีฟี รา้นกาแฟจากอเมรกิา 

หรอืคอสต้า คอฟฟ่ี รา้นกาแฟจากประเทศองักฤษ ตามดว้ย คอฟฟ่ีคลบั จากออสเตรเลยี และ ทมั แอนด ์ทมัส ์จาก

เกาหล ีทําใหผู้้ประกอบการรายเดมิต้องพยายามปรบักลยุทธ์การตลาดเพื่อชงิความได้เปรยีบทางการตลาด ทัง้ต้อง

ขยายเครอืขา่ยเพื่อชงิกาํลงัซือ้ รวมถงึการปรบัสาขาทีม่อียู่ใหร้องรบัความต้องการไดห้ลากหลายมากขึน้ (Magketing. 

2558: สบืคน้เมื่อ 20 กนัยายน 2558, ออนไลน์) ในสภาวะทีต่ลาดมคีวามแข่งขนัสงูเช่นน้ี ส่งผลใหผู้บ้รโิภคต้องอาศยั

เหตุผลในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารมากขึน้ นับตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ตราสนิคา้ (Brand) ไดร้บัการยอมรบัว่า มี

บทบาทสาํคญัในการสรา้งความสาํเรจ็ทางการตลาดมาโดยตลอด (Aaker, 1991) นักการตลาดจําเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรู้

ทกัษะ ในการสรา้ง การรกัษา การปกป้อง และการพฒันาตราสนิคา้ (Kotler, 2000) ทัง้น้ีเน่ืองจาก ตราสนิคา้คอืสิง่ที่

ช่วยสร้างความแตกต่าง และความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร โดยเป็นตวักลางเชื่อมโยงคุณค่า 

(Value) และเอกลกัษณ์ (Uniqueness) บางอย่างเพิม่เตมิเขา้กบัหน้าทีใ่ชส้อยพืน้ฐานของตวัสนิคา้ หรอืบรกิารนัน้ๆ ใน

การรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดงันัน้ถงึแมค้วามกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี จะส่งผลใหก้ระบวนการผลติสนิค้าถูกลอกเลยีนโดย
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บรษิทัคู่แขง่ไดอ้ย่างง่ายดายเพยีงใด แต่ตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่งนัน้ ไม่สามารถทีจ่ะถูกลอกเลยีนไดเ้ลย (Randall, 2000; 

Tybout; & Carpenter. 2001) 

 เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ รา้นกาแฟระดบัพรเีมีย่มจากประเทศอติาล ีเปิดใหบ้รกิารในประเทศไทย

มากว่า 8 ปี หากแต่ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายในวงกวา้ง ทัง้ทีม่กีารทุ่มใชง้บลงทุนกว่า 80 ลา้นบาท สาํหรบัการเปิดตวั

ในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2550 (Thai PR.net: 2550 ข่าวประชาสมัพนัธท์ัว่ไป) ซึง่ในปจัจุบนัรา้นกาแฟแบรนดพ์รเีมีย่ม

นําเขา้กําลงัอยู่ในสภาวะการแข่งขนัสงู โดยรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ยงัต้องเผชญิปญัหาในเรื่อง

สว่นแบ่งการตลาดซึง่สง่ผลต่อยอดขาย และการเตบิโตในอนาคต คุณค่าตราสนิคา้จงึเป็นสิง่สาํคญัในการทําการตลาด

อย่างมาก เป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั เพื่อให้ผูบ้รโิภคสามารถเหน็ถงึความแตกต่างจากตราสนิค้า

อื่นๆ เกดิทศันคตทิางบวกและมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ เพื่อใหเ้กดิการซือ้ซํ้าและบอกต่อ 

 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้เห็นความสําคญั และมีความสนใจที่จะศึกษาถึง คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบั

แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ โดยจําแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภครา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ  

   1.2.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

   1.2.2  21 - 30 ปี 

   1.2.3  31 - 40 ปี 

   1.2.4  ตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 

  1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

   1.3.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.3.2  ปรญิญาตร ี

   1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4  สถานภาพสมรส 

   1.4.1  โสด 

   1.4.2  สมรสแลว้ / อยู่ดว้ยกนั 

   1.4.3  หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่
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  1.5  อาชพี 

   1.5.1  นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 

   1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.5.3  พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

   1.5.4  ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 

   1.5.5  พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ 

   1.5.6  อื่นๆ โปรดระบุ......................... 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

   1.6.2  15,001 – 25,000 บาท 

   1.6.3  25,001 – 35,000 บาท 

   1.6.4  35,001 – 45,000 บาท 

   1.6.5  45,001 – 55,000 บาท 

   1.6.6  มากกว่า 55,000 บาทขึน้ไป 

 2.  คุณค่าตราสนิคา้ 

  2.1  ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Awareness) 

  2.2  ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรูต้ราสนิคา้ (Perceived Quality) 

  2.3  ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) 

  2.4  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ

เอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกา

เฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยักาํหนดสมมตฐิาน ดงัน้ี 

 1.  ผู้บริโภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส 

อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 2.  คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอส

เพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเรือ่งประชากรศาสตร ์

 แนวคดิเรื่องประชากรศาสตร ์ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชป้ระกอบในการวจิยั

ซึ่งทําการแบ่งออกเป็น อายุ เพศ รายได้ การศึกษาและอาชีพ มาใช้วัดในส่วนของตัวแปรต้น ทางด้านลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 

 ผูว้จิยัได้นําแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้า และทฤษฎีเกี่ยวกบัการสร้างมูลค่าของตราสนิค้า 

ของ David A. Aaker (1991) ทีก่ล่าวถงึองคป์ระกอบของคุณค่าตราสนิคา้ และการสรา้งมูลค่าของตราสนิคา้ เพื่อใชใ้น

การวดัคุณค่าตราสนิค้าดา้นต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย 1) การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness) 2) ความเขา้ใจถึง
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คุณภาพ (Perceived Quality) 3) ภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ (Brand Associations) 4) ความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ (Brand Loyalty) 

 แนวคิดเรือ่งพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 สาํหรบัการวดัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรม

ของศกัดิ ์สุนทร (2531) ซึง่เกีย่วกบัความโน้มเอยีง การคาดคะเน แนวทางทีจ่ะเป็นไปได ้การกระทํา ของผูบ้รโิภคที่

เกีย่วขอ้งกบัการเลอืก การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคแต่ละคน ในช่วงเวลา

หน่ึง ซึง่สามารถใหแ้นวทางในการสรา้งแบบสอบถามในการเขา้ถงึแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 มุ่งศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ 

ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชส้ตูรการคาํนวณหาขนาดตวัอย่าง ในกรณีไม่ทราบสดัสว่นประชากรทีแ่น่นอน

ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 จากสตูรการคาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 

385 คน และเพิม่จาํนวนตวัอย่าง 15 คน รวมจํานวนตวัอย่าง 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling) ได้แก่ วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) วธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) และวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา แบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า 

 เพศ จํานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจํานวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 

และ เป็นเพศชายจาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 183 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

45.75 รองลงมาคอือายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี จาํนวน 140 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.00 และ อายุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.25 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรจีํานวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

62.00 รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 และมรีะดบัการศกึษาตํ่า

กว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00  

และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.00 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

จาํนวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 รองลงมา มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย จํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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18.00 และอาชพีพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/นักเรยีน/นักศึกษา/นิสติ/อื่นๆ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 

จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.75% รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 55,001 บาทขึน้ไป จํานวน 96 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 24.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,001- 35,000 บาท จํานวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 

45,001- 55,000 บาท จํานวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 35,001- 45,000 บาท 

จาํนวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะคุณค่าตราสนิค้า 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรูจ้กัชื่อตรา

สนิคา้ (Brand Awareness) ดา้นการรบัรู้ต่อคุณภาพ (Perceived Quality) ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand 

Associations) และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) พบว่า 

 ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตรา

สนิคา้ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Awareness) โดยรวมมคีุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูจ้กัตราสนิคา้ “เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ” คอืตรา

สนิคา้ของรา้นกาแฟในระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ถดัมาผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั คุณค่า

ตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้(Brand Awareness) มคีุณค่าตราสนิคา้ในระดบัด ี2 ขอ้ คอื สามารถจดจํารูปตรา

สนิคา้ได ้และเมื่อพูดถงึรา้นกาแฟจะนึกถงึรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 

และ 3.55 ตามลําดบั และผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั คุณค่าตราสนิค้าด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้า 

(Brand Awareness) มคุีณค่าตราสนิคา้ในระดบัปานกลาง คอืมคีวามรูจ้กัคุน้เคยกบัตราสนิคา้เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอส

เพรสโซ มากกว่าตราสนิคา้รา้นกาแฟอื่นๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 

 ด้านการรบัรู้ต่อคุณภาพ (Perceived Quality) ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตรา

สนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ (Perceived Quality) โดยรวมมคีุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อ

พจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารของพนักงาน

ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ มีคุณค่าตราสนิค้าระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 ถัดมาผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ (Perceived Quality) มคีุณค่าตราสนิคา้

ในระดบัด ี6 ขอ้ คอื เครื่องดื่มมรีสชาตดิ,ี มคีวามพงึพอใจโดยรวม, รสชาตกิาแฟมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัเมื่อเทยีบกบั

ร้านอื่น, เครื่องดื่มมีความหลากหลาย, อาหารมรีสชาติอร่อย และ อาหารมคีวามหลากหลาย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.19, 4.17, 4.10, 3.79, 3.77 และ 3.56 ตามลาํดบั 

 ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า (Brand Associations) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

คุณค่าตราสนิค้าด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า (Brand Associations) โดยรวมมคีุณค่าตราสนิค้าอยู่ในระดบัด ีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ดา้น

ความสมัพนัธก์บัตราสนิค้า (Brand Associations) มคีุณค่าตราสนิค้าในระดบัดทีุกขอ้ คอื มคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพ

และรสชาตกิาแฟทีร่า้นเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ, มคีวามรูส้กึว่ากาแฟรา้นเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ 

ดกีว่ารา้นกาแฟอื่นๆ และเมื่อนึกถงึรา้นกาแฟคุณภาพจะนึกถงึแต่รา้นเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซเท่านัน้ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19, 3.88 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั คุณค่าตรา

สนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) โดยรวมมคีุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.39 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ (Brand Loyalty) มคุีณค่าตราสนิคา้ในระดบัด ี2 ขอ้ คอื ยงัคงซือ้กาแฟทีร่า้นเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรส
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โซ แม้ร้านอื่นๆ จะลดราคาลง และตัง้ใจเลือกซื้อกาแฟที่ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ เท่านัน้ทุกครัง้ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 และ 3.43 ตามลําดบั ถดัมาผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั คุณค่าตราสนิค้า

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) มคีุณค่าตราสนิคา้ในระดบัปานกลาง คอืยงัคงซือ้กาแฟทีร่า้นเซกาเฟรโด 

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ แมม้กีารเพิม่ราคาสงูขึน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอส

เพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกา

เฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ และดา้นในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ 

 1.  ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ อีกหรือไม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มทีอ่าจจะกลบัมาใชบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่ 4.18 

 2.  ด้านในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ่ื้นให้มาใช้บริการรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ 

เอสเพรสโซ อีกหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมแีนวโน้มที่อาจจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บริการ โดยมี

ค่าเฉลีย่ 4.11 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ

สมรส อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ       

เอสเพรสโซ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคเพศหญิงมี

แนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใช้บรกิารในอนาคต น้อยกว่า ผูบ้รโิภคเพศชาย โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .16 ส่วน

ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรือบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด              

ซาเนตต ิเอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ           

เอสเพรสโซ ไม่แตกต่างกนั และผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นให้มาใช้

บรกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด            

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ไม่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอก

กล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05         

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใชบ้รกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด  

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ไม่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอก

กล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05          

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5.  ผู้บริโภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ  

เอสเพรสโซ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังาน, ลกูจา้งบรษิทัเอกชน มแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต 

น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย ส่วนผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม

แนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด 

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท, 15,001 - 25,000 บาทและ 25,001 - 35,000 บาท มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 55,000 บาท ขึน้ไป 

ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสินค้ามีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านกาแฟ               

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร ร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ 

เอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ

เอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ ผลการวจิยัพบว่า 

  ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand 

Awareness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์

ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

  ด้านการรบัรู้ต่อคณุภาพ (Perceived Quality) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ (Perceived 

Quality) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซอกี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์

ระดบัปานกลาง ในทศิทาง 

  ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า (Brand Associations) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สนิคา้ (Brand Associations) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะ

กลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้

สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

  ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand 

Loyalty) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซอกี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์

ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  

 2.  คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร ร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ 

เอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้น

กาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ ผลการวจิยัพบว่า 

  ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand 

Awareness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอก

กล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

  ด้านการรบัรู้ต่อคณุภาพ (Perceived Quality) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ (Perceived 

Quality) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าว

ผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้

สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  
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  ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า (Brand Associations) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สนิคา้ (Brand Associations) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะจะ

แนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั  

  ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand 

Loyalty) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะจะแนะนําหรอืบอก

กล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 1.  ผลการศกึษาการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคที่เคยใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด      

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ พบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด มอีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานทีจ่บการศกึษาแลว้และมรีายไดข้องตนเองทัง้ยงัไม่มรีายจ่ายดา้น

ครอบครวัมากนักเน่ืองจากสถานภาพโสด มพีฤตกิรรมชอบเขา้สงัคม มกีารนัดพบกนัตามรา้นอาหาร หรอืรา้นกาแฟ

ต่างๆ รวมทัง้มรีายไดเ้พยีงพอในการซือ้หาสนิคา้ตามทีต่้องการได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนิตา เวสารชักติต ิ

(2557) ไดท้ําการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 

ชัว่โมง ยีห่้อหน่ึงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อบุคคล 15,001-25,000 บาท 

  และสําหรบัผู้บรโิภคที่มอีายุ 31 – 40 ปี สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ มนัสนันท ์ธนาพุ่มเพง็ และ                 

ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ได้ทําการศึกษาปจัจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส ์

(Starbucks) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

 2.  ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูบ้รโิภคที่เคยใช้บรกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ 

ต่อคุณค่าตราสินค้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จ ักชื่อตราสินค้า (Brand Awareness), ด้านการรบัรู้ต่อคุณภาพ 

(Perceived Quality), ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand 

Loyalty) พบว่าความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณค่าตราสนิคา้ทัง้ 4 ดา้นน้ี มคีุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีเน่ืองจากรา้นกาแฟเซ

กาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ มเีครื่องดื่มรสชาตดิ ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และคุณภาพการบรกิารของพนักงานดมีาก 

ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพและรสชาตกิาแฟของรา้นเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีของ Aaker ที่ได้ให้คํานิยามตราสินค้าโดยเน้นไปที่ความหมายในมุมมองของผู้บริโภคว่า ตราสินค้า

เปรยีบเสมอืนคํามัน่สญัญาทีผู่ข้ายใหก้บัผู้บรโิภคเกีย่วกบักลุ่มกอ้นของคุณสมบตัต่ิางๆ ของตวัสนิคา้ (Attributes) ที่

ผูบ้รโิภคจะไดร้บั และจะเกดิความพอใจเมื่อใชส้นิคา้ โดยคุณสมบตัต่ิางๆ ของตราสนิคา้เหล่าน้ีจะเป็นสิง่ทีม่อียู่จรงิ จบั

ตอ้งได ้เกีย่วขอ้งกบัการใชเ้หตุผล (Rational) หรอืเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัต้องและมองเหน็ได ้และเกีย่วขอ้งกบัการใช้

อารมณ์กไ็ด ้(อรรจน์ วสิทุธถิาวรวงศ.์ 2548; อา้งองิจาก Aaker. 1996) 

 3.  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ

เอสเพรสโซ อกีหรือไม่ และด้านในอนาคตท่านจะแนะนําหรือบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด          

ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มทีอ่าจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และ อาจจะแนะนําหรอื
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บอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิาร ทัง้น้ีอาจเกดิจากความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อคุณค่าตราสนิคา้ ซึง่หากคุณค่าตราสนิคา้

อยู่ในระดบัด ีจะมแีนวโน้มอาจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และอาจจะแนะนําหรอืบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนิตา เวสารชักติต ิ(2557) ทีท่ําการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยี่ห้อหน่ึงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อได้รบั

ข่าวสารการส่งเสรมิการขาย โดยพงึพอใจอย่างมากต่อการให้บรกิารของพนักงานและมแีนวโน้มในการที่จะแนะนํา

บุคคลอื่นใหม้าใชบ้รกิาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่ําการวจิยัเรื่อง บทบาทของ

คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และบา้น

ใร่กาแฟ พบว่าปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมดา้นแนวโน้มในการบอกต่อใหเ้ขา้ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้น

กาแฟสตารบ์คัส ์ความสมัพนัธก์นั 

 4.  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

  4.1  เพศ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิาร แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคเพศหญิงมีแนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารในอนาคต           

น้อยกว่า ผูบ้รโิภคเพศชาย เน่ืองจากในปจัจุบนัมรีา้นกาแฟและขนมต่างๆ เกดิขึน้มากมาย เป็นแรงจงูใจใหเ้พศหญงิทีม่ี

จติใจอ่อนไหวถูกชกัจงูใจไดง้่ายกว่าเพศชาย ทาํใหแ้นวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204) ทีก่ล่าวว่า การวจิยัทางจติวทิยาได้แสดงใหเ้หน็ว่า ผู้หญงิกบัผูช้ายมคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ี เพราะวฒันธรรมและสงัคมกาํหนดบทบาทของคนสอง

เพศไว้ต่างกนั ผู้หญิงมกัจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวมกัถูกชกัจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย ผู้ชายให้เหตุผลและจดจําได้

มากกว่าผูห้ญงิ ผูช้ายมคีวามสามารถในการคาดคะเน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลไดม้ากกว่าผูห้ญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) ทีท่ําการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภคทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดทีร่า้น True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัร

คอมเพลก็ซ ์ถนนรชัดาภเิษก แตกต่างกนั 

   สว่นผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิาร ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากหากผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจในประสบการณ์ที่ดแีละ

สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ย่อมมโีอกาสทีจ่ะแนะนําหรอืบอกต่อแก่ผูอ้ื่นได ้โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Suki (2014) ทําการ

วจิยัเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินมาเลเซีย ผลการวิจยัพบว่า ความ            

พงึพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้โดยสาร ซึ่งความแตกต่างทางเพศมีผลต่อการเกิดความพึงพอใจ              

ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเกรยีงไกร รอยวริตัน์ (2548) ทาํการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นสตาบคัส ์สาขาพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามแตกต่างกนัทางเพศ มคีวามพงึพอใจต่อการ

ใชบ้รกิาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

  4.2  อายุ พบว่าผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิาร และแนวโน้ม

พฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากการ

กลบัมาใชบ้รกิารและการแนะนําหรอืบอกต่อนัน้เป็นแนวโน้มพฤติกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลอืก การซือ้ การใช้สนิค้า

และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาหน่ึงซึ่งจะเกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสนิใจ มากกว่าเรื่องอายุ            

ซึง่หากลกูคา้พงึพอใจในการใชบ้รกิารกจ็ะเกดิการใชบ้รกิารซํ้า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา พมิรนิทร ์(2557) 

ทาํการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบ้รโิภค           
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ทีร่้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั              

มกีารตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ถนนรชัดาภิเษก               

ไม่แตกต่างกนั 

  4.3  ระดบัการศึกษา พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใช้

บรกิาร และแนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บริการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคจะกลบัมาใชบ้รกิาร หรอืแนะนําผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารนัน้ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจใน

การใช้บรกิารมากกว่าจะขึน้อยู่กบัระดบัการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรียา สุขยอด (2552) ทําการศกึษา

ปจัจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านกาแฟระดับบนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

ระดบับนในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

  4.3  สถานภาพสมรส พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมา

ใชบ้รกิาร และแนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั .05 เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคจะกลบัมาใชบ้รกิาร หรอืแนะนําผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารนัน้ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารมากกว่าจะขึน้อยู่กบัสถานภาพสมรส ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่ําการ

วจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้าน

กาแฟสตารบ์คัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ร้านสตาร์บคัส ์ด้านความถี่การใช้บรกิารต่อเดอืน และด้านแนวโน้มในการบอกต่อให้เขา้ใช้บรกิารของผู้บรโิภคร้าน

กาแฟสตารบ์คัส ์ไม่แตกต่างกนั 

  4.4  อาชีพ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิาร แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ / พนักงาน, ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการอีกในอนาคต น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั / ค้าขาย เน่ืองจากผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีแตกต่างกนั ทําให้ช่วงเวลาทํางานและลกัษณะของการติดต่อ

สมัพนัธ์กบับุคคลอื่นๆ ไม่เหมือนกนั นัน่คือผู้ที่เป็นพนักงานประจํามีความเป็นอิสระในการมาใช้บริการน้อยกว่า              

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทําให้มีแนวโน้มการกลบัมาใช้บริการน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมานมาศ            

ลเีลศิวงศภ์กัด ี(2552) ไดท้าํการศกึษาความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

การใชบ้รกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ พบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้น Sorbet & Sherbet โกลเดน้ เพลซ ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนั 

   สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิาร 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคจะแนะนําผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารนัน้ ขึน้อยู่กบั

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารมากกว่าจะขึน้อยู่กบัอาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ที่

ทาํการวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของ

รา้นกาแฟสตาร์บคัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้น

สตารบ์คัสด์า้นแนวโน้มในการบอกต่อใหเ้ขา้ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟสตารบ์คัส ์ไม่แตกต่างกนั 

  4.4  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

กลบัมาใชบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 15,000 บาท, 15,001 - 25,000 บาทและ 25,001 - 35,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารอกี

ในอนาคต น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 55,000 บาท ขึน้ไป เน่ืองจากกาแฟไม่ไดถ้ือว่าเป็น

ปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินชวีติ โดยเฉพาะรา้นกาแฟพรเีมีย่มถอืไดว้่ามรีาคาสนิคา้แพงกว่ารา้นทัว่ๆ ไป ดงันัน้ผูบ้รโิภค

มรีายไดท้ีไ่ม่สงูนกัจะมแีนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารน้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูกว่า สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
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ณรงค ์วรรณากุลพงษ์ (2546) ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอน 

ในศูนย์การค้ามาบุญครอง พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่บด              

(กาแฟสด) ดา้นแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

   สว่นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ให้

มาใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคจะแนะนําผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิาร

นัน้ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารมากกว่าจะขึน้อยู่กบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ            

นิจกานต ์หนูอุไร (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรม ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร

สายการบนิโอเรยีนทไ์ทยหรอืผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้        

ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินโอเรียนท์ไทยหรือสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 5.  สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร ร้านกาแฟ           

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5.1 ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ 

   ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ด้านการรู้จกัชื่อตรา

สนิคา้ (Brand Awareness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะ

กลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากหากผู้บรโิภคมี

ความคุน้เคยกบัตราสนิคา้ “เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ” คอืตราสนิคา้รา้นกาแฟ และการความพงึพอใจในรสชาติ

และบรกิารจงึทาํใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอกี ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) ทีก่ล่าวว่า 

การสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหเ้กดิในสายตาผูบ้รโิภคมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 1. ต้องก่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าสนิคา้นัน้แตกต่าง

ต่างจากสนิค้าอื่น 2. คุณค่าตราสนิค้าเกดิขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกบัตราสนิค้า หรือเกิดความพงึพอใจบาง

ประการซึ่งเกิดจากลกัษณะตราสนิค้าที่เป็นเอกลกัษณ์ และแขง็แกร่งในความทรงจําของลูกค้า และสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ที่ทําการวิจยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ “สตารบ์คัส”์ ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของรา้นกาแฟ

สตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

   ด้านการรบัรู้ต่อคณุภาพ (Perceived Quality) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ 

(Perceived Quality) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้

บรกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากหากคุณภาพสนิคา้และการบรกิาร

ทีด่เียีย่ม เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคสมัผสัไดด้ว้ยตนเอง ซึง่หากสิง่ทีผู่บ้รโิภคสมัผสัไดอ้ยู่ในระดบัด ีกจ็ะทําใหก้ลบัมาใชบ้รกิาร

อกี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรบัรู้ต่อคุณภาพ (Perceived Quality) 

หมายถงึความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรูถ้งึคุณภาพโดยรวม หรอืคุณภาพทีเ่หนือกว่าตราสนิคา้อื่นๆ ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคได้

ทราบถงึความแตกต่าง และตําแหน่งของสนิคา้นัน้ รวมทัง้ทาํใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธนิตา เวสารชักิตติ (2557) ที่ทําการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยีห่อ้หน่ึงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการ มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้

บรกิารร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมง ยี่ห้อหน่ึงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทศิทาง

เดยีวกนั 
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   ด้านความสมัพนัธก์บัตราสินค้า (Brand Associations) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บั

ตราสนิคา้ (Brand Associations) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่าน

จะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั เน่ืองจากการสร้าง

ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในผลติภณัฑไ์ดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ เหน็ความ

แตกต่างจากตราสนิค้าอื่น และเกดิทศันคติที่ด ีทําให้มแีนวโน้มจะกลบัมาใช้บรกิารอกี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและ

ทฤษฎีของ Aaker (1991) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งสิง่เชื่อมโยงทําให้ผู้บรโิภคเขา้ใจในผลติภณัฑด์ยีิง่ขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ดงัน้ี 1. ความโดดเด่นของสนิคา้ 2. เป็นเหตุผลทีท่าํใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ 3. ทาํใหเ้กดิทศันคตหิรอืความรูส้กึที่

ด ีและ 4. เป็นจุดเริม่ตน้ของการขยายตรายีห่อ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่ําการวจิยั

เรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟ

สตารบ์คัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ “สตารบ์คัส”์ ดา้นความสมัพนัธก์บั

ตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

   ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า 

(Brand Loyalty) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภค ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้

บรกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซอกี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคมคีวามภกัดต่ีอตรา

สนิค้า จะไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสนิค้าอื่น แม้จะมีการขึน้ราคา หรอืมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิของสนิค้า ดงันัน้หาก

ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสนิค้าแล้ว จะทําให้มีแนวโน้มการกลบัมาใช้บริการอีก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ            

พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้านคุณค่าตรา

สินค้า “สตาร์บัคส์” ด้านความภักดีต่อตราสินค้า กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของร้านกาแฟสตาร์บัคส ์                   

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

  5.2 ด้านในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิ          

เอสเพรสโซ อกีหรอืไม่ 

   ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) พบว่าคุณค่าตราสนิค้าด้านการรู้จกัชื่อตรา

สนิคา้ (Brand Awareness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะ

แนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั 

เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ “เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ” คอืตราสนิคา้รา้นกาแฟ และการ

ความพงึพอใจในรสชาตแิละบรกิาร จงึส่งผลต่อการแนะนําและบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

และทฤษฎขีอง เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหเ้กดิในสายตาผูบ้รโิภคมหีลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 1. ต้องก่อให้เกิดความรู้สกึว่าสนิค้านัน้แตกต่างต่างจากสนิค้าอื่น 2. คุณค่าตราสนิค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมี

ความคุ้นเคยกบัตราสนิค้า หรือเกิดความพึงพอใจบางประการซึ่งเกิดจากลกัษณะตราสนิค้าที่เป็นเอกลกัษณ์ และ

แขง็แกร่งในความทรงจาํของลกูคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง บทบาท

ของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และ

บ้านใร่กาแฟ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านคุณค่าตราสินค้า “สตาร์บัคส์” ด้านการรู้จ ักชื่อตราสินค้า                   

กบัแนวโน้มพฤตกิรรมด้านการบอกต่อให้เขา้ใชบ้รกิารของผู้บรโิภคร้านกาแฟสตาร์บคัส ์มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั

ปานกลาง 
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   ด้านการรบัรู้ต่อคุณภาพ (Perceived Quality) คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ 

(Perceived Quality) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะแนะนํา

หรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั เน่ืองจาก

คุณภาพสนิคา้และบรกิารเป็นสิง่ทีผู่้บรโิภคไดส้มัผสัด้วยตนเอง หากผูบ้รโิภคไดร้บัรูถ้ึงคุณภาพสนิค้าและการบรกิาร 

ย่อมสง่ผลต่อการแนะนําและบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิาร โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2546: 226) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บรโิภครู้สกึประทบัใจในสนิคา้หรอืบรกิาร จะมผีลทําใหผู้้บรโิภคกลบัมาใช้สนิคา้หรอื

บริการนัน้อีกครัง้ หรือบอกต่อผู้อื่น เกี่ยวกบัความพอใจและไม่พอใจของตนเองในการใช้สนิค้าหรือบริการนัน้ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บคัส ์และบ้านใร่กาแฟ พบว่าความสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ “สตารบ์คัส”์ ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการบอกต่อใหเ้ขา้

ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

   ด้านความสมัพนัธก์บัตราสินค้า (Brand Associations) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บั

ตราสนิคา้ (Brand Associations) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่าน

จะจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

เน่ืองจากการสรา้งความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในผลติภณัฑไ์ดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความ

เชื่อมัน่ เหน็ความแตกต่างจากตราสนิคา้อื่น และเกดิทศันคตทิีด่ ีย่อมส่งผลต่อการแนะนําและบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใช้

บรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง Aaker (1991) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งสิง่เชื่อมโยงทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจใน

ผลติภณัฑด์ยีิง่ขึน้ ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ดงัน้ี 1. ความโดดเด่นของสนิค้า 2. เป็นเหตุผลที่ทําใหผู้้บรโิภคซื้อสนิค้า               

3. ทําให้เกดิทศันคตหิรอืความรูส้กึทีด่ ีและ 4. เป็นจุดเริม่ต้นของการขยายตรายีห่้อ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครของรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์และบา้นใร่กาแฟ พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้านคุณค่าตรา

สนิคา้ “สตารบ์คัส”์ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ กบัแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการบอกต่อใหเ้ขา้ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค

รา้นกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

   ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า 

(Brand Loyalty) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ดา้นในอนาคตท่านจะจะแนะนําหรอื

บอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากหาก

ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า จะไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น แม้จะมีการขึ้นราคา หรือมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบตัขิองสนิคา้ ดงันัน้หากผูบ้รโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้แลว้ ย่อมส่งผลต่อการแนะนําและบอกกล่าวใหผู้อ้ื่น

มาใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณิภา เจรญิศุข (2549) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง บทบาทของคุณค่าตราสนิคา้ที่

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บคัส ์และบ้านใร่กาแฟ พบว่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ “สตารบ์คัส”์ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ กบัแนวโน้มพฤตกิรรม

ดา้นการบอกต่อใหเ้ขา้ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาตวัแปรด้านอื่นๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร หรอื ปจัจยัที่ผลต่อพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค เพื่อจะจะไดม้ปีจัจยัทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบและตอบสนองผูบ้รโิภคไดถู้กตอ้งมากขึน้ 
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 2.  ควรมกีารศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบกบัรา้นกาแฟอื่นๆ ทีด่ําเนินธุรกจิแบบเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีง เพื่อใหรู้้

ถึงสาเหตุการเลือกใช้บริการแต่ละร้านกาแฟ และนําข้อมูลมาพัฒนาปรับกรุงการดําเนินการของร้านกาแฟ               

เซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ใหด้ขีึน้ 

 3.  ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่าใช้

บรกิารอย่างเจาะลกึ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ไดใ้หค้ําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัใหค้วามกรุณา และช่วยเหลอืในงานวจิยันับแต่

เริ่มต้น จนงานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาอย่างมาก             

จงึกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม และช่วยเหลอืแก้ไขเครื่องมอืใหส้มบูรณ์จนสามารถเกบ็ตวัอย่างในงานวจิยัได้

อย่างสมบรูณ์ในครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ และแง่คดิต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานต่อไปในอนาคต 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นขัน้ตอนการตดิต่อประสานงาน และการอบรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมชาย คุณแม่นิภาพร และครอบครัว รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตร

มหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 ทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ และเป็นทัง้กําลงัใจ และ

แรงผลกัดนัใหง้านวจิยัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ หวัหน้า และเพื่อนร่วมงานในแผนก Import Segafredo บรษิทั เซน็ทรลั ฟู้ด รเีทล 

จํากัด ที่คอยให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ กําลังใจ อีกทัง้ยังมีความเข้าใจในช่วงเวลาที่ผู้วิจ ัยทํางาน และเรียนไป               

พรอ้มๆ กนั 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรา้นกาแฟ และเป็นแนวทางใน

การปรบัปรุงกลยุทธท์างดา้นการจดัการ และการตลาด ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค คุณประโยชน์และความดี

อนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นั

เป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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