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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ที่สง่อทิธพิลต่อ
การตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คือ ผู้ที่เคยใช้บรกิาร               
ร้านคาเฟ่ที่เป็นการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าไปสู่การขยายธุรกิจใหม่ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม                 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมาน คอื แบบจ าลองแผนภูมติ้นไม ้และการวเิคราะห์ความ
ถดถอยพหุคณู   

ผลการวจิยั พบว่า ผู้ใช้บรกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชนเจา้ของกจิการ ธุรกจิส่วนตวั 
และอื่นๆ จ านวน 138 คน และมีช่วงอายุน้อยกว่าเท่ากับ  21-30 ปี ที่มีระดับการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ต ่ า                     
ในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุมากกว่า 21-30 ปี และมรีะดบัการศกึษาน้อยกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรี จ านวน 107 
เป็นกลุ่มทีม่รีะดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นค่าเฟ่สงู 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ปัจจยัด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ ประกอบไปด้วย 1) การเชื่อมโยงด้านคุณสมบตัิ                
2)การเชื่อมโยงดา้นคุณประโยชน์ 3) การเชื่อมโยงดา้นทศันคต ิ4)การเชื่อมโยงดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์รสง่อทิธพิลต่อ
การตัง้ใจใช้บรกิารรา้นคาเฟ่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัสถิต ิ0.001 และปัจจยัด้านการรบัรู้
คุณภาพในการใหบ้รกิาร การสื่อสารการตลาด มอีทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.001  
 
ค าส าคญั: การเชื่อมโยง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ การตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ 
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Abstract 
 

This research had the objectives for Effectiveness of Using Brand Association Exposure to New 
Businesses regarding Consumer Purchase Intentions on Cafés in Bangkok. The example that uses in this 
research was people who have been to cafés using brand association to raise awareness of a new business. 
The tool was questionnaire to collect information using random and quota sampling. Descriptive statistics were 
used for the following; percentage, means and standard deviation. Inferential statistics were used with the 
decision tree model and multiple regression analysis with the enter method. 

From the results of the hypothesis testing it can be assumed that a group of individuals who have the 
most effect on purchase intention have an education level of at least a bachelor’s degree and aged from twenty 
one to thirty years of age with a mean of 4.081. On the other hand, the people with occupations, such as company 
employees and business owners aged at least twenty one to thirty had the highest number of this testing group, 
but had less effectiveness on purchase intention at a mean of 0.711. 
 In addition, the factors that influenced to this purchase intentions which have the highest level of the 
brand associate exposure to new businesses (beta = 0.527) and this can be subdivided into sub-factors; the 
brand and company association had the most influence at a beta of 0.197, brand association in benefit at a beta 
of 0.162, brand association in terms of attitudes at a beta of 0.142 and brand association in terms of attributes 
at a beta of 0.114. Secondly, the next level of influence factors include perceived service quality at a beta of 
0.255 and the last one was marketing communications at a beta of 0.133. 
 
Keyword: Perceived, Service Quality, Consumer Purchase Intentions on Cafes  
 
บทน า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามส าคญัในโลกปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ผูบ้รโิภคมคีวามเขา้ใจต่อ
สนิค้าหรอืบรกิารต่างๆมากขึน้ การมภีาพลกัษณ์ของตราสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ขง็แกร่งจะช่วยใหธุ้รกจิมคีวามได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั รวมถงึการขยายธุรกจิใหม่ภายใตภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้เดมิอาจส่งผลใหธุ้รกจิใหม่ประสบความส าเรจ็ได้
มากขึน้ เนื่องจากผู้บรโิภคมคีวามเชื่อถือ มทีศันคติที่ดต่ีอตราสนิค้าหลกัเดมิอยู่ก่อนแล้ว  การขยายธุรกจิใหม่จงึง่าย              
ต่อการยอมรับแก่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ภาพลักษณ์ตราสินค้าหรือบริการที่แขง็แกร่งท าให้องค์กร  
สามารถพฒันาประเภทธุรกจิดว้ยการออกสนิคา้ตวัใหม่ในตลาดใหม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสนิคา้ใหม่ตดิตลาดง่าย 
และนอกจากนี้ธุรกจิร้านกาแฟหรอืร้านคาเฟ่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากอตัราอตัราการเตบิโตในปี 2560 มมีูลค่าถงึ 
40,000 ล้านบาท  ท าให้ผู้ประกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดนี้             
(ทีม่า: https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2559/T26/T26_201612.pdf)  

ผูป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่นี้  ส่วนหนึ่งเป็นการขยายกจิการเขา้สู่ตลาดกาแฟดว้ยการน าเอาจุดแขง็
ของตราสนิคา้เดมิมาใชต่้อยอด ซึง่บางส่วนเป็นธุรกจิเดมิที่ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบักาแฟเลยเช่น Greyhound Café และ 
True Coffee ดว้ยเหตุดงักล่าวนี้จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์นธุรกจิรา้นคาเฟ่ดงักล่าว ในมติขิอง
แบรนดท์ีเ่ป็นส่วนขยายมาจากธุรกจิทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั โดยมุ่งศกึษาในลกัษณะของการเชื่อมโยงดา้นภาพลกัษณ์
ตราสินค้าว่าแบรนด์หลักจะส่งอิทฺธิพลต่อแบรนด์ที่เป็นส่วนขยายมากหรือน้อยเพียงใด หากเป็นการขยายแบรนด์                 
ที่เป็นคนละอุตสาหกรรมกันซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาผ่านกรณีศึกษาของ Greyhound ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ชัน้น าที่แตก              
ขยายแบรนด์เป็น Greyhound Café ที่เป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ หรอืธุรกจิโทรคมนาคมอย่างกลุ่ม True ขยายธุรกจิ             
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เป็นรา้นกาแฟ True Café ซึง่ในแต่ละธุรกจิหลกัและธุรกจิทีข่ยายภายหลงัไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกนั แต่กส็ามารถเขา้สู่
ตลาดใหม่ดว้ยสนิคา้ใหม่ไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 

ด้วยกรณีศึกษาจากทัง้สองธุรกิจท าให้ผู้วิจยัมองเรื่องการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้า หรือภาพลกัษณ์          
แบรนดว์่าเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ใจใชส้นิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นการขยายธุรกจิในต่างประเภทกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการศกึษาเกี่ยวกบัการขยายธุรกจิใหม่โดยใช้แบรนด์เป็นเรอืธง (Flagship) ในการวางกลยุทธ์
เพื่อใหส้นิคา้หรอืบรกิารง่ายต่อการยอมรบัแก่กลุ่มผูบ้รโิภค และเขา้ตลาดใหม่ไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 

นอกจากในมติิหลกัของการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีไ่ด้ท าการศกึษาแล้ว ผู้วจิยัยงัศกึษาต่อถึงปัจจยั
เสรมิทีส่่งผลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารดว้ยเช่นกนัในฐานะตวัแปรควบคุม อนัไดแ้ก่คุณภาพของการใหบ้รกิาร ซึง่ถอืเป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ทางอ้อมด้วยโดยถือว่าเป็นสิง่ที่ท าให้ผู้บรโิภคเกิดความพอใจและประทบัใจรวมทัง้              
การสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การใชก้ารส่งเสรมิการขาย กเ็ป็นอกีส่วนทีช่่วยใหผู้บ้รโิภค
รบัรู ้รูจ้กัและมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ จนน าไปสูก่ระบวนการประเมนิและเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารเป็นตวัเลอืกแรก 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
ของประชากรในเขตกรุงเทพฯทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ทีเ่ป็นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ 

2. เพื่อศกึษาถงึขอ้มูลของการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ทีส่่งอิทธพิลต่อการตัง้ใจ 
ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 

3. เพื่อศกึษาถึงปัจจยัด้านการรบัรู้คุณภาพในการให้บรกิารที่ส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 

4. เพื่อศกึษาถงึปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาด ทีส่่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพฯ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลซึง่ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกิจใหม่ส่งอิทธิพลต่อการตัง้ใจใช้บริการ             
รา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
 2.1 ปัจจยัดา้นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ดา้นคุณสมบตัสิ่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจ
ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
 2.2 ปัจจยัด้านการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกิจใหม่ด้านคุณประโยชน์ส่งอิทธิพลต่อ              
การตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
 2.3 ปัจจยัดา้นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ด้านทศันคตสิ่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจ             
ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
 2.4 ปัจจยัดา้นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์รสง่อทิธพิล
ต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 

3. ปัจจยัด้านการรบัรู้คุณภาพในการใหบ้รกิารส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่  ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพฯ 

4. ปัจจยัดา้นการสือ่สารการตลาดสง่อทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีการเช่ือมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Association) เคลเลอร์(Keller, K. L. 1993) ได้ให้               

ค าจ ากดัความว่าการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้เป็นกระบวนการรบัรูแ้ละใหค้วามหมายของผู้บรโิภคทีน่ิยามให้กบั
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ อนัเกดิมาจากการเชื่อมโยงขอ้มลูต่างๆของตราสนิคา้ทีถู่กเกบ็อยู่ในระบบความทรงจ าของผูบ้รโิภค 
การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าจะบ่งบอกได้ว่าตราสนิค้านัน้มีความหมายอย่างไรในใจของผู้บริโภค เพราะการ
เชื่อมโยงตราสนิคา้จะท าใหผู้บ้รโิภคมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตราสนิคา้อยู่ในความทรงจ าและเมื่อผูบ้รโิภคตอ้งกล่าวถงึตราสนิคา้ 
กจ็ะใชก้ารเชื่อมโยงตราสนิคา้ประเภทต่างๆทีอ่ยู่ในความทรงจ า เป็นขอ้มลูในการบรรยายเกีย่วกบัตราสนิคา้นัน้ๆ ออกมา 
การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภค              
ซึง่ประเภทของการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอืคอื 

1. การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารโดยตรง 
1.1 ดา้นคุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิาร (Attribute) คอืลกัษณะต่างๆทีบ่่งบอกถงึความเป็นสนิคา้หรอื

บรกิารนัน้ ผูบ้รโิภคมกัจะใชคุ้ณสมบตัขิองตราสนิคา้ในการพจิารณา เพื่อตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
1.2 ด้านคุณประโยชน์ของสนิค้าและบริการ (Benefit) คือสิง่ที่ผู้บริโภคคิดว่าสนิค้าหรือบริการนัน้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้
1.3 ด้านทศันคติ (Attitude) คอืการประเมนิตราสนิค้าในภาพรวมของผู้บรโิภคซึ่งเกดิขึน้มาจากการ

เชื่อมโยงในดา้นคุณสมบตั ิ(Attributes) และคุณประโยชน์ (Benefits) ทีโ่ดดเด่นของตราสนิคา้นัน้ 
 2. การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารโดยตรง 

2.1 ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัองค์กร (Company) โดยชื่อเสยีงบรษิทัสามารถก่อใหเ้กิดเป็น
การเชื่อมโยงตราสนิคา้ได ้และผูบ้รโิภคจะมคีวามเชื่อถอืต่อตราสนิคา้ทีผ่ลติโดยองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง 
 ทฤษฎีการรบัรู้คุณภาพในการให้บริการ (Brand Perceived Quality) เป็นกระบวนการรบัรู้ของผู้บรโิภค 
จากผูใ้หบ้รกิาร และจะประเมนิ เปรยีบเทยีบความต้องการหรอืความคาดหวงักบับรกิารไดร้บัจรงิ อนัเกดิจากการได้รบั
ความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ ตามแนวคดิของ Antonides & Van Raaij (1998) และหากผูบ้รโิภคไดร้บัการบรกิาร             
ที่เหนือกว่าระดบัการรบัรู้ หรอืระดบัความคาดหวงัอนั ซึ่งได้จากผลลพัธ์และกระบวนการหรอืวธิกีารในการให้บริการ 
ผู้บริโภคจะมคีวามรู้สกึพงึพอใจต่อการให้บรกิารนัน้ (Parasuraman, Zethaml & Berry: 1988) จนเกิดเป็นพฤติกรรม 
การบอกต่อ พฤตกิรรมการซือ้หรอืใชบ้รกิารซ ้า และน ามาสู่การตัง้ใจซือ้สนิคา้ 
 ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) ตามทฤษฎขีอง Kotler (Kotler. 1977) หมายถงึ 
เครื่องมอืทางดา้นการสื่อสารทีน่กัการตลาดใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการสือ่สารไปสูก่ลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ของนักการตลาดทีไ่ดว้างเอาไว ้เครื่องมอืการสื่อสารการตลาด แบ่งเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิ
การขาย และ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) สว่นการขายโดยบุคคล (Personal Selling) สว่นการขาย โดยบุคคล 
(Personal Selling) ผู้วิจ ัยไม่ได้ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการสื่อสารฯ  ในงานวิจัยนี้  เนื่ องจากให้เป็น             
องคป์ระกอบหนึ่งของการใหบ้รกิารซึง่กค็อืพนกังานบรกิาร (Service Personal)  
 ทฤษฎีการตัง้ใจซ้ือ (Purchase Intention) (Zeithaml; & Parasuraman; & Berry. 1990) กล่าวว่า การตัง้ใจ
ซือ้หรอืตัง้ใจใชบ้รกิารเกดิมาจากการประเมนิทางเลอืกของผูบ้รโิภคก่อนการตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารสนิคา้นัน้ ผ่านจาก
ทศันคติที่ดี หรือความชอบต่อตราสนิค้า หรือมองว่าสนิค้าหรอืบริการสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดและ               
จดัอนัดบัความชอบเป็นอนัดบัแรกจนสร้างเป็นความตัง้ใจซื้อหรอืใชบ้รกิารขึน้อนัสะท้อนใหเ้หน็ถงึความจงรกัภกัดขีอง
ลกูคา้ทีม่ต่ีอตราสนิคา้นัน้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่ที่เป็นการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าไปสู่              

การขยายธุรกจิใหม่ เนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่าง แบบไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2549: 26) ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่างและเพื่อป้องกนัการตอบ
แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดส้ ารองไว ้4% ของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มจี านวน 400 ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 5 สว่น คอื เครื่องมอื
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 5 สว่น  

ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมอื คอื การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ท าการ
ด าเนินการสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพในการ
ใหบ้รกิาร การสือ่สารการตลาด และการตัง้ใจใชบ้รกิาร เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามสรา้งแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะ
เพิม่เตมิ หรอืปรบัปรุงแกไ้ข 

3. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงจากอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธไ์ปตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา หลงัจาก
นัน้น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้กบัผู้บริโภคที่ซื้อสนิค้าจ านวน 30 ชุด น าผลที่ได้ไปปรบัปรุงเพื่อให้
แบบสอบถามได้มาตรฐาน หลงัจากนัน้ท าการวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่  ของแบบสอบถามโดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึง่ค่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 10   
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 สรปุผลข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ด้านลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่ที่เป็นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่            
การขยายธุรกจิใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน , เจ้าของกจิการ, ธุรกจิส่วนตวั และอื่นๆ 
จ านวน 138 คนและมชี่วงอายุน้อยกว่าเท่ากบั21-30ปี แต่มรีะดบัการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในระดบัต ่าที ่0.711 กระนัน้
ก็ดีกลุ่มผู้บริโภคที่มรีะดบัความตัง้ใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ฯในระดบัสูงคอืกลุ่มที่มรีะดบัการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากบั
ปรญิญาตรแีละอายุมากกว่า 21-30 ปีจ านวน 107 คน มรีะดบัค่าเฉลีย่ที ่4.081 

2. ด้านการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ ประกอบด้วย 1) ด้านคุณสมบตัิ 2) ด้าน
คุณประโยชน์ 3) ดา้นทศันคต ิและ 4) ดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์ร โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเท่ากบั 3.74 
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเชื่อมโยงตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัมิากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 3.88 
ในระดบัด ีรองลงมาคอื การเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัองคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ในระดบัด ีและการเชื่อมโยงดา้น
ทศันคติ โดยมวี่าเฉลี่ยท่ากบั 3.69 ในระดบัดตีามล าดบั ส่วนด้านที่มรีะดบัการเชื่อมโยงฯ ที่น้อยที่สุดคอื การเชื่อมโยง
ด้านคุณประโยชน์ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.65 ในระดบัด ีหากน าในรายด้านของการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มาจ าแนก           
จะพบว่า 



6 
 

 ด้านคุณสมบัติเมื่อพิจารณาในรายข้อ  พบว่า ในข้อท่านคิดว่าร้าน Greyhound Café /True Café มีการ
จัดรูปแบบร้านที่สะท้อนและมีความสมัพันธ์กับภาพลักษณ์ตราสินค้ามีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.01 ในระดับดี 
รองลงมาคือ ข้อท่านคิดว่าภาพลักษณ์ตราสินค้ากับรสชาติของอาหารเครื่องดื่มร้าน Greyhound Café/True Café             
มีความสัมพันธ์กันและข้อท่านคิดว่าภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการให้บริการของร้าน Greyhound Café/True Café                   
มีมาตรฐานที่สมัพนัธ์กนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัที่ 3.85 ในระดบัดี ส่วนข้อท่านคิดว่าภาพลกัษณ์ตราสนิค้ากบัรูปแบบการ
น าเสนออาหารเครื่องดื่มของรา้น Greyhound Café/True Café มคีวามสมัพนัธก์นัมคี่าเฉลีย่น้อยสดุที ่3.83 ในระดบัด ี
 ด้านคุณประโยชน์เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ในข้อท่านคิดว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ท าให้ท่านรู้สกึว่า 
Greyhound Café/True Café จะใหก้ารบรกิารทีด่ ีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 3.88 ในระดบัด ีรองลงมาคอืขอ้ท่านคดิว่า
ดว้ยภาพลกัษณ์ตราสนิคา้จะท าใหท้่านรู้สกึมคีวามสุขเมื่อได้เขา้ใชบ้รกิารร้าน Greyhound Café/ True Cafe มคี่าเฉลีย่             
ที ่3.75 ในระดบัด ีส่วนขอ้ดว้ยภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ท าใหท้่านคดิว่าอาหารเครื่องดื่มรา้น Greyhound Café/ True Café 
จะท าใหท้่านอิม่ทอ้งไดม้คี่าเฉลีย่น้อยสดุที ่3.38 ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นทศันคตเิมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า ในขอ้ท่านคดิว่าดว้ยภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ท าใหท้่านมคีวามรูส้กึทีด่ี
ต่อร้าน Greyhound Café/True Cafe มรีะดบัค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 3.90 ในระดบัด ีรองลงมาคอืท่านมคีวามรู้สกึที่ดต่ีอ
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทุกประเภทภายใต้ชื่อ “Greyhound” / “True”มคี่าเฉลีย่ที ่3.71 ในระดบัด ีส่วนขอ้ดว้ยภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ ท่านรูส้กึชื่นชอบรา้น Greyhound Cafe/True Cafeในฐานะทีส่ะทอ้นความมเีกยีรตแิละความโกห้รไูดม้คี่าเฉลีย่
น้อยสดุที ่3.47 ในระดบัด ี
 ดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์รเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า ในขอ้ดว้ยภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงขององคก์ร ท่านเชื่อว่า 
Greyhound Café/True Café เป็นรา้นอาหารทีม่กีารบรกิารทีด่ ีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 3.89 ในระดบัด ีรองลงมาคอื
ข้อ ด้วยภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรท าให้ท่านเชื่อว่า Greyhound Café/True Café เป็นร้านที่มีสไตล์เฉพาะตัว                  
มคี่าเฉลีย่ที ่3.81 ในระดบัด ีส่วนขอ้ดว้ยภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงขององคก์ร ท่านเชื่อว่า Greyhound Café/True Café จะท า
ใหท้่านดมูสีถานะทางสงัคมเมื่อท่านเขา้ใชบ้รกิารมคี่าเฉลีย่น้อยสดุที ่3.44 ในระดบัด ี

3. การรบัรู้คุณภาพในการให้บริการพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีระดบัการรบัรู้ในระดบัดี ที่ระดบั 3.81 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในข้อ Greyhound Café/True Café มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถเดินเข้าออกภายในร้าน               
ได้อย่างสะดวก มรีะดบัค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 4.08 ในระดบัด ีรองลงมาคอืขอ้ท่านรบัรู้ได้ว่าการให้บรกิารของพนักงาน 
Greyhound Café/True Café แสดงถึงความเป็นมิตรและความเอาใจใส่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.90 ในระดับดี ส่วนข้อ                
ท่านเชื่อมัน่ว่าท่านจะไดร้บับรกิารจาก Greyhound Café /True Café ที่แตกต่างจากรา้นอาหารอื่นๆ มคี่าเฉลี่ยน้อยสุด            
ที ่3.76 ในระดบัด ี

4. การสื่อสารการตลาด พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมมีระดับการรับรู้ในระดับดี ที่ระดับ 3.73 ซึ่งเมื่อพิจารณา                
เป็นรายดา้น พบว่า การส่งเสรมิการขายมรีะดบัค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 4.31 ในระดบัดมีาก รองลงมาคอืการตลาดทางตรง 
มคี่าเฉลีย่ที ่4.00 ในระดบัด ีสว่นดา้นการโฆษณามคี่าเฉลีย่น้อยสดุที ่3.02 ในระดบัปานกลาง 

5. การตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ พบว่า ค่าเฉลีย่โดยรวมมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัด ีทีร่ะดบั 3.70 ซึง่เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้านพบว่าขอ้ท่านจะไม่ลงัเลที่จะให้ค าแนะน าติชม การให้บรกิารของ Greyhound Café/True Cafe หากท่าน
มองเห็นสิ่งที่ควรปรบัปรุง มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.12 ในระดับดี รองลงมาคือข้อหากท่านจะเลือกใช้บริการ                  
รา้นคาเฟ่ ท่านจะนึกถงึGreyhound Café/True Cafe มคี่าเฉลีย่ที ่3.59 ในระดบัด ีสว่นขอ้ท่านจะไม่ลงัเลทีจ่ะใหค้ าแนะน า
ติชม การให้บริการของ Greyhound Café/True Cafe หากท่านมองเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดที่ 4.12              
ในระดบัด ี

ส่วนท่ี 2 สรปุผลข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แตกต่างกนั โดยพบว่าพบว่าผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ทีเ่ป็น
การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน  
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เจ้าของกจิการ ธุรกจิส่วนตวั และอื่นๆ จ านวน 138 คน และมชี่วงอายุน้อยกว่าเท่ากบั 21-30 ปี แต่มรีะดบัการตัง้ใจใช้
บรกิารร้านคาเฟ่ในระดบัต ่าที่ 0.711 กระนัน้กด็กีลุ่มผู้บรโิภคที่มรีะดบัความตัง้ใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ฯ ในระดบัสูงคือ  
กลุ่มที่มีระดบัการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรีและอายุมากกว่า 21-30 ปี จ านวน 107 คน มีระดบัค่าเฉลี่ย           
ที ่4.081 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าไปสู่ การขยายธุรกิจใหม่  ซึ่งประกอบไปด้วย                 
ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นทศันคต ิดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์ร ส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัดา้นการรบัรูคุ้ณภาพในการใหบ้รกิารส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจยัดา้นการสือ่สารการตลาดสง่อทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพฯ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

สรปุและอภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แตกต่างกนั จากขอ้สรุปพบว่าผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่ทีเ่ป็นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทีม่อีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน, เจ้าของกจิการ, ธุรกจิส่วนตวั และอื่นๆ จ านวน 138 คนและมชี่วงอายุน้อยกว่าเท่ากบั21-30ปี แต่กลบั               
มีระดบัการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในระดบัต ่าซึ่งข้อสรุปนี้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุวดี ป่ินแก้ว ; ศิรวุฒิ                   
ชุนช านาญ และไอด้า รุ่งเรืองผล (2546) ที่พบว่า การบริโภคกาแฟในร้านพรีเมี่ยมไม่ได้แปรผันตามรายได้ของ               
กลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นกลุ่มพนกังานเอกชน อายุน้อยกว่า 30 ปี แมว้่าจะเป็นกลุ่มทีม่รีายไดพ้อสมควร แต่ดว้ยเป็นช่วงของ
การเริม่ต้นการท างาน หรอืการเริม่เป็นเจ้าของกจิการของตวัเอง จงึมคีวามจ าเป็นที่จะบรโิภคสนิค้าบรกิารที่เป็นของ
ฟุ่มเฟือยน้อย และการเลอืกซือ้สนิคา้ไม่ไดย้ดึตดิทีต่ราสนิคา้เป็นส าคญัแต่มองในเรื่องของความคุม้ค่ามากกว่า 

กระนัน้กด็กีลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ฯ ในระดบัสงูกลบัเป็นกลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษา
น้อยกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีและอายุมากกว่า 21-30 ปีจ านวน 107 คน ซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในวยัท างานมาระยะหนึ่ง
พอสมควรแลว้ และมกี าลงัซือ้สามารถทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยสนิคา้และบรกิารรา้นคาเฟ่ ซึง่ถอืว่าเป็นธุรกจิรา้นเครื่องดื่มทีม่ี
ความฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งได ้และการทีม่รีะดบัการศกึษาทีไ่ม่ไดส้งูมากนกัคอืน้อยกว่าเท่ากบัปรญิญาตรกีลุ่มนี้จงึเป็นกลุ่ม
ยึดติดกับตราสินค้าเป็นส าคัญในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่ใดคาเฟ่หนึ่งซึ่งตรงกับงานวิจั ยของ                    
รตัพล มนตเสรวีงศ ์(2556) ทีม่ขีอ้สรุปทางประชากรศาสตรว์่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 30-39 ปี และ  
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่ยึดติดกบัแบรนด์สนิค้า           
เป็นส าคญัมากกว่าซือ้เพราะความคุม้ค่า 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจ            
ใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมีค่า Standardized 
Coefficients (Beta) ในภาพรวมเท่ากับ .527 ผลจากการศึกษาหากเปรียบเทียบกบัตัวแปรการรับรู้คุณภาพในการ
ใหบ้รกิาร และตวัแปรการสือ่สารการตลาด จะเหน็ไดว้่าตวัแปรการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ 
ส่งอิทธิพลต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ฯ มากที่สุด เนื่องจากการเชื่อมโยงตราสินค้าจะเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากบั              
ความทรงจ าของผูบ้รโิภค โดยดงึขอ้มลูเกีย่วกบัแบรนดอ์อกมาจากความทรงจ าท าใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคู่แขง่ และ
สามารถเชื่อมโยงบุคลกิภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เขา้กบัผู้บรโิภคได้ ซึ่งสามารถสร้างความนิยม ความชื่นชอบ และความ
ภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ลอืกซือ้กาแฟแบรนดน์ัน้ๆ ซึง่ตรงกบังานของ Keller (1993) ทีก่ล่าวว่าการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
จะช่วยใหก้ารสื่อสารทางการตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้งานของ สายฝน เลศิพทิกัษ์ธรรม (2558) ไดส้นับสนุน
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เพิ่มเติมว่าหากลูกค้าสามารถจดจ าตราสินค้าขององค์กรได้ จะท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและรับรู้คุณภาพ               
การใหบ้รกิารในระดบัทีด่ ี

ตวัแปรการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่สามารถแยกอภปิรายเป็นรายดา้นได้ ดงันี้ 
  2.1 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ดา้นการเชื่อมโยงกบัองคก์รส่งอทิธพิล
ต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมีค่า 
Standardized Coefficients (Beta) เท่ากบั .197 ซึง่มรีะดบัการส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ฯมากกว่าการ
เชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ในดา้นอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งตามทฤษฎขีอง Keller ทีว่่าการเชื่อมโยง                
ตราสนิค้าเขา้กบัองค์กรคอื การสร้างภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงให้เป็นที่รบัรู้แก่ผู้บรโิภคแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเชื่อมโยง               
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้และบรกิารโดยตรงแต่เป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความน่าเชื่อถอื ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคจนเกดิเป็นความ
ชื่นชอบในตราสนิค้า และประเมินตราสนิค้าในทางบวก (Keller. 1998) จนเชื่อว่าสนิค้าที่เกี่ยวข้องกบัตราสนิค้านัน้                 
จะช่วยตอบสนองความต้องการไดแ้ละเกดิเป็นพฤติกรรมสนับสนุนตราสนิคา้นัน้ตามมา (Ruth. 2001; & Keller. 2003) 
และพงศ์ศริ ิค าขนัแก้ว (2559) ได้มขีอ้สรุปในการศกึษาที่ส่งเสรมิในประเดน็นี้คอื ในส่วนของการเชื่อมโยงกบัองคก์ร               
ที่สามารถวดัความนิยม ความชื่นชอบ และความภูมิใจที่ได้เลือกซื้อกาแฟแบรนด์นัน้ๆ  ได้ โดยวดัจากขอ้ค าถามคอื                
แบรนด์นี้ท าโดยองค์ธุรกิจที่ฉันเชื่อถือ ฉันนิยมชมชอบแบรนด์ขององค์กร และฉันมีความภูมิใจต่อการซื้อแบรนด์              
ขององคก์ร 
  ด้วยเหตุดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า การขยายธุรกจิใหม่โดยใชต้ราสนิค้าเป็นเรอืธงในการวางกลยุทธ์
สามารถท าใหส้นิค้าและบรกิารง่ายต่อการยอมรบัแก่กลุ่มผูบ้รโิภคและเขา้ตลาดใหม่ได้อย่างประสบความส าเรจ็ ซึ่งใน
งานวจิยันี้ ไดน้ ากรณี Greyhound Café และ True Café มาใชเ้ป็นตวัอย่างของการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่
การขยายธุรกจิใหม่ ซึง่ทัง้สององคก์รใชก้ลยุทธว์างแบรนดเ์ป็นเรอืธง กล่าวคอื Greyhound ยงัคงความเป็น Brand DNA 
อย่างครบถ้วนกับธุรกิจใหม่ ท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ของความเป็นแบรนด์ภายใต้ชื่อ “Greyhound” แม้ว่าธุรกิจ              
ร้านคาเฟ่ จะเป็นคนละอุตสาหกรรมกบัอุตสาหกรรมดัง้เดิมของ Grehound ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้า ส่วน Ture Coffee              
ชจูุดแขง็ของตราสนิคา้เดมิคอื True ทีเ่ป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารมาไวใ้นรา้นคาเฟ่ซึง่เป็นธุรกจิใหม่ โดยให ้True 
Café เป็น “Digital Lifestyle Cafe” จบักลุ่มคนรุ่นใหม่ทีม่สีไตลแ์ละชื่นชอบเทคโนโลย ี
  2.2 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ด้านคุณประโยชน์ส่งอทิธพิลต่อการ
ตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.001 และมคี่า Standardized 
Coefficients (Beta) เท่ากบั .162 ซึ่งส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ฯรองลงมาจากด้านเชื่อมโยงกบัองคก์ร 
เนื่องจากรา้นคาเฟ่เป็นธุรกจิรา้นกาแฟทีร่สชาตขิองเครื่องดื่มและอาหารเป็นปัจจยัหนึ่งทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกเขา้ใชบ้รกิาร 
ประกอบกบัการมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึประทบัใจและมีความรู้สกึที่ดี               
อนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกตดัสนิใจ อนัสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตัพล มนตเสรวีงศ์ (2556) ที่กล่าวว่าความเชื่อมโยง 
ตราสนิคา้ในขอ้ผลติภณัฑก์าแฟคาเฟ่อเมซอนแตกต่างจากผลติภณัฑก์าแฟสดยีห่อ้อื่น และผูบ้รโิภครูส้กึภาคภูมใิจในการ
ใช้บรกิารต่อคาเฟ่าอเมซอน เพราะผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในเรื่องของรสชาต ิการบรกิารและความแตกต่างทีโ่ดดเด่น  
จากคู่แข่ง รวมถึงทฤษฎีของ Keller (1993) ยงัสอดคล้องกบัประเด็นคุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงตราสนิค้าว่าเป็น
คุณประโยชน์เชิงหน้าที่ที่ตอบสนองความต้องการของร่ายกายที่ช่วยท าให้รู้สกึอิ่ม คุณประโยชน์ด้านประสบการณ์                  
ทีผู่บ้รโิภคมคีวามรูส้กึพงึพอใจภายหลงัจากการใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ฯ ท าใหส้ามารถมองเหน็ถงึขอ้แตกต่างกบัคู่แข่งขนั
อื่นๆ และคุณประโยชน์ในเชงิสญัลกัษณ์ทีท่ าใหผู้บ้รโิภครู้สกึมคีวามสุขอนัเกดิจากการทีจ่ะใหคุ้ณค่าในด้านการยอมรบั 
ความมเีกยีรต ิซึง่เป็นสิง่เฉพาะทีพ่บไดใ้นสนิคา้และบรกิารแบรนดเ์นมต่างๆ 
  2.3 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ด้านทศันคติส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจ               
ใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า Standardized 
Coefficients (Beta) เท่ากับ .142 ซึ่งส่งอิทธิพลรองลงมาจากการเชื่อมโยงภาพลักษร์ตราสินค้าด้านคุณประโยชน์ 
เนื่องจากธุรกิจที่ใช้แบรนด์เป็นเรือธง ไปสู่การขยายธุรกิจใหม่ เช่น Greyhound Café และ True Café จะต้องให้
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ความส าคญัในส่วนของภาพลกัษณ์องคก์ร ภาพลกัษณ์ตวัสนิคา้บรกิาร จะท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ และ               
มพีฤตกิรรมทีส่นบัสนุนสนิคา้นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภนนท ์หอมสดุ; บุณยาพร สขุโข และ ยศดา กุลนิรตัศิยั
เรื่อง “ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของตราสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน ” ที่พบว่าจากการสร้างภาพลกัษณ์               
ตราสนิค้าของอชิตินัทัง้ด้านองคก์ร ตวัสนิค้า และภาพลกัษณ์ของตวัผู้ใช ้ส่งผลให้ผู้บรโิภคมทีศันคติที่ดแีละสนับสนุน             
ตราสนิค้าอิชิตนั อีกทัง้ยงัสอดคล้องตามทฤษฎีของ Keller (1993) ที่ได้กล่าวไว้ว่าปัจจยัด้านทศันคติคือการประเมนิ             
ตราสนิคา้ในภาพรวมของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม อนัเกดิจากความคาดหวงัและการใหคุ้ณค่าของผูบ้รโิภค 
หากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้มคีุณสมบตัแิละคุณประโยชน์ตามทีไ่ดค้าดหวงัไว ้ผูบ้รโิภคจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้นัน้ และ
สามารถรบัรูไ้ดถ้งึความโดดเด่นและแตกต่างทีไ่ม่เหมอืนกบัตราสนิคา้อื่นๆ 
  2.4 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ดา้นคุณสมบตัสิ่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจ
ใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า Standardized 
Coefficients (Beta) เท่ากบั .114 เน่ืองจากผูบ้รโิภคมกัจะใชคุ้ณสมบตัขิองตราสนิคา้หรอืลกัษณะต่างๆทีบ่่งบอกถงึความ
เป็นสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ในการพจิารณาซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรามาศ เพช็รเนียม (2558) ทีม่ขีอ้สรุปคอื
ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัร้านกาแฟพรี่เมยีมที่ต้องเป็นแบรนด์ที่มชีื่อเสยีง ซึ่งร้านกาแฟดงักล่าวจะต้องใช้กาแฟที่มี
วตัถุดบิคุณภาพด ีรสชาตอิร่อย มปีระเภทกาแฟเลอืกหลากหลาย มบีรรจุภณัฑท์ีแ่ขง็แรงสะอาด รวมถงึพนักงานต้องมี
ความสภุาพเอาใจใสร่ายละเอยีดของลกูคา้ อย่างไรกด็กีารเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัสิง่อทิธพิลต่อการ
ตัง้ใจใชบ้รกิารน้อยสดุของปัจจยัการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูธุ่รกจิใหม่เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัแบ
รนดม์ากกว่าตวัของคุณสมบตัสินิคา้นัน้ๆ โดยการเชื่อมโยงต่อตวัแบรนดจ์ะสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ชอ้นัสะทอ้นมาจาก
บุคลกิภาพของตราสนิคา้นัน้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่ออารมณ์และความรูส้กึของผูบ้รโิภคตามแนวคดิของ Keller (1993) 
  โดยสรุปในรายดา้นของตวัแปรการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่ พบว่า การ
เชื่อมโยงกบัองคก์รสง่อทิธพิลมากทีส่ดุเนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความเป็นแบรนดท์ีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้
หรอืบรกิารโดยตรงมากกว่าส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิค้าและบรกิาร ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงขององค์กรจงึเป็นส่วนส าคญั             
ในการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคจนเกิดเป็นความชื่นชอบในตราสินค้า ประเมินตราสินค้าในทางบวก และ                    
มพีฤติกรรมสนับสนุนตราสนิค้านัน้ส่วนด้านการเชื่อมโยงด้านคุณประโยชน์ ด้านทศันคติ และด้านคุณสมบตัิซึ่งถือว่ า              
เป็นการเชื่อมโยงทีเ่กีย่วกบัตวัสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงส่งอทิธพิลรองลงมาเนื่องจากผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัความ
เป็นแบรนด์องค์กรเป็นส าคญัมากกว่า การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าด้านคุณประโยชน์ส่งอทิธพิลรองลงมาเพราะ
ผูบ้รโิภคจะเหน็ประโยชน์ของเครื่องดื่มทีต่อบสนองความต้องการพืน้ฐาน และไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้ใช้
บรกิารตราสนิคา้นัน้ได ้ส่วนดา้นทศันคตทิีเ่ป็นการควบรวมผลรวมจากดา้นตวัแบรนดแ์ละคุณประโยชน์ทีลู่กคา้จะไดร้บั  
จงึมคี่าที่ลดหลัน่ตามมา และด้านคุณสมบตัิส่งอทิธพิลน้อยที่สุดเนื่องจากผู้บรโิภคยดึแบรนด์เป็นหลกัมากกว่าการซื้อ
ความคุม้ค่าทีไ่ดจ้ากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านการรบัรู้คุณภาพในการให้บริการส่งอิทธิพลต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ส่งอิทธิพลต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ  อย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และมคี่า Standardized Coefficients (Beta) เท่ากบั .255 เน่ืองจากการใหบ้รกิารของ True Café 
และ Greyhound Café มกีารใหบ้รกิารทีด่ที ัง้ในแง่ของความสะดวกสบาย การเอาใจใส่ การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ แม่นย า 
ความสม ่าเสมอ ทัว่ถงึ และการเขา้ถงึไดง้่าย ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจจากการใชบ้รกิาร อนัเกดิจากการเปรยีบเทยีบ
ผลลพัธ์ของการบรกิารและวธิกีารใหบ้รกิารกบัคาดหวงัของผู้บรโิภค ตามแนวคดิของ Antonides & Van Raaij (1998) 
และหากผู้บรโิภคมคีวามประทบัใจ พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารนัน้จะน าไปสู่พฤตกิรรมการบอกต่อ การใช้บรกิารซ ้าและ
น ามาสูก่ารตัง้ใจใชบ้รกิาร 
 นอกจากนี้ สมมตฐิานของงานวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาลสิา มลินิทางกูร (2557) พบว่า การบรกิาร
ของรา้นอาหารทีม่คีวามใสใ่จลกูคา้ มคีวามยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืลกูคา้จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลทีส่ าคญัและ
ไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ จะท าใหล้กูคา้กลบัเขา้มาใชบ้รกิารอกี และน าไปสูก่ารตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารมรินิของผูบ้รโิภค
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แต่กระนัน้ก็ดีระดับการส่งอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการอยู่ในระดับที่รองลงมาจากการเชื่อมโยง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ การเชื่อมโยงตราสินค้าเป็นสิ่งส าคัญ                   
ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่ผู้บริโภคจนเกิดเป็นความชื่นชอบในตราสนิค้า และประเมินต ราสนิค้าในทางบวก 
(Keller. 1988) จนเชื่อว่าสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสนิค้านัน้จะช่วยตอบสนองความต้องการได้และเกดิเป็นพฤติกรรม
สนับสนุนตราสนิคา้นัน้ตามมาและผูบ้รโิภคจงึมคีวามรูส้กึรบัรูถ้งึคุณภาพในการบรกิารของร้านคาเฟ่ในระดบัดเีป็นเหตุ
สนบัสนุนตามกนัมา 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพฯอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และมีค่า Standardized Coefficients (Beta) เท่ากบั .133 เนื่องจาก  
การด าเนินกิจกรรทางการตลาดเช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง                       
เป็นเครื่องมอืทีจ่ะสื่อความหมายเพื่อสรา้งความเขา้ใจ การสรา้งการยอมรบัระหว่างตวัธุรกจิกบัผูบ้รโิภค เพื่อมุ่งหวงัให้
เกดิพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของธุรกจินัน้ ตามทฤษฎีของ Kotler (1977) ซึ่งการด าเนินธุรกจิร้านคาเฟ่
จะต้องค านึงถงึการวางแผนกจิกรรมทางการตลาดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ชื่อมโยงแบรนด์หลกัและแบรนด์              
ทีเ่ป็นสว่นขยายเพื่อใหส้นิคา้ใหม่เขา้สูต่ลาดไดง้่าย และไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค 
 กรณีศึกษา Greyhound Café และ True Café ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ท ากิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง              
เพื่อสรา้งการสื่อสารไปสู่ผูบ้รโิภคใหส้ามารถเชื่อมโยงแบรนดห์ลกักบัธุรกจิรา้นคาเฟ่ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัใหผู้บ้รโิภค
เกดิความไวว้างใจ เชื่อใจในธุรกจิใหม่ ซึง่กจิกรรมทางการตลาดของรา้นคาเฟ่ดงักล่าวปรากฎใหเ้หน็ในระดบัของการรบัรู้
ของผูบ้รโิภคในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.31 ของตวัแปรดา้นส่งเสรมิการขายอนัประกอบไปดว้ยสทิธพิเิศษหนึ่งแถม
หนึ่ง สิทธิพิเศษการลดราคาจากการถือบตัรเครดิตประเภทต่างๆ สิทธิพิเศษส่วนลดจากการเป็นสมาชิกและ Gift 
Voucher จากการร่วมกจิกรรมกบัทางรา้นซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัเชงิคุณภาพของ รตวิลัย์ (2555) ทีม่ขีอ้สรุปว่า
การส่งเสรมิการขายที่ผู้บรโิภคพงึพอใจที่สุดคอืการลดราคา ซึ่งจะท าให้คุณค่าสูงขึน้ สร้างแรงจูงใจให้ซื้อได้มาก และ
น ามาสูก่ระบวนการพจิารณาในการตัง้ใจซือ้และใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 
 โดยสรุปตวัแปรทัง้สามดา้นทีส่ง่อทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ฯ คอืการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
ไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ส่งอิทธพิลมากที่สุด รองลงมาคือการรบัรู้คุณภาพในการให้บริการ และการสื่อสารการตลาด               
ส่งอทิธพิลน้อยทีสุ่ด ซึง่จะเหน็ไดว้่าการใชก้ารเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้หรอืการใชแ้บรนดเ์ป็นเรอืธงในการด าเนิน
ธุรกจิร้านคาเฟ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธุรกจิทีม่กีารขยายสู่ธุรกจิใหม่ทีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิจะสามารถสรา้ง               
การตัง้ใจใชบ้รกิารได้มากดงัผลของการศึกษา เนื่องจากตราสนิคา้ที่โดดเด่น และแขง็แกร่งจะช่วยใหม้คีวามได้เปรยีบ
ในทางความสามารถในการแขง่ขนั และส่งใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตวัสนิคา้บรกิารเกดิเป็นการรบัรูใ้นคุณภาพในการ
บรกิารตามมา ส่วนการสื่อสารการตลาดที่มรีะดบัการส่งอทิธพิลน้อยสุด เนื่องจากการเชื่ อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้              
และการรบัรูคุ้ณภาพในการใหบ้รกิารซึง่เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้ดจ้รงิจะเป็นตวัผลกัดนัท าใหก้ารสื่อสารฯ มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ในฐานะทีเ่ป็นการสง่สารระหว่างตวัธุรกจิองคก์ร หรอืตราสนิคา้ไปสูก่ลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไปสู่การขยายธุรกจิใหม่ทีส่่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนเจา้ของกจิการ 
และธุรกจิส่วนตวั และมชี่วงอายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 21-30 ปี แต่กลบัเป็นกลุ่มคนที่มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ฯ 
น้อย ดงันัน้ กลุ่มธุรกจิรา้นคาเฟ่จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัประชากรกลุ่มนี้มากขึน้ โดยอาจจะจดัโปรโมชัน่ในสาขาทีอ่ยู่ใกล้
กบัย่านธุรกจิ ย่านออฟฟิส รวมถึงย่านสถาบนัการศกึษามหาวทิยาลยัต่างๆ หรอืจดัแคมเปจน์ระยะสัน้ๆ น าตวัการต์ูน             
ที่ก าลังเป็นที่นิยมส าหรับคนหนุ่มสาวมาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีเมนูเฉพาะส าหรับแคมเปจน์นัน้ๆ                      
เน้นความเป็น Look Young เพื่อใหต้รงต่อไลพไสตลข์องคนกลุ่มนี้ 
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2. ดา้นการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปสูก่ารขยายธุรกจิใหม่แบ่งออกเป็นรายดา้น ดงันี้ 
2.1 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าด้านการเชื่อมโยงกบัองค์กรส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิาร

รา้นคาเฟ่ฯ มากทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึมคีวามคดิเหน็ว่ากลุ่มบรษิทัทีข่ยายธุรกจิใหม่สู่ธุรกจิรา้นคาเฟ่ควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั
ตราสนิคา้ และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เนื่องจากผูบ้รโิภคหากมคีวามเชื่อใจ ไวว้างใจในตราสนิคา้เดมิหรอืแบรนดอ์ยู่ก่อน
แลว้ กจ็ะไม่ยากทีจ่ะยอมรบัสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ของแบรนดน์ัน้ๆ โดยเฉพาะหากมกีารน าเอาจุดแขง็ของแบรนดเ์ดมิมา
ใช้เชื่อมโยงกบัสนิค้าตวัใหม่ ก็จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าภาพลกัษณ์แบรนด์ และสนิค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์นัน้ๆ  ได้ง่าย 
นอกจากนี้ การสร้างภาพลกัษณ์ นอกจากในแง่ของธุรกจิแล้วควรจะต้องมกีารท ากจิกรรมตอบแทนสู่สงัคมหรอื CSR 
(Corporate Social Responsibility) โดยการจดัซือ้วตัถุดบิจากผูผ้ลติหรอืชาวบา้นโดยตรงเพื่อสรา้งก าไรใหก้บัชุมชนให้
เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร นอกจากบริษัทจะได้ต้นทุนที่ต ่าจากการซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วยังสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

2.2 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณประโยชน์ส่งอทิธพิลต่อการตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ฯ 
ในล าดบัถดั ผูว้จิยัมองว่ารา้นคาเฟ่ควรเน้นในเรื่องของปรมิาณของเครื่องดื่มหรอือาหารในแต่ละเมนูใหม้คีวามเหมาะสม
เน่ืองจากค่าเฉลีย่ของขอ้ค าถาม ดว้ยภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ท าใหท้่านคดิว่าอาหารเครื่องดื่มรา้น Greyhound Café/ True 
Café จะท าใหท้่านอิม่ทอ้งไดม้คี่าน้อยสดุอยู่ที ่3.38 ในระดบัปานกลาง 

2.3 การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านทัศนคติส่งอิทธิพลต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ฯ              
ในล าดบัถดัมา ผู้วจิยัมองว่าการสร้างภาพลักษณ์ของร้านคาเฟ่อาจจะต้องสร้างทศิทางแบรนด์ให้มคีวามโดดเด่นและ 
สรา้งความมเีอกลกัษณ์เฉพาะ รวมถงึเมนู และการบรกิารเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูแ้บรนดใ์นฐานะทีเ่ป็นรา้นกาแฟพรเีมีย่ม 
ซึง่จากแบบสอบถามขอ้ดว้ยภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ท่านรูส้กึชื่นชอบรา้น Greyhound Cafe/True Cafeในฐานะทีส่ะทอ้น
ความมีเกียรติและความโก้หรูมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.47 ท าให้เห็นว่าแบรนด์ร้านคาเฟ่ทัง้สองที่ใช้ท าการศึกษา            
ยงัไม่สามารถยกระดบัแบรนดข์องตนเองสูค่วามเป็นรา้นกาแฟพรเีมีย่มไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
  2.4 การเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าด้านคุณสมบตัิส่งอิทธพิลต่อการตัง้ใจใช้บริการร้านคาเฟ่ฯ  
น้อยที่สุดในตัวแปรด้านการเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ผู้วิจยัเห็นว่าธุรกิจที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจร้านคาเฟ่จะต้องให้
ความส าคญักบัสนิคา้และบรกิารดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องของรสชาต ิและคุณภาพของกาแฟ การตกแต่งจาน ตกแต่ง
แก้วกาแฟ และการตกแต่งร้านจะต้องใหค้วามส าคญัไม่แพก้บัการสร้างแบรนด์เนื่องจากผูบ้รโิภคจะสามารถรบัรูก้บัสิง่              
ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการซือ้และเขา้ใชบ้รกิารร้านและสามารถสรา้งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์แบรนดไ์ดห้ากสิง่ทีเ่ป็นในส่วน
ของสรา้งภาพกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั    

3. ด้านการรบัรู้คุณภาพในการให้บริการผู้วิจยัมีความเห็นว่า ธุรกิจร้านคาเฟ่ซึ่งเป็นธุรกิจกึ่งให้บริการคือ                
มีทัง้สนิค้าและบริการ ควรมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการให้บริการ นอกเหนือไปจากตัวสนิค้าที่เป็นอาหา รเครื่องดื่ม 
เนื่องจากการใหบ้รกิารทีด่จีะท าใหลู้กคา้รูส้กึประทบัใจ มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอรา้นคาเฟ่และแบรนด ์และกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 
อีกทัง้ยังเป็นการปูทางไปสู่ความจงรักภักดีในแบรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าภายใต้                
แบรนดน์ัน้ๆ และรูส้กึว่าแบรนดม์คีวามโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แขง่ 

4. การสือ่สารการตลาดผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าธุรกจิรา้นคาเฟ่ ควรทีจ่ะประสมัพนัธ ์โฆษณาในสว่นของตวัสนิคา้
ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัเทคโนโลยเีป็นตวัแปรส าคญัที่บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้ง่าย 
เทคโนโลยจีะช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึรา้นและตวัสนิคา้ไดง้่ายขึน้ และเป็นเครื่องมอืในการเสาะแสวงหารา้นคา้ต่างๆ 
หรอืโปรโมชัน่ใหม่ๆจากรา้นคา้ มากกว่าทีจ่ะใชช้่องทางแบบเดมิทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพ ์เทคโนโลยดีจิติลัทีน่ ามาใชเ้ช่น การท า 
SEO (Search Engine Optimization) เพื่อใหร้า้นคา้สามารถคน้หาไดง้่ายผ่านทาง Search Engine ต่างๆ การท าสื่อสาร
ผ่านทาง Social Media เช่น Facebook Instagram รวมทัง้การท ารีวิวร้านผ่านทาง Blogger ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม                  
ในสื่อออนไลน์ และท า Advertorial เป็นบทความน าเสนอเกีย่วกบักระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน ร่วมกบัการสนับสนุน
ชุมชนที่ผลติเมลด็กาแฟในลกัษณะของเป็นการท า CSR ในทุกกระบวนการผลติ ซึ่งจะช่วยใหภ้าพลกัษณ์ชื่อเสยีงของ
องคก์รมคีวามแขง็แกร่งและผูบ้รโิภคจะสามารถเชื่อมโยงจุดเด่นเหล่าน้ีไปยงัสนิคา้ในประเภทอื่นๆ ของแบรนดไ์ดอ้กีดว้ย 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล อาจารยท์ีป่รกึษา

สารนิพนธ์ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า 
ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัรู้สกึ
ซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยักราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรอืงจติต์ และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ 
ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่               ใน
การท าวจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ ทัง้ในทาง
ทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงาน และอ านวย            
ความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา  
 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วิจยัที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทัง้              
เป็นก าลังใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือกันเสมอมา รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มสี่วนช่วยเหลอืทุกท่าน            
ทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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