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

Keyword : Product Factors, Brand Values, Service Usage Behaviors, Generation Y Consumers, Bangkok
Metropolitan Area
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ขนมหวานถือเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจาวันของมนุษย๑ ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม๎วํา
ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แตํการรับประทานขนมหวานยังคงเป็นที่นิยมอยูํเสมอ อาจเป็นเพราะ
รสชาติที่อรํอย และรูปรํางที่มีความสวยงาม นํารับประทาน ในปัจจุบันผู๎บริโภคมีทางเลือกในการ
บริโภคขนมหวานที่หลากหลายมากขึ้น หนึ่งในทางเลือกนั้นคือ การใช๎บริการจากคาเฟ่ต๑ขนมหวาน
(Dessert Cafe) ที่มีสาขาอยูํทั่วไป โดยเป็นร๎านที่เน๎นขายขนมหวาน เชํน เบเกอรี่ เค๎ก ไอศครีม
ควบคูํ ไ ปกับ เครื่อ งดื่ ม ที่ มี ใ ห๎เ ลื อ กหลากหลายชนิ ด ประกอบกับ ความคาดหวัง ของผู๎ บริ โภคที่
ต๎องการความสะดวกสบาย การได๎รับการบริการที่ดีจากพนักงานภายในร๎าน รวมไปถึงบรรยากาศ
ที่ดีของตัวร๎าน ทาให๎คาเฟ่ต๑ขนมหวานนั้นกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ใช๎ ในการนัดพบ สัง สรรค๑
นั่งทางาน แม๎กระทั่งใช๎บริการเพื่อพักผํอนหยํอนใจ
เป็นที่ยอมรับวําสถานการณ๑การแขํงขันของร๎านคาเฟ่ต๑ขนมหวานในประเทศไทย มีอัตรา
การแขํงขันที่สูงมาก มีคําเฟ่ต๑ขนมหวานประเภทตําง ๆ เกิดขึ้นมากมายในชํวงหลายปีที่ผํานมา
สาหรับมูลคําตลาดคาเฟ่ต๑ขนมหวานในไทย คาดวําจะมีมูลคําเพิ่มขึ้นจากเดิม 9,993.60 ล๎านบาท
เป็ น 10,172.30 ล๎ า นบาท ในปี 2562 หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตสะสมเฉลี่ ย ระหวํ า งปี
2558 – 2562 ที่ร๎อยละ 2.31 ตํอปี ซึ่งแนวโน๎ มการเติบโตของธุรกิจเหลํานี้จะขึ้นอยูํกับภาวะ
เศรษฐกิจ ความสามารถในการจับจํายใช๎สอยของผู๎บริโภค รวมไปถึงความไวในการปรับตัวของ
ผู๎ ประกอบการตํอพฤติกรรมผู๎ บริโภคที่มี การเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา (foodstory, 2561:
ออนไลน๑)
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ถือเป็นคาเฟ่ต๑ที่จาหนํายขนมหวาน และเครื่องดื่มตํางๆ โดยเป็นคําเฟ่ต๑
ที่อยูํในกระแสของผู๎บริโภคในลาดับต๎นๆ ในขณะที่คูํแขํงในตลาดเพิ่มขึ้น มีการขยายสาขาอยําง
รวดเร็ ว ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร และตํ า งจั ง หวั ด รวมสาขาที่ มี ใ ห๎ บ ริ ก ารทั้ ง สิ้ น 30 สาขา
(Afteryoudessert, 2561: ออนไลน๑) ทั้งนี้นอกจากรสชาติที่อรํอยของขนมหวาน เครื่องดื่มของร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู แล๎ ว บรรยากาศภายในร๎านก็ผํานการตกแตํง อยํางทันสมั ย การให๎บริการที่ดีของ
พนักงานตั้งแตํการรับออเดอร๑ จวบจนกระทั่งขั้นตอนการเสิร๑ฟ ทาให๎ร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักใน
กลุํมผู๎บริโภค กระแสสํวนหนึ่งมาจากโลกออนไลน๑ และอีกสํวนหนึ่งเป็นการโปรโมทของผู๎ที่มาใช๎
บริ ก ารแบบปากตํ อ ปาก ซึ่ ง ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค๑ ข องร๎ า นคื อ ไมํ ต๎ อ งการโฆษณาแบบทุํ ม ทุ น
แตํต๎องการให๎ร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จั ก พูดถึง โดยจุ ดประสงค๑หลักของร๎านอาฟเตอร๑ ยู คือ
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ศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภค หาวิธีที่ทาให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงผลิตภัณฑ๑ได๎งํายที่สุด ไมํเพียงแตํมุํงเน๎น
การเพิ่มรายได๎เพียงเทํานั้น (นานา ติรไพบูลย๑, 2559) เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัท
อาฟเตอร๑ ยู จากัด พบวํา มีกาไรเพิ่มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ ในทุกปี มีการระดมทุนโดยการเข๎าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย๑ แ หํ ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 เข๎ า ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย๑ เอ็ม เอ ไอเป็นวันแรก จานวน 165 ล๎านหุ๎น (Afteryoudessert, 2561: ออนไลน๑) ทาให๎
ผู๎บริโภคมั่นใจได๎วําธุ รกิจ คาเฟ่ต๑ขนมหวานอาฟเตอร๑ ยู กาลังไปได๎ดี และมี การขยายสาขาที่
เพิ่มขึ้นอยํางแนํนอนในอนาคต
ด๎านการแขํงขันในตลาดคาเฟ่ต๑ขนมหวานของอาฟเตอร๑ ยู นั้นยังมีตราสินค๎าอื่น ๆ เชํน
Kyo Roll En, Pancake Café, Cookies Crust, Hollys Coffee, Mr. Jones’ Orphanage เป็นต๎น
ซึ่ ง ตราสิ น ค๎ า เหลํ า นี้ ล๎ ว นแล๎ ว แตํ เ ป็ น ที่ รู๎ จั ก อยํ า งดี ใ นกลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคที่ ชื่ น ชอบขนมหวาน
(นานา ติรไพบูลย๑, 2559) จากการวิเคราะห๑โอกาสทางการตลาดที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู๎บริโภคนั้น ทาให๎ในแตํละธุรกิจจะต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ทางการตลาด ทั้งรูปแบบเมนู
ขนาดผลิตภัณฑ๑ และการจัดทาโปรโมชั่นสํงเสริมการขายมากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต๎องการ
ของผู๎บริโภค และการครองสํวนแบํงตลาดธุรกิจคําเฟ่ต๑ขนมหวานที่มากที่สุด หรือไมํเพียงแตํปัจจัย
ด๎านราคา ที่ทางธุรกิจคาเฟ่ต๑ขนมหวานจะต๎องใช๎เป็นกลยุทธ๑ในการแขํงขันแล๎ว ผู๎ประกอบการควร
พิจารณาปัจ จัยด๎านอื่น ๆ รํวมด๎วย เนื่องจากจะเห็นได๎วํา บางร๎านถึงจะมีราคาของขนมหวาน
หรือเครื่องดื่มที่คํอนข๎างสู ง แตํยอดขายของร๎านนั้นก็สูง ด๎วยเชํ นกัน กลําวคือ ผู๎บริโภคมีความ
เต็มใจที่จะจํายเงินจานวนเทํานั้น เป็นราคาที่ ผู๎บริโภคยอมรับได๎ เพื่อแลกมากับคุณลักษณะบาง
ประการของผลิ ตภั ณ ฑ๑ การบริ การที่ เพิ่ ม มากขึ้น กวํ าตราสิน ค๎า อื่น หรื อ อาจเป็น เพราะปั จ จั ย
ด๎านอื่น ๆ ที่สํงเสริมให๎ขนมหวานภายใต๎ตราสินค๎านั้นดูมีมูลคําเพิ่มมากขึ้นในมุมมองของผู๎บริโภค
รวมไปถึงการเชื่อมโยงระหวํางผู๎บริโภคกับตราสินค๎า การสร๎างความประทับใจให๎ผู๎บริโภคกลับมา
ใช๎บริการอีก เรียกได๎วําเป็นการเพิ่มความได๎เปรียบในการแขํงขัน เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ภาพลักษณ๑
ที่ดีให๎เป็นที่จดจาแกํผู๎บริโภค และนาไปสูํการเป็นตราสินค๎าในใจที่ผู๎บริโภคนึกถึง
จากที่ กลํ า วมาข๎ า งต๎ น ท าให๎ผู๎ วิ จั ย เล็ ง เห็ นถึ ง ความส าคั ญของปั จ จั ย ด๎า นตํ า ง ๆ ที่ มี
อิทธิพลตํอผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่นอกเหนือจากปัจจัยด๎านราคา อยากทราบวําปัจจัย
อะไรที่ ท าให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคนั้ น เมื่ อ นึ ก ถึ ง ขนมหวาน ยั ง คงนึ ก ถึ ง ตราสิ น ค๎ า อาฟเตอร๑ ยู เป็ น ล าดั บ
ต๎น ๆ ดังนั้นผู๎ทาการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎า
ที่มีอิทธิ พลตํอ พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู๎วิจัยได๎เลือกผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
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ชํวงอายุเจนเนอเรชั่นวายกลุํมนี้ นอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ๑ของตัวเองสูง มีการเรียนรู๎เร็ว
ปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎ดี ยังเป็นกลุํมคนที่ไฮเทคโนโลยี และชอบการพูดคุย
พบปะสังสรรค๑ ซึ่งสอดคล๎องกับธุรกิจคําเฟ่ต๑ขนมหวาน ที่ปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดียเข๎ามามีบทบาท
ในการตัดสินใจในการใช๎บริการมากขึ้น และคาเฟต๑ขนมหวานยังตอบโจทย๑ในการเป็นสถานที่นัด
เจอ สังสรรค๑ตําง ๆ อีกด๎วย รวมถึงในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย๑กลางทาง
เศรษฐกิ จ มี ค วามหลากหลายของผู๎ ที่ เ ข๎ า มาพั ก อาศั ย และจ านวนสาขาสํ ว นมากของร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ก็อยูํในเขตกรุงเทพมหานครเชํนกัน โดยข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัย นามาเป็นแนวทางให๎
ผู๎ประกอบการคาเฟ่ต๑ขนมหวาน หรือผู๎ที่สนใจในการกาหนดกลยุทธ๑ทางการตลาด รวมถึงปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎สามารถแขํงขันในตลาดได๎ และตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคมาก
ที่สุด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ตั้งความมุํงหมายไว๎ดังนี้
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร๑
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลักของผลิตภัณฑ๑
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาคุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพ
การรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภท
อื่น ๆ ของตราสินค๎า ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. บริษัท อาฟเตอร๑ ยู จากัด สามารถนาผลวิจัยไปประยุกต๑ใช๎ พัฒนาปรับปรุงตราสินค๎า
ให๎เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลายมากขึ้น วิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอนของตราสินค๎า เพื่อนาไปใช๎ประโยชน๑
ในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ๑ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค
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2. ผู๎ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจร๎านคาเฟ่ ร๎านอาหาร ร๎านขนมหวานตําง ๆ สามารถนา
ผลการวิจัยไปใช๎ในการวิเคราะห๑ ศึกษาวํา บริษัท อาฟเตอร๑ ยู จากัด มีกลยุทธ๑ในการบริหารจัดการ
อยํางไร ถึงได๎เป็นที่รู๎จัก และมีตราสินค๎าที่แข็งแรงจนสามารถครองใจผู๎บริโภคได๎เป็นลาดับต๎น ๆ
ของตลาดขนมหวานและเบเกอรี่
3. เพื่อ เป็นข๎ อมู ล พื้นฐานและเป็ นประโยชน๑ทางวิช าการแกํผู๎ ที่สนใจในงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําของตราสินค๎า ที่มีความสัมพันธ๑กับ พฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านขนมหวาน โดยสามารถนาไปปรับปรุง สร๎างสรรค๑ และใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณา
วางแผนงานในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู๎บริโภคชํวงอายุเจนวาย (Generation Y) ที่เกิด
ระหวํางปี พ.ศ. 2523 - 2537 ซึ่งมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี (นริศา สุระวิญ๒ู, 2559) ที่ใช๎ หรือเคย
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมํทราบจานวนประชากรที่แนํนอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ บ ริ โ ภคชํ ว งอายุ เ จนวาย ที่ เ กิ ด ระหวํ า ง
ปี พ.ศ. 2523 - 2537 ซึ่งมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี ที่ใช๎ หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูซึ่งไมํทราบ
จานวนประชากรที่แนํนอน จึงกาหนดขนาดตัวอยําง โดยใช๎สูตรการคานวณขนาดกลุํมตัวอยํางใน
กรณีที่ไมํทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับให๎เกิด 5% ได๎จานวนกลุํมตัวอยําง 385 ตัวอยําง และสารอง
ตัวอยํางไว๎จานวน 15 ตัวอยําง รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธี การสุํ ม ตั ว อยํ างจะใช๎ วิ ธี เ ลือ กแบบหลายขั้ น ตอน (Multi Stage Random
Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple random sampling) โดยการจับ
ฉลากรายชื่อสาขาอาฟเตอร๑ ยู มา 5 สาขา จากรายชื่อร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่มีสาขาทั้งหมดในเขต
กรุง เทพมหานคร จะได๎รายชื่อสาขาดังนี้ คือ สยามสแควร๑วัน เซ็ นทรัลบางนา ซีคอนสแควร๑
ศรีนครินทร๑ เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑ และเทอมินอล 21 จากนั้นขั้นที่ 2 วิธีการสุํมแบบโควต๎า
(Quota Sampling) โดยทาการเฉลี่ยขนาดตัวอยํางให๎ได๎สาขาละเทําๆกัน จากจานวนสาขาที่สุํมได๎
ทั้ ง หมด 5 สาขาข๎ า งต๎ น จะได๎ ตั ว อยํ า งสาขาละ 80 ตั ว อยํ า ง รวมเป็ น 400 ตั ว อยํ า งและ
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ขั้นที่ 3 วิธี การสุํ มตัวอยํางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการแจก
แบบสอบถามให๎กับผู๎บริโภคเจนวาย ที่ใช๎หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ตามสาขาที่ระบุไว๎
ข๎างต๎นจนครบ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบํงออกเป็นดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ระดับการศึกษา
1.2.1 ต่ากวําปริญญาตรี
1.2.2 ปริญญาตรี
1.2.3 สูงกวําปริญญาตรี
1.3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
1.3.1 ต่ากวํา หรือเทํากับ 10,000 บาท
1.3.2 10,001 – 20,000 บาท
1.3.3 20,001 – 30,000 บาท
1.3.4 30,001 – 40,000 บาท
1.3.5 40,001 บาทขึ้นไป
1.4 อาชีพ
1.4.1 ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ
1.4.2 ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.4.4 อาชีพอิสระ
1.4.5 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………..
2. ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑
2.1 ด๎านประโยชน๑หลัก
2.2 ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
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2.3 ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง
2.4 ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
3. คุณคําตราสินค๎า
3.1 ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
3.2 ด๎านคุณภาพการรับรู๎
3.3 ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า
3.4 ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า
3.5 ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได๎แกํ
พฤติก รรมการใช๎ บริก ารร๎ านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1.
ร้ า นอาฟเตอร์ ยู คื อ ร๎ า นที่ ใ ห๎ บ ริ ก ารด๎ า นขนมหวาน และเครื่ อ งดื่ ม ตํ า งๆ
ประกอบด๎ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ตํ า ง ๆ ประกอบด๎ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ป ระเภทเครื่ อ งดื่ ม (Beverages)
ผลิตภัณฑ๑ประเภทของหวาน (Desserts) ผลิตภัณฑ๑ประเภทขนมปังโทสต๑ (Toast) และผลิตภัณฑ๑
ประเภทแพนเค๎ก (Pancakes) เป็นต๎น
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วยข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎บริโภค ได๎แกํ เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ในการกาหนด
ลักษณะผลิตภัณฑ๑ เพื่อตอบสนองความต๎องการของตลาด โดยปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑แบํงออกเป็น
4 ระดับ ได๎แกํ
3.1 ด๎านประโยชน๑หลัก หมายถึง รสชาติผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีความอรํอย
มีรสชาติที่เ ป็นมาตรฐานเหมื อนกันทุกสาขา วัตถุดิบที่นามาใช๎มี ความสะอาด ถูกหลักอนามั ย
รวมไปถึงผลิตภัณฑ๑มีความสดใหมํ
3.2 ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ หมายถึง ประเภท หรือรสชาติของผลิตภัณฑ๑ร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู มีให๎เลือกหลากหลาย มีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ ผลิตภัณฑ๑มีการตกแตํงสวยงาม สีสัน
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นํารับประทาน ภาชนะและบรรจุภัณฑ๑มีความสะดวกในการบริโภค มีดีไซน๑ที่ทันสมัย และเป็น
ตราสินค๎าที่ผู๎บริโภครู๎จักเป็นอยํางดี
3.3 ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับมีความคุ๎มคํากับราคา
สาขาในการให๎บริการมีอยํางทั่วถึง ผลิตภัณฑ๑มีจาหนํายเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
3.4 ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ หมายถึง การต๎อนรับและการให๎บริการที่ดีของพนักงาน
ตั้งแตํขั้นตอนการจดลาดับคิว การรับออเดอร๑ การเสิร๑ฟอาหาร รวมถึงการให๎บริการตําง ๆ และมีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการรับประทาน เชํ น ช๎อน ส๎อม มีด กระดาษทิชชูํ หรือน้าชาที่มี บริการ
เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
4. คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การเกิดความรู๎สึกเชิงบวกในสายตาของผู๎บริโภคตํอ
คุณสมบัติ เอกลักษณ๑ที่โดดเดํ นของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู การที่ผู๎บริโภคสัมผัสถึงความแตกตําง
กับตราสิ นค๎าอื่น เกิดความเชื่ อถือ มั่ นใจถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ทุกครั้ง เมื่ อนึกถึง โดยแบํง
ออกเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ
4.1 ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า หมายถึง ความสามารถของผู๎บริโภคในการจดจาข๎อมูล
เกี่ยวกับตราสินค๎า อาฟเตอร๑ ยู อันได๎แกํ การคุ๎นเคยกับตราสินค๎านี้มากกวําตราสินค๎าอื่น ในการ
บริ โภคขนมหวานจะนึ กถึ ง ร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู เป็ นอั นดั บ แรก การรู๎ จั ก ตราสิน ค๎า มากกวํ า คูํแ ขํ ง
การรับรู๎ความโดดเดํน การมีเอกลักษณ๑ รับรู๎ชื่อเสียง เละสามารถอธิบาย จดจา สัญลักษณ๑เฉพาะ
ของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู ได๎เป็นอยํางดี
4.2 ด๎านคุณภาพการรับรู๎ หมายถึง การที่ผู๎บริโภครับรู๎ถึงคุณสมบัติ และประโยชน๑
จากการบริโภค ได๎แกํ เนื้อสั ม ผั ส ที่ดีของผลิตภัณฑ๑ รสชาติกลํอมกลม มี ความเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะตัว ผลิ ต ภัณ ฑ๑ มี ม าตรฐานในการผลิต มี ค วามรู๎สึ ก ปลอดภั ย และเชื่ อ มั่ นในตราสิน ค๎ า
อาฟเตอร๑ ยู
4.3 ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า หมายถึง ทุกสิ่งที่เชื่อมตํอตราสินค๎ากับความ
ทรงจาของผู๎บริโภค ทาให๎ผู๎บริโภคมีทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู ผํานการเชื่อมโยงด๎าน
ความเชื่อมั่นในรสชาติความอรํอย คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ๑ การรับรู๎ถึงมาตรฐานในการ
ผลิตที่ดีกวําตราสินค๎าอื่น มีภาพลักษณ๑ที่ดีในมุมมองของผู๎บริโภค รวมไปถึงสื่อตํางๆ ที่ชํวยให๎
ผู๎บริโภครู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น
4.4 ด๎ า นความภั ก ดี ตํ อ ตราสิ น ค๎ า หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ยึ ด มั่ น ผู๎ บ ริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค๎ า
อาฟเตอร๑ ยู ได๎แกํ ผู๎บริโภคซื้อและใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นประจา การเต็มใจที่จะบอกตํอให๎
ผู๎ อื่ น ให๎ ม าใช๎ บ ริ ก ารและบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าฟเตอร๑ ยู รวมทั้ ง ยั ง คงอุ ด หนุ น ใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
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อาฟเตอร๑ ยู ตํอไปแม๎วําคูํแขํงในตลาดจะมีการจัดโปรโมชั่นตํางๆ หรือบุคคลอื่นแนะนาให๎บริโภค
ขนมหวานตราสิ น ค๎า อื่น และในการใช๎ บริ การร๎า นขนมหวานทุกครั้ง ยัง คงเลื อกใช๎ บ ริก ารร๎า น
อาฟเตอร๑ ยู
4.5 ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า หมายถึง เครื่องหมายการค๎า ลิขสิทธิ์
ภายใต๎ตราสินค๎า อาฟเตอร๑ ยู ที่เป็นที่รู๎จักกันโดยทั่ว มีคุณคําตํอการจดจา สะท๎อนถึงมาตรฐานใน
การผลิตที่ผู๎บริโภคเกิดการยอมรับ รวมทั้งผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
5. ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง บุคคลที่เกิดระหวํางปี
พ.ศ. 2523 – 2537 ในปัจจุบันมีอายุระหวําง 24 – 38 ปี ที่ใช๎ หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
6. พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง ลักษณะการซื้อหรือใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
โดยพิจารณาจากความถี่ในการใช๎บริการ จานวนเงินที่ใช๎จํายในการซื้อตํอครั้ง ประเภทผลิตภัณฑ๑
ที่ซื้อบํอยครั้งที่สุด สถานที่ที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ วัตถุประสงค๑ในการใช๎บริการ และผู๎มีอิทธิพลในการ
ใช๎บริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํ วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ลักษณะประชากรศาสตร์
 เพศ
 ระดับการศึกษา
 รายได๎
 อาชีพ
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product Factor)
 ด๎านประโยชน๑หลัก
 ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
 ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง
 ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ

3. คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
 ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
 ด๎านคุณภาพการรับรู๎
 ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า

 ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า
 ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตรา

สินค๎า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาฟเตอร์ ยู
ของผู้บริโภค
ในช่วงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

10
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู๎บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย เพศ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
2. ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ค าดหวั ง และด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ค วบ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก าร
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ประกอบด๎ ว ย ด๎ า นการรู๎ จั ก ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นคุ ณ ภาพ การรั บ รู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของ
ตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร”
มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร๑
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค
5. แนวคิดและทฤษ ฎีเกี่ยวกับผู๎บริโภคเจนวาย
6. ประวัติและความเป็นมาของร๎านขนมหวานอาฟเตอร๑ ยู
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความหมายและลักษณะประชากรศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น๑ แ ละคณะ (2560) กลํ า ววํ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร๑
ประกอบด๎วย อายุ เพศ รายได๎ อาชีพ การศึกษา ขนาดหรือสถาบันครอบครัว ลักษณะเหลํานี้ถือ
เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ นิ ย มใช๎ เ ป็ น เกณฑ๑ ใ นการแบํ ง สํ ว นทางการตลาดตามประชากรศาสตร๑
(Demographic segmentation) และเป็นตัวชํวยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย หรือเป็นการแบํง
สํวนตลาดตามโครงสร๎าง ขนาด และการกระจายของประชากร การแบํงสํวนตลาดตามปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร๑ที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย โดยใช๎ในการแยกความแตกตํางของกลุํมผู๎บริโภค
โดยยึดความต๎องการ และพฤติกรรมการใช๎ ผลิตภัณ ฑ๑ของผู๎บริโภคเป็นหลัก ตั วแปรทางด๎า น
ประชากรศาสตร๑ที่สาคัญ มีดังนี้
1. อายุ (Age) ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มักมีความชอบความต๎องการใน
ผลิตภัณฑ๑ที่แตกตํางกัน รวมถึงความสามารถของลูกค๎าที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ นักการตลาดจึง
มุํงความสาคัญในปัจจัยนี้ เนื่องจากใช๎ประโยชน๑จากตัวแปรประชากรศาสตร๑ด๎านอายุ เป็นตั วแบํง
ความแตกตํางของสํวนตลาด แตํอยํางไรก็ตามตัวแปรนี้อาจเป็นตัวแปรลวงได๎ เชํน การขายสินค๎า
ที่มีกลุํมลูกค๎าเป็นคนวัยหนุํมสาวเป็นกลุํมเป้าหมาย แตํกลับมีผู๎สูงอายุมาซื้อแทน สาเหตุมาจาก
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ตลาดเป้าหมายนั้นไมํได๎เป็นกลุํมที่มีอายุตํางกันตามปีเกิด แตํเกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่
คิดวําตัวเองยังเป็นหนุํมสาวอยูํ
2. ขั้นของวงจรชีวิต (Life - cycle stage) ขั้นของวงจรชีวิตสามารถเป็นตัว
อธิบายถึงพฤติกรรมและความต๎องการของบุคคลตํางๆได๎ เชํน สถานะภาพโสด แตํงงาน วัยรุํน
ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น บุคคลที่อยูํในขั้นของวงจรชีวิตเดียวกัน อาจมีพ ฤติกรรม หรือความต๎องการที่
แตกตํางกัน นักการตลาดสามารถนาสิ่งเหลํานี้มาสร๎างโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑ๑ และบริการที่
สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎
3. เพศ (Gender) ในปัจ จุ บั นตั วแปรประชากรศาสตร๑ ด๎า นเพศมี ผ ลตํ อ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการบริโภค โดยที่ ทัศ นคติ และพฤติ กรรมของเพศหญิง และเพศชายมี
แนวโน๎มที่แตกตํางออกไป เพศหญิงจะมีความละเอียดอํอนคํอนข๎างสูง มีการสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ
กํอนทาการตัดสินใจ สํวนผู๎ชายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความมุํงมั่นกับบางสิ่งบางอยําง
ที่จ ะชํ วยให๎เ ขาสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค๑ไ ด๎ ดัง นั้ นนั กการตลาดจึ ง ได๎นาลักษณะความ
แตกตํางทางด๎านเพศนี้มาปรับใช๎กับผลิตภัณฑ๑บางประเภท รวมทั้งการจัดวางตาแหนํงผลิตภัณฑ๑
ให๎ มี ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ ความเป็ น หญิ ง หรื อ ความเป็ น ชาย เชํ น การออกแบบเสื้ อ ผ๎ า
เครื่องสาอาง ทรงผม เป็นต๎น
4. รายได๎ (Income) เป็นตัวแปรสาคัญในการกาหนดสํวนการตลาดสาหรับ
สินค๎าและบริการ อยํางไรก็ตาม ปัจจัยด๎านรายได๎ไมํสามารถบํงบอกได๎วําสาหรับผลิตภัณฑ๑นั้นๆ
ใครเป็นลูกค๎าที่ดีที่สุด ซึ่งปัญหาที่สาคัญในการแบํงสํวนการตลาดโดยถือเกณฑ๑รายได๎อยํางเดียวก็
คือ ถึงแม๎วํารายได๎จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจําย แตํ ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค๎า
อาจมีความเกี่ยวข๎องกับปัจจัยอื่น เชํน รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็นต๎น ทา
ให๎นักการตลาดสํวนใหญํจะต๎องเชื่อมโยงปัจจัยด๎านรายได๎รวมกับตัวแปรด๎านประชากรศาสตร๑
อื่นๆ เพื่อให๎เป้าหมายทางการตลาดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. ยุคสมัยของคน (Generation) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จะมี
อิทธิพลตํอความสนใจ พฤติกรรมของคนในแตํละรุํน ทาให๎มีความชอบ ความสนใจ หรือพฤติกรรม
ที่แตกตํางกันออกไป ในด๎านดนตรี ภาพยนตร๑ หรือการเมือง ณ ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
กลําวได๎วําเป็นกลุํมคนโดยทีส่ มาชิกในกลุํมมีประสบการณ๑ในเรื่องตํางๆ รํวมกัน มีคํานิยม มุมมอง
ที่เหมือนกัน นักการตลาดจึงมักนาสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับประสบการณ๑ของกลุํมคนเหลํานี้มาใช๎ใน
การโฆษณา ไมํวําจะเป็น รูปภาพ สัญลักษณ๑ ซึ่งจะสามารถแบํงกลุํมยุคสมัยได๎เป็น 7 กลุํม ดังนี้
(1) กลุํมคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุํมคนในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2
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(World war II) (3) กลุํมคนหลังสงครามโลก (Postwar) (4) กลุํมคนในชํวงต๎นกํอนสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุํมคนในชํวงท๎ายของสงครามโลกครั้งที่ 2
(Trailing – Edge baby boomer) (6) กลุํมคน Generation X และ (7) กลุํมคน Generation Y
Kotler & keller (2016) ได๎กลําวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ (Demographic
variables) ไว๎วํา ลักษณะทางประชากรศาสตร๑สามารถแบํงออกเป็น เพศ อายุ รายได๎ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ขนาดครอบครัว วงชีวิตครอบครัว เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานะสังคม
นักการตลาดนิยมใช๎ลักษณะตํางๆ ดังกลําวเชื่อมโยงกับความต๎องการของผู๎บริโภค และแบํงสํวน
ตลาด (Segment) โดยลักษณะทางประชากรศาสตร๑หลักๆ มีดังนี้
1. อายุ (Age) ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน ทาให๎แตํละบุ คคลมีความต๎องการที่
แตกตํางกันออกไป นักการตลาดจึงสามารถใช๎เกณฑ๑อายุในการแบํงสํวนตลาดได๎ เชํน ผลิตภัณฑ๑
ผ๎าอ๎อม ใช๎เกณฑ๑อายุในแตํละชํวงวัยของเด็กในการแบํงสํวนตลาด
2. เพศ (Gender) ผู๎บริโภคแตํละเพศจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกตํางกัน
สํวนหนึ่ง มี ส าเหตุมาจากพัน ธุ กรรม และอีกสํวนมาจากสภาพทางสังคม เชํน ในการซื้อสินค๎า
เพศหญิงมักจะใช๎อารมณ๑ในการตัดสินใจซื้อสินค๎า และมักจะหยิบจับสินค๎าโดยฉันพลัน แตํเพศ
ชายมักจะมีการอํานข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎านั้น ๆ กํอนตัดสินใจซื้อ
3. รายได๎ (Income) ปัจจัยด๎านรายได๎ถูกนามาใช๎เป็นเกณฑ๑ ในการแบํงตลาด
กลุํ ม เป้าหมายประเภทสิ นค๎า เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่มี ระดับรายได๎ และ
ความสามารถในการจับจํายใช๎สอยที่แตกตํางกัน
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กลําววํา หลากหลายตัวแปรทางด๎านประชากรศาสตร๑ที่
นิยมนามาใช๎เป็นเกณฑ๑ในการพิจารณาแบํงสํวนตลาด มีดังตํอไปนี้
1. อายุ อายุถูกใช๎เป็นตัวแปรในการแบํงสํวนตลาดสาหรับผลิตภัณฑ๑หลายชนิด
บุคคลที่มีอายุแตกตํางกันจะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมที่ตํางกัน และสนใจในผลิตภัณฑ๑
ตํางประเภทกันไปในแตํละชํวงอายุของบุคคล
1.1 วัยเด็ก เป็นวัยที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ๑ประเภทการ๑ตูน ลูกอม ขนม
ตํางๆ สื่อที่กลุํมคนวัยนี้ให๎ความสนใจเป็นพิเศษมักจะเป็นสื่อทางโทรทัศน๑ เป็นรายการสาหรับเด็ก
เน๎นความสนุกสนาน
1.2 วัยรุํน บุคคลในวัยนี้มีความสนใจในผลิตภัณฑ๑ที่มีความแปลกใหมํ และ
ให๎ความบันเทิง บุคคลกลุํมวัยรุํนนี้เป็นตลาดที่ดีสาหรับผลิตภัณฑ๑ประเภทภาพยนตร๑ คอมพิวเตอร๑
เสื้อผ๎า สื่อประเภทโทรทัศน๑ สิ่งพิมพ๑ วิทยุ หรืออินเทอร๑เน็ตตํางๆ
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1.3 วัยรุํน ตอนปลายถึง วัยกลางคน ผู๎ที่ อยูํในวัยนี้ เป็นตลาดที่ดีสาหรั บ
ผลิตภัณฑ๑ที่มีราคาปานกลางถึงราคาสูง เนื่องจากคนกลุํมนี้มีรายได๎เป็นของตนเอง ทั้งยังเหมาะ
กับผลิตภัณฑ๑ที่สามารถแสดงให๎เห็นถึงผลของการใช๎งาน ที่ชะลอหรือยับยั้งการเข๎าสูํวัยกลางคน
ของตนเอง เชํน รถยนต๑ โทรศัพท๑มือถือ รวมทั้งตลาดเครื่องสาอางที่มีกลุํมเป้าหมายเป็นสตรีวัย
กลางคน สื่อที่จะใช๎ในการเข๎าถึงบุคคลกลุํมนี้จะเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ๑ โทรทัศน๑ตํางๆ
1.4 วัยเกษียณอายุหรือวัยชรา คนกลุํมนี้เป็นกลุํมคนที่มีรายได๎ไมํมากนัก
นิยมเก็บออมเพื่อใช๎ จํ ายในยามจ าเป็น ผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับบุคคลในวัยนี้จ ะเป็นผลิตภัณฑ๑
ประเภทเสริมสร๎างความแข็งแรงของสุขภาพ เชํน สถานที่ออกกาลังกายเพื่อเสริมสร๎างสุขภาพ
ตํางๆ การเข๎าถึงบุคคลกลุํมนี้จะต๎องอาศัยความระมัดระวังไมํให๎เกิดการแบํงแยกของชํวงอายุวํา
กาลังจะเข๎าสูํวัยชราหรือวัยเกษียณอายุอยํางชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการตํอต๎านด๎านการรับรู๎ สื่อที่
เข๎าถึงกลุํมบุคคลในวัยนี้ จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ หรือวิทยุ
2. เพศ บุคคลที่มีเพศแตกตํางกันมีแนวโน๎มที่จะมีความสนใจหรือความชอบที่
แตกตํา งกั น เชํ น สุ ภ าพสตรีใ ห๎ความสนใจกีฬ าประเภทวํ ายน้า เทนนิ ส หรื อสนใจผลิต ภัณ ฑ๑
เกี่ยวกับความสวยความงามตํางๆ ในขณะที่สุภาพบุรุษให๎ความสนใจกับผลิตภัณฑ๑ประเภทกีฬา
บางประเภท ได๎ แ กํ เจ็ ต สกี ไตํ ภู เ ขา จึ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ส าหรั บ นั ก การตลาดที่ จ ะจั ด วางผลิ ต
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต๎องการและกิจกรรมของแตํละเพศ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ๑บางชนิดมีการแบํงเพศของสิน ค๎าอยํางเดํนชัด เชํน น้าหอม โดยน้าหอมกลิ่นของผู๎หญิง
กับผู๎ชายจะมีความแตกตํางกัน นอกจากนี้ผู๎บริโภคที่มีเพศตํางกัน การเสพสื่อก็จะแตกตํางกัน
ออกไปด๎วย ซึ่งผู๎ชายมีแนวโน๎มที่จะสนใจในนิตยสารเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช๎ บ๎าน เฟอร๑นิเจอร๑
ในขณะที่ผู๎หญิงจะให๎ความสนใจในนิตยสารเพื่อความสวยความงามตํางๆ
3. เชื้ อ ชาติ บุค คลที่ มี เชื้ อ ชาติ เดี ย วกั น มั กจะมี วิ ถี การดาเนิน ชี วิต คํา นิ ย ม
วัฒนธรรม ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งมีผลตํอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ ซึ่งปัจจัยด๎านเชื้อชาติสามารถ
นามาใช๎ เ ป็ นเกณฑ๑ใ นการแบํ ง สํ ว นตลาดส าหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ๑ บ างประเภท เชํ น เสื้อ ผ๎ า อาหาร
เครื่องประดับ เป็นต๎น
4. รายได๎ เป็นปัจ จัยที่สะท๎อนให๎เห็นถึงอานาจในการซื้ อสินค๎าของผู๎บริโภค
นักการตลาดจึงนิยมใช๎เป็นเกณฑ๑ในการแบํงสํวนตลาด นอกจากนี้รายได๎ยังมีผลตํอประเภทของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภคเลือกซื้อ โดยผู๎บริโภคที่มีรายได๎สูงมักมีความสนใจในสินค๎าที่มีคุณภาพดี และ
สินค๎าฟุ่มเฟือยมากกวําผู๎บริโภคที่มีรายได๎ต่าที่ให๎ความความสนใจในสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น
ตํอการดารงชีวิต
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5. วงจรชีวิตครอบครัว แตํละขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life
Cycle) จะเป็นตัวชี้วัดวําบุคคลใดจะทาหน๎ าที่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ประเภทตํางๆ เชํน
ในชํวงที่ครอบครัวมีบุตร ผลิตภัณฑ๑ที่สมาชิกในครอบครัวอาจให๎ความสนใจเป็นพิเศษอาจเป็น
ผลิตภัณฑ๑สาหรับเด็ก ของเลํน และเด็กอาจเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
หรือครอบครัวที่เพิ่งสมรส ผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑อาจเป็นสามีหรือภรรยา หรือ
เป็นการตัดสินใจรํวมกันระหวํางสามีกับภรรยา ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีราคาสูง เชํน บ๎าน รถยนต๑
เป็นต๎น สาหรับครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวชราภาพแล๎วอาจสนใจผลิตภัณฑ๑ที่มีราคาไมํสูง
มากนัก และเป็นผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ
6. ตัวแปรอื่นๆ ได๎แกํ อาชีพ ระดับการศึกษา นักการตลาดสามารถที่จะเลือกใช๎
ตัวแปรดังกลําวเป็นเกณฑ๑ในการแบํงสํวนตลาด หรือการใช๎ตัวแปรด๎านประชากรศาสตร๑รํวมกับ
ตั ว แปรอื่ น ๆ เชํ น ตั ว แปรด๎ า นภู มิ ศ าสตร๑ และตั ว แปรวิ ถี ด๎ า นการด าเนิ น การชี วิ ต ที่ เ รี ย กวํ า
Geodemographic Segmentation
นอกจากนี้ ปั จ จั ย ทางด๎ า นประชากรนั้ น ยั ง มี ลั ก ษณะอื่ น ๆ อี ก ซึ่ ง สามารถน ามา
วิเ คราะห๑ กั บ การสื่ อ สารได๎ โดยบุ ค คลที่ มี ปั จ จั ย ทางด๎ า นประชากรศาสตร๑ แตกตํ า งกัน ก็ จ ะมี
แนวโน๎มที่ความคิดความอําน และพฤติกรรมแตกตํางกันด๎วย
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ ยวกั บลัก ษณะประชากรศาสตร๑ ผู๎วิ จั ยได๎น า
แนวคิดและทฤษฎีด๎านประชากรศาสตร๑ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ซึ่งกลําววําหลากหลาย
ตัวแปรทางด๎านประชากรศาสตร๑ที่นิยมนามาใช๎เป็นเกณฑ๑ในการพิจารณาแบํงสํวนตลาด ได๎แกํ
อายุ เพศ เชื้อชาติ รายได๎ วงจรชีวิตครอบครัว และแนวคิดทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546)
ในด๎ า นตั ว แปรอื่ น เชํ น ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ เป็ น ต๎ น ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ ตั ว แปรด๎ า น
ประชากรศาสตร๑ของงานวิจัยนี้ ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา รายได๎ โดยแตํละบุคคลจะมีพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่แตกตํางกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร๑
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ความหมายและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
คอทเลอร๑ (Kotler & keller, 2016) ได๎กลําวถึงองค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ (Product
Component) ไว๎วํ า เป็น สิ่ ง ที่ นัก การตลาดต๎ องให๎ ค วามส าคัญ ในการพิ จ ารณาด๎ า นการน า
ผลิตภัณฑ๑ออกสูํตลาด โดยมีองค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ที่สาคัญอยูํ 3 ระดับ (Three Levels of
Product) ดังรูป
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ภาพประกอบ 2 องค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑
ที่มา: Kotler and Armstrong. Principles of Marketing, 2008
จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิบายองค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ทั้ง 3 ระดับได๎ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ๑หลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชน๑พื้นฐาน และความสามารถ
ในการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ๑ ที่ผู๎บริโภคจะได๎รับโดยตรงจากการซื้อสินค๎า
2. ผลิตภัณฑ๑แท๎จ ริง (Actual Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภคสามารถสัมผัสได๎ด๎วยประสาทสัมผัส
3. สํวนเพิ่มของผลิตภัณฑ๑ (Augmented Product) หมายถึง บริการหรือประโยชน๑ที่
ผู๎บริโภคได๎รับมาจากการซื้อสินค๎านั้นๆ
ระดับผลิตภัณฑ์ (Product levels)
ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2556) ได๎ กลํ า วถึ ง ระดั บของผลิต ภัณ ฑ๑ไ ว๎ วํา หมายถึ ง ระดั บ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ที่เพิ่มขึ้น เพื่อการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคตามระดับ โดย
ผลิตภัณฑ๑นั้นจะมีองค๑ประกอบที่สามารถแบํงออกเป็น 5 มิติ ได๎ดังตํอไปนี้
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1. คุณประโยชน๑หลัก (Core Benefit หรือ Core Product) หมายถึง ประโยชน๑
พื้นฐานของผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภคได๎รับจากการซื้อผลิตภัณฑ๑โดยตรง ในด๎านของประโยชน๑ใช๎สอย
การบริการ การแก๎ปัญหาให๎กับลูกค๎า รวมไปถึงความสะดวกสบาย ตัวอยํางเชํน ผลประโยชน๑ที่
สาคัญ ของรถยนต๑ คือ เป็นพาหนะเดินทาง เชํ น คุณประโยชน๑หลักที่ผู๎บริโภคต๎องการจากซื้ อ
รถยนต๑ ก็คือ ใช๎เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นต๎น
2. รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ (Formal product หรือ Tangible product) ลักษณะทาง
กายภาพที่ผู๎บริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรู๎ได๎ เป็นสํวนเสริมผลิตภัณฑ๑ให๎ทาหน๎าที่สมบูรณ๑ขึ้น
หรือเชิญชวนให๎นําใช๎ยิ่งขึ้น ประกอบด๎วย คุณภาพ (Quality) รูปลักษณะ (Feature) รูปแบบ
(Style) การบรรจุภัณฑ๑ (Packaging) ตราสินค๎า (Brand) และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
(Others physical product) ตัวอยํางเชํน รูปลักษณ๑ของรถยนต๑ ในด๎านคุณภาพ ได๎แกํ ระดับราคา
อายุการใช๎งาน ความคงทนถาวร ในด๎านลักษณะ ได๎แกํ รูปแบบของรถยนต๑ วําเป็นรถกระบะ หรือ
รถเก๐ง ในด๎านบรรจุภัณฑ๑ คือ สีของรถยนต๑ และในด๎านตราสินค๎า คือชื่อแบรนด๑ เชํน นิสสัน โต
โยต๎า
3. ผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง เงื่อนไขที่ใช๎เป็นข๎อตกลง
เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ๑ และคุณสมบัติที่ผู๎บริโภคคาดหวังวํ าจะได๎รับนอกเหนือจากคุณประโยชน๑
ของผลิตภัณฑ๑พื้นฐาน โดยนักการตลาดควรคานึงถึงการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค๎าเป็น
หลัก (Customer’s satisfaction) เชํน เมื่อลูกค๎าตัดสินใจซื้อรถยนต๑ นอกเหนือจากคุณประโยชน๑
หลักที่ใช๎รถยนต๑เป็นพาหนะในการเดินทางแล๎ว สิ่งที่คาดหวังวํา จะได๎รับนั้นคือ ความปลอดภัย
ความเชื่อถือ รวมทั้งความสวยงามของรูปลักษณ๑ของรถยนต๑ เป็นต๎น
4. ผลิตภัณฑ๑สํวนควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน๑เพิ่มเติม
หรือการบริการที่ผู๎ซื้อจะได๎รับควบคูํไปกับการซื้อสินค๎า ประกอบด๎วย บริการกํอนและหลังการขาย
โดยสํ วนใหญํบริษัทจะสํงมอบผลิตภัณฑ๑ควบให๎กับผู๎บริโภคในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ การติดตั้ง
(Installation) การขนสํง (Transportation) การประกัน (Insurance) การให๎สินเชื่อ (Credit) และ
การให๎บริการอื่น ๆ (Services)
5. คุณภาพผลิตภัณฑ๑ (Potential Product) หมายถึง สํวนของผลิตภัณฑ๑ควบ
ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในอนาคต แตํ
เนื่ อ งจากการแขํ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ในด๎ า นการสร๎ า งความพึ ง พอใจให๎ แ กํ ผู๎ บ ริ โ ภค ด๎ ว ยการมอบ
ผลิ ตภัณฑ๑ควบให๎แกํลู กค๎าจนอาจกลายเป็นสิ่งที่ลูกค๎าคาดหวัง วําจะได๎จ ากการซื้ อ ทาให๎การ
พัฒ นา เปลี่ ยนแปลง คุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ๑ใหมํ ๆ กลายเป็นสิ่ ง สาคั ญในการรองรั บความ
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ต๎องการของลูกค๎าในอนาคต ซึ่งการสร๎างความพึงพอใจอยํางเดียวอาจจะไมํเพียงพอ นักการตลาด
ต๎องสร๎างความประทับใจ (Impression) และความเบิกบานใจ (Delight) ให๎กับลูกค๎าด๎วย
คอทเลอร๑และเคลเลอร๑ (Kotler, 2009) ได๎กลําวถึงระดับสินค๎า (Product levels) ไว๎
วํ า ในการวางแผนทางการตลาดนั้ น นั ก การตลาดควรพิ จ ารณาถึ ง ระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ทั้ ง
5 ระดับ ได๎แกํ
1. ระดับพื้นฐาน กลําวคือ ระดับของคุณประโยชน๑หลัก (Core Benefit) เป็น
บริการหรือประโยชน๑ที่ผู๎ บริโภคได๎รับจากการซื้ อสินค๎า เชํ น คุณประโยชน๑หลักของการเข๎าพัก
โรงแรม คือ การซื้อบริการสาหรับการนอนพักผํอน
2. ระดับที่สอง กลําวคือ ระดับของรูปลักษณ๑ผลิต ภัณฑ๑ (Tangible Product)
โดยการเปลี่ยนประโยชน๑หลักนี้ให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ขั้นพื้นฐาน (Basic product) เชํน ห๎องพักของ
โรงแรม จะมีบริการตํางๆ ดังนี้ เตียงนอน ห๎องน้า โต๏ะและตู๎เสื้อผ๎า เป็นต๎น
3. ระดับที่สาม กลําวคือ ระดับของผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (Expected Product)
เชํน คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภคคาดหวังวําจะได๎รับหลังจากการซื้อสินค๎า เชํน ผู๎บริโภคที่
เข๎ามาพักในโรงแรมตํางก็คาดหวังที่จะได๎ห๎องที่สะอาด กว๎างขวาง เฟอร๑นิเจอร๑ใหมํ เป็นต๎น
4. ระดับที่สี่ กลําวคือ ระดับของผลิตภัณฑ๑ควบ (Augmented Product) เป็น
คุณลักษณะที่เกินความคาดหวังของลูกค๎าในการซื้อสินค๎านั้นๆ
5. ระดับที่ห๎า กลําวคือ ระดับของศักยภาพผลิตภัณฑ๑ (Potential Product) ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ๑ หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ๑ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ซึ่งทั้ง 5 ระดับ สามารถอธิบายได๎ดังรูป
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5. ศักยภาพผลิตภัณฑ๑ (Potential Product)
4. ผลิตภัณฑ๑ควบ (Augmented Product)
3. ผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (Expected Product)
2. รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ (Tangible Product)
1. ประโยชน๑หลัก (Core Product)

ภาพประกอบ 3 องค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ 5 ระดับ
ที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ. การบริหารการตลาด, 2556
นอกจากนี้ควรมีการกาหนดความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑เพื่อให๎มีความได๎เปรียบ
เหนือกวําคูํแขํงขันในตลาด และต๎องมีการแสดงจุดเดํนอยํางชัดเจน เพื่อให๎งํายตํอการจดจาของ
ผู๎บริโภค จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ผู๎วิจัยได๎นาแนวคิดและ
ทฤษฎีของ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) ที่กลําววํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย 5 ปัจจัย ได๎แกํ
ปัจจัยด๎านคุณประโยชน๑หลัก รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ๑สํวนควบ และ
ศักยภาพผลิตภัณฑ๑ โดยผู๎วิจัยได๎นาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑เพียง 4 ปัจจัย มาใช๎อ๎างอิงในการวิจัย
ความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎แกํ (1) ปัจจัยด๎านคุณประโยชน๑หลัก
โดยการศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอวัตถุดิบและผลิตภัณฑ๑ ไมํวําจะเป็นความสดใหมํ
การคัดสรรวัตถุดิบที่ดี และรสชาติของขนมหวาน (2) รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ เป็นการศึกษาความ
คิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในด๎านของประเภท ความหลากหลายของ
ผลิ ตภัณ ฑ๑ และการออกแบบ ดีไ ซน๑ที่ทันสมั ย สามารถดึง ดูดใจผู๎บริโภคได๎ (3) ผลิตภัณฑ๑ที่
คาดหวัง ใช๎ศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภคในด๎านความสะดวกสบายที่ได๎รับจากการใช๎บริการ ไมํ
วําจะเป็นชํองทางในการจัดจาหนําย และจานวนสาขาที่มีให๎บริการ รวมไปถึงการศึกษาความ
คิดเห็นของผู๎บริโภคเกี่ยวกับความคุ๎มคําที่ได๎รับจากผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู (4) ผลิตภัณฑ๑
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สํวนควบ ใช๎อ๎างอิงในการศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอการให๎บริการตํางๆ การต๎อนรับ
ของพนักงานร๎านอาฟเตอร๑ ยู ตั้งแตํขั้นตอนการจดลาดับคิว การรับออเดอร๑ การเสิร๑ฟอาหาร และ
สิ่งอานวยความสะดวกภายในร๎าน เชํน ช๎อน ส๎อม มีด กระดาษทิชชูํ หรือน้าชาที่มีบริการอยําง
เพียงพอกับความต๎องการ และเนื่องจากขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู สํวนใหญํเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ควร
บริโภคให๎หมดภายในวันเดียว ผู๎บริโภคสามารถนั่งทานในร๎าน หรือสามารถนากลับไปรับประทาน
ได๎ (Take away) ในบางเมนู ทาให๎บรรจุภัณฑ๑ ได๎แกํ ถ๎วยบิงซูแบบ Take away หรือภาชนะของ
เครื่องดื่มจะไมํมีฉลากระบุถึงสํวนประกอบ หรือระบุข๎อมูลทางโภชนาการ วันหมดอายุที่ชัดเจน
ทาให๎ปัจ จัยผลิ ตภัณฑ๑ด๎านศักยภาพผลิตภัณฑ๑ ไมํ ถูกนามาพิจ ารณาถึง ความสัม พันธ๑ระหวําง
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในครั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
ความหมายของคุณค่าตราสินค้า
นั น ทสารี สุ ข โต (2558) ให๎ ค วามหมายของคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ไว๎ คื อ ถ๎ า ผู๎ บ ริ โ ภค
มีความชื่ นชอบ และภักดีตํอผลิ ตภัณฑ๑นั้นๆ ตราสินค๎าจะเป็นผลสาเร็จ เชิ ง บวกที่ชํ วยสะท๎อน
ความสาเร็จของตราสินค๎านั้นๆ โดยที่ตราสินค๎านั้นจะมีระดับของคุณคําที่แตกตํางกันออกไป
วิทยา จารุพงศ๑โสภณ (2557) กลําววํา คุณคําตราสินค๎า เป็นตัวชํวยสร๎างความ
แตกตํางของผลิตภัณฑ๑ ระหวํางผลิตภัณฑ๑ที่มีแบรนด๑กับผลิตภัณฑ๑ไมํมีแบรนด๑ให๎เกิดขึ้นในใจของ
ผู๎บริโภค ถึงแม๎วําผลิตภัณฑ๑ที่มีตราสินค๎าที่แตกตํางกันนั้นจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันทุกประการ
แตํอยํางไรก็ตาม ผู๎บริโภคจะรู๎สึกถึงความแตกตํางกัน ซึ่งมีผลมาจากความพึงพอใจในแตํละตรา
สินค๎า และนาไปสูํการตัดสินใจซื้อ รวมถึงความเต็มใจในการจํายของผู๎บริโภคในที่สุด เนื่องจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ มี ต ราสิ น ค๎ า แตกตํ า งกั น นั้ น สามารถตอบสนองตํ อ ความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภค
ที่นอกเหนือจากความต๎องการด๎านสินค๎า เชํน ความต๎องการทางด๎านอารมณ๑ (Emotional Benefit)
ได๎แตกตํางกัน
สุ ด าพร กุ ณ ฑลบุ ต ร (2557) ได๎ ใ ห๎ ค วามหมายของคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า วํ า เป็ น ผล
อั น เนื่ อ งมาจากความนิ ย ม หรื อ การยอมรั บ ของผู๎ บ ริ โ ภค เชํ น การยกยํ อ งด๎ า นคุ ณ ภาพ
ความจงรั ก ภั ก ดี การรั บ รู๎ ต ราสิ น ค๎ า ของผู๎ บ ริ โ ภค และสิ่ ง ที่ ส ามารถวั ด มู ล คํ า ได๎ ไมํ วํ า จะเป็ น
เครื่องหมายการค๎า หรือสิทธิบัตร เป็นต๎น
ณปภา ชวเลิศสกุล (2553) กลําววํา คุณคําตราสินค๎า หมายถึง กลุํมของสินทรัพย๑
(Asset) ที่เชื่อมโยงกับตราสินค๎า เป็นสัญลักษณ๑ที่สามารถเพิ่มหรือลดมูลคําตราสินค๎า และบริการ
ให๎กับบริษัท
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P. K. Kotler, K.L.,Kotler (2009) กลําววํา ตราสินค๎า หมายถึง สินทรัพย๑ที่ไมํ
สามารถจับต๎องได๎ มีคุณคําทางจิตวิทยา เป็นคุณคําที่เพิ่มขึ้นมาในบริการและผลิตภัณฑ๑ อีกทั้งยัง
เป็นเครื่องสะท๎อนของผู๎บริโภค วํามีความรู๎สึกนึกคิดที่มีตํอผลิตภัณฑ๑
ความสาคัญของตราสินค้า
วิทยา จารุพงศ๑โสภณ (2557) ตราสินค๎านอกเหนือจากจะสร๎างความแตกตํางที่
เหนือกวําคูํแขํงขันที่จาหนํายสินค๎าหรือบริการชนิดเดียวกันแล๎ว ยังนาไปสูํความได๎เปรียบในการ
แขํ ง ขั น ขององค๑ ก รที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อี ก ด๎ ว ย รวมไปถึ ง การน าไปสูํ ค วามพึ ง พอใจที่ ผ็ บ ริ โ ภคมี ตํ อ
ตราสินค๎า และเกิด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในที่สุด เป็นการนามาซึ่งผลตอบแทนทางการเงิน
ที่สูงขึ้น จากความเต็มใจจํายของลูกค๎าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น (Price Premium) ความสาคัญของ
ตราสินค๎า แบํงสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 สํวน ดังนี้
1. ความสาคัญของตราสินค๎าที่มีตํอผู๎บริโภค
สินค๎านั้นจะชํ วยให๎ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎แหลํง ที่ม าของสินค๎า รู๎วําใครคือ
ผู๎ผลิต และใครเป็นผู๎รับผิดชอบในการผลิตสินค๎านั้น ๆ ซึ่งจะชํวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค๎ า หรื อ บริ ก ารของ ไมํ วํ า จะเป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากตั ว สิ น ค๎ า เชํ น สิ น ค๎ า นั้ น
ประสิทธิภาพไมํตรงกับ ความต๎องการที่ตั้งไว๎ ความเสี่ยงทางด๎านรํางกาย เชํน สุขภาพเสียหาย
หลั ง จากใช๎ สิ น ค๎ านั้ น ๆ ความเสี่ ย งทางการเงิ น เชํ น ราคาที่ จํ า ยไปนั้ นไมํ คุ๎ ม คํา กับ คุณ ภาพที่
ผู๎บริโภคพึงจะได๎รับ รวมไปถึงความเสี่ยงทางสังคมหรือจิตใจ และความเสี่ยงทางด๎านเวลา เป็นต๎น
วิธี ล ดความเสี่ ยงในการบริโภคสิ น ค๎า คือ การเลือกซื้ อสิ นค๎าที่มี ตราสินค๎าที่เป็น ที่รู๎จั กกันดีใ น
ท๎องตลาด เนื่องจากผู๎บริโภคไมํจาเป็นต๎องค๎นหาข๎อมูลสินค๎าประกอบการตัดสินใจซื้อมากนัก
โดยเฉพาะสิ นค๎าที่ผู๎บริโภคเคยใช๎มากํอนแล๎ว ความสาคัญที่ม ากที่สุดของการมีตราสินค๎า คือ
ในมุมมองของผู๎บริโภคตราสินค๎าจะเป็นสัญลักษณ๑ของการรับประกันคุณภาพ
2. ความสาคัญของตราสินค๎าที่มีตํอองค๑กร
สินค๎าเป็นสัญลักษณ๑ในการรับประกันคุณภาพของสินค๎า จึงชํวยยกระดับ
ความพึงพอใจของลูกค๎า ชํวยสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันในตลาด เนื่องจากตราสินค๎าจะ
ชํวยปกป้องการลอกเลียนแบบสินค๎าจากคูํแขํงขันได๎ และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ตราสินค๎าที่มีมูลคํา
จะนามาซึ่ งผลตอบแทนทางการเงินที่ม ากยิ่ง ขึ้น จากความเต็มใจจํ ายของลูกค๎าที่เพิ่ม มากขึ้น
(Price Premium)
ดังนั้น การสร๎างและบริหารจัดการตราสินค๎าจึง เป็นสิ่ง ที่สาคัญในการวาง
แนวทางและขององค๑กร ผู๎บริหารจะต๎องให๎ความใสํใจในการบริหารจัดการตราสินค๎า โดยเริ่มจาก
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การกาหนดทิศทาง และภาพลักษณ๑ของตราสินค๎า ให๎มีความสอดคล๎อง ชัดเจน ตรงตามความ
ต๎องการของผู๎บริโภค รวมไปถึงการถํายโอนภาพลักษณ๑ตราสินค๎าขององค๑กรนั้นให๎ไปอยูํในความ
ทรงจา ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค และสุดท๎ายคือการตรวจสอบ การบริหารจัดการ ภาพลักษณ๑
เหลํานั้นอยํางสม่าเสมอ
องค์ประกอบของตราสินค้า
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) ตราสินค๎ามีองค๑ประกอบอยูํ 5 สํวน
คื อ การรู๎ จั ก ตราสิ น ค๎ า (Brand Awareness) คุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู๎ (Perceived Quality)
ความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (Brand Association) ความภักดีตํอตราสินค๎า (Brand Loyalty) และ
สินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (Other Proprietary Brand Assets) ดังภาพประกอบ 4
คุณภาพที่รับรู๎ได๎
การเชื่อมโยงกับตรา
สินค๎า

ความภักดีตํอตราสินค๎า
การตระหนักรู๎ชื่อตราสินค๎า

คุณคําตราสินค๎า
5. ศักยภาพ

สร๎างคุณคําให๎กับผู๎บริโภคด๎วยการ
สํงเสริมผู๎บริโภคเกี่ยวกับ
- การแปลความหมาย / การจัดการ
ข๎อมูลขําวสาร
- ความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ
สินค๎า
- มีความประทับใจจากการใช๎
สินค๎า / บริการ

สินทรัพย๑อื่นๆ ของตราสินค๎า
สร๎างคุณคําให๎กับบริษัทด๎วยการ
สํงเสริมเกี่ยวกับ
- โปรแกรมการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จงรักภักดีตํอตราสินค๎า
- ราคา / สํวนตําง
- การขยายตราสินค๎า
- ความได๎เปรียบในการแขํงขัน

ภาพประกอบ 4 องค๑ประกอบคุณคําตราสินค๎า
ที่มา ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ ; และคณะ. (2554). การบริหารตราเชิงกลยุทธ๑และการสร๎าง
คุณคํา
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คุณคําตราสินค๎าล๎วนเป็นสิ่งสาคัญ ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎คุณภาพของตราสินค๎าผําน
ประสบการณ๑ที่ได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นๆ มาแล๎ว ดังนั้นคุณภาพของตราสินค๎าจึงมีความเชื่อมโยงกับ
การตัดสินใจซื้อสินค๎า สามารถอธิบายรายละเอียดได๎ดังนี้
1. การรู๎จักตราสินค๎า (Brand Awareness)
Aaker (1991) เป็นจุดเริ่มต๎นที่จะทาให๎ผู๎บริโภคเกิดพฤติกรรรมการซื้อหรือ
การใช๎บริการ เนื่องจากตราสินค๎าใดที่สามารถเข๎ามาอยูํในใจของผู๎บริโภคได๎ในขณะที่ผู๎บริโภค
กาลังนึกถึงสินค๎าชนิดนั้น ๆ แสดงวําตราสินค๎านั้นในมุมมองของผู๎บริโภคยํอมได๎รับความนําเชื่อถือ
ดังนั้นสินค๎าที่มีตราสินค๎าจึงมักถูกเลือกซื้อมากกวําสินค๎าที่ไมํมีตราสินค๎าหรือไมํเป็นที่รู๎จัก ดังนั้น
ผู๎ผลิตจะลดอุปสรรคในตลาดเรื่องการแขํงขันด๎านราคา ด๎วยการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑
ผํานคุณคําตราสินค๎า
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) อธิบายการรู๎จักตราสินค๎าไว๎วํา
การรู๎จักตราสินค๎าเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของคุณคําตราสินค๎า การที่ตราสินค๎าสามารถเข๎าไปอยูํใน
ใจของผู๎บริโภคได๎นั้นจะทาให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช๎ บริการเกิดขึ้น และผู๎บริโภคนั้นจะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่มีตราสินค๎ามากกวําผลิตภัณฑ๑ที่ตราสินค๎าไมํเป็นที่รู๎จัก ทั้นี้สัญลักษณ๑ตรา
สิ นค๎าจะชํ วยสร๎างมู ล คําเพิ่ม ให๎กับผลิตภัณฑ๑ผํานคุณคํา ตราสินค๎า และมู ลคําของตราสินค๎ า
การรู๎จักตราสินค๎าแบํงเป็นระดับตําง ๆ ได๎แกํ
1.1 การรู๎จัก (Recognition) สะท๎อนให๎เห็นถึงความคุ๎นเคยที่ผู๎บริโภคมี
ตํอตราสินค๎าจากประสบการณ๑ที่ผํานมา ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ต๎องตัดสินใจซื้อหรือใช๎บริการตรา
สินค๎าที่มีความรู๎จัก ความคุ๎นเคยมากกวํา ตราสินค๎านั้นมักจะมีโอกาสถูกเลือกซื้อได๎มากกวํา
1.2 การจดจาได๎ (Recall) การจดจาตราสินค๎าได๎ยํอมหมายถึง โอกาสที่
ตราสินค๎านั้นจะถูกเลือกซื้อจากผู๎บริโภค ซึ่งการที่ผู๎บริโภคจะสามารถจดจาตราสินค๎าใดได๎นั้น
ขึ้นอยูํกับวําตราสินค๎านั้นสามารถครองใจของผู๎บริโภคได๎หรือไมํ
1.3 อันดับการครอบครองใจผู๎บริโภค (Top of Mind) ความสามารถใน
การสร๎างการรับรู๎ (Awareness) สํงผลให๎เกิดอันดับผลิตภัณฑ๑ในใจของผู๎บริโภค ปัจจุบันสามารถ
ทาได๎ยาก เนื่องจากตราสินค๎าที่มีหลากหลายขึ้น
1.4 การมีอานาจครอบงาใจผู๎บริโภค (Top Dominant) เป็นปัจจัยที่สํงผล
ให๎ระดับการรับรู๎ตราสินค๎าสูงขึ้น
ข๎อดีของการสร๎างตราสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักและผู๎บริโภคเกิดความตระหนักถึง
ตราสินค๎า คือ เป็นเครื่องมือในการสร๎างความผูกพันของตราสินค๎า กลําวคือ ผู๎บริโภคจะจดจา
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ตราสินค๎านั้นขึ้นใจเกิดความผูกพันตํอตราสินค๎า ความคุ๎นเคย ความรับรู๎ ความเข๎าใจ โดยตรา
สินค๎าที่ผู๎บริโภคชื่อชอบและคุ๎นเคยอยูํแล๎ว จะสามารถสร๎างความดึงดูดใจผู๎บริโภคในที่สุด และ
เชื่อวําจะสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎
2. คุณภาพที่ถูกรับรู๎ (Perceived Quality)
Aaker (1991)ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพที่ถูกรับรู๎ ไว๎วํา เป็นความรู๎สึก
ของผู๎บริโภคที่รับรู๎ถึงคุณภาพของสินค๎าโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกวําสินค๎าตราอื่น รวมไปถึง
ความแตกตํ า งของต าแหนํ ง สิ น ค๎ า โดยผู๎ บ ริ โ ภคจะค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ตํ า ง ๆ ของสิ น ค๎ า
วัตถุประสงค๑ในการใช๎งาน คุณภาพที่ถูกรับรู๎อาจเป็นเพียงความเข๎าใจตํอคุณสมบัติของสินค๎า
ที่เกิดจากความรู๎สึกที่มีตํอสินค๎า การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกับความภักดี
ตํอตราสินค๎า รวมทั้งทาให๎ผู๎บริโภคมีเหตุผลที่จะซื้อสินค๎านั้นด๎วย
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) คุณภาพการรับรู๎ จัดวําเป็น
องค๑ประกอบอยํางหนึ่งของคุณคําตราสินค๎า เป็นความรู๎สึกของผู๎บริโภคที่รับรู๎ถึงคุณภาพสินค๎าที่
เหนือกวําตราสิ นค๎าอื่น เป็นสิ่ งที่ทาให๎ผู๎บริโภคได๎รับทราบถึง ความแตกตําง ซึ่ ง เป็นเหตุทาให๎
ผู๎บริโภคเกิดพฤติกรรมในซื้อสินค๎า
ข๎อดีจากคุณภาพที่รับรู๎ในตราสินค๎า คือ เป็นเหตุผลจูงใจให๎ซื้อสินค๎าประเภท
นั้น ๆ เป็น ตัวสร๎ างความแตกตํา งและตัวกาหนดตาแหนํง ทางการตลาดของสินค๎า รวมทั้ง ถ๎ า
ผู๎บริโภคมีการรับรู๎คุณภาพ หรือคุณคําสูง จะสํงผลให๎ผู๎ผลิตสามารถตั้งราคาสินค๎าได๎สูงขึ้นด๎วย
3. ความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (Brand Association)
Aaker (1991) กลําววํา ตราสินค๎าที่เชื่อมโยงเข๎ากับความทรงจาของผู๎บริโภค
เป็นตัวชํวยให๎สินค๎ามีความแตกตํางจากสินค๎าคูํแขํง ชํวยให๎ผู๎บริโภคดึงตราสินค๎านั้นออกมาจาก
ความทรงจา
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) กลําววํา ความเชื่อมโยงกับ
ตราสิ นค๎า หมายถึง ปัจจั ยที่มีสํ วนชํวยให๎ผู๎บริโภคสามารถดึง ข๎ อมูลเกี่ยวกับตราสินค๎านั้น ๆ
ออกมาจากความทรงจา ทาให๎สินค๎าเกิดความแตกตํางจากคูํแขํง ทั้งนี้ยังทาให๎เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อสินค๎าในผู๎บริโภค โดยการสร๎างทัศนคติเชิ งบวกให๎กับตราสินค๎า การวัดภาพลักษณ๑ที่เชื่อมโยง
กับตราสินค๎า ได๎แกํ การวัดทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามความรู๎สึกนึกคิดของ
ผู๎บริโภค ตลอดจนทัศนคติที่มีตํอตราสินค๎าโดยตรง และการวัดทางอ๎อม (Indirect Approaches)
โดยกาหนดขอบเขตให๎ผู๎บริโภคเลือก เพื่อสื่ อถึงความคิดเห็น ความรู๎สึก และทัศนคติที่มีตํอตรา
สินค๎า
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ข๎ อ ดี ข องความเชื่ อ มโยงตํ อ ตราสิ น ค๎ า กลํ า วคื อ เมื่ อ ผู๎ บ ริ โ ภคเกิ ด ความ
เชื่อมโยงกับตราสินค๎าจะเป็นเหตุจูงใจในการซื้อ การสร๎างทัศนคติที่ดี ความรู๎สึกที่ดีทุกครั้งที่ใช๎ตรา
สินค๎านั้น เป็นความผูกพันในแงํบวก รวมไปถึงการขยายตราสินค๎า หากผู๎บริโภคมีความต๎องการที่
จะซื้อสินค๎าใหมํ ก็จะนึกถึงตราสินค๎านั้น และเจาะจงซื้อผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภครู๎สึกผูกพัน
4. ความภักดีตํอตราสินค๎า (Brand Loyalty)
Aaker (1991) จัดเป็นองค๑ประกอบของคุณคําตราสินค๎า เป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความยึดมั่นที่ผู๎บริโภคมีตํอตราสินค๎า ความภักดีตํอตราสินค๎ามีความสาคัญเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจาก
สะท๎อนให๎เห็นถึงพฤติกรรมผู๎บริโภควําจะเปลี่ยนไปใช๎ตราสินค๎าอื่นหรือไมํ รวมไปถึงผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมในการซื้อหรือใช๎บริการนั้นซ้าอีกหรือไมํ เป็นสิ่งบํงบอกให๎เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด
ของตราสินค๎านั้น ๆ
ศิริ ว รรณ เสรี รั ต น๑ และปณิ ศ า มี จิ น ดา (2554) กลํ า วถึ ง ความภั ก ดี ตํ อ
ตราสินค๎า วําเป็นองค๑ประกอบของคุณคําตราสินค๎าที่มีความสาคัญ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความ
ยึดมั่น ความภักดีที่ผู๎บริโภคมีตํอตราสินค๎า สะท๎อนให๎เห็นถึงพฤติกรรมผู๎บริโภค ความสาคัญของ
ความภักดีตํอตราสินค๎า คือ ชํวยสร๎างอานาจทางการค๎า (Trade Leverage) ตราสินค๎าที่ผู๎บริโภค
มีความภักดีนั้นสามารถได๎เปรียบในการเจรจาตํอรองตาแหนํงการจัดวางสินค๎า กับชํองทางการจัด
จาหนําย หรือร๎านค๎าทั่วไป ทั้งยังชํวยลดต๎นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) โดย
การรักษาฐานลูกค๎าเกําที่มีความภักดีกับตราสินค๎า ซึ่งใช๎ต๎นทุนต่ากวําการสร๎างฐานลูกค๎าใหมํ
รวมไปถึงชํวยดึงดูดความสนใจของลูกค๎าใหมํ ๆ (Attracting New Customers) การสร๎างความ
มั่นใจให๎ลูกค๎ารายใหมํสนใจมาลองใช๎ จากการได๎เห็นบุคคลรอบข๎างใช๎ตราสินค๎า
การวัดความภักดีมี 3 ด๎าน คือ ความภักดีด๎านพฤติกรรมศาสตร๑ คือ การถือ
หลั ก ในการบริ โ ภคอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง มี ค วามถี่ ใ นการซื้ อ ความภั ก ดี ด๎ า นทั ศ นคติ เ ป็ น รู ป แบบ
ความพึ ง พอใจ ความผู ก พั น ทางด๎ า นจิ ต วิ ท ยา สิ่ ง ตํ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จากพฤติ ก รรม
และระดับความภักดีตํอตราสินค๎า เป็นสํวนที่สะท๎อนการตอบสนองตํอตราสินค๎าของผู๎บริโภค
5. สินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (Other Proprietary Brand Assets)
Aaker (1991) เป็นสินทรัพย๑ของตราสินค๎า เชํน เครื่องหมายการค๎า สิทธิบัตร
หรือชํองทางในการจัดจาหนําย เป็นต๎น สินทรัพย๑เหลํานี้จะชํวยปกป้องตราสินค๎าจากคูํแขํงได๎
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) สินทรัพย๑ที่เป็นองค๑ประกอบ
อยํ า งหนึ่ ง ของคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า เชํ น สิ ท ธิ บั ต ร (Patent) ป้ อ งกั น คูํ แ ขํ ง ทางการค๎ า โดยตรง
เครื่องหมายการค๎า (Trademarks) โดยเครื่องหมายการค๎าจะชํวยรักษาคุณคําตราสินค๎า ป้องกัน
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ความสั บ สนของผู๎ บริ โภค หากมี คูํแ ขํง ที่ใ ช๎ ชื่ อ ตราสิ นค๎ า หรื อมี บรรจุ ภัณ ฑ๑ค ล๎า ยคลึง กัน และ
ชํองทางการจัดจาหนําย (Distribute Channel) ตราสินค๎าที่ดจี ะชํวยให๎มีอานาจในการตํอรองสูง
สรุปได๎วํา องค๑กรที่มีคุณคําตราสินค๎าที่ดี จะเป็นตัวชํวยให๎สินค๎าขององค๑กร
นั้นมีมูลคําเพิ่มขึ้น องค๑กรสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ๑ เองได๎ ชํวยลดการแขํงขันทางด๎านราคา
และได๎รับความนําเชื่อถือจากผู๎แทนจาหนําย นอกจากนี้องค๑กรจะต๎องมีการมุํงเน๎นการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ เพื่อสร๎างความจดจาในตัวสินค๎าให๎เกิดขึ้นในใจของผู๎บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554) โดยรวมคุณคําตราสินค๎าเป็น
ผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากความมีลักษณะเฉพาะตัวของตราสินค๎า และเป็นคุณคําเพิ่ม
(Value Added) ที่ใสํเข๎าไปในผลิตภัณฑ๑ การศึกษาเรื่องคุณคําตราสินค๎า สํวนใหญํมักเน๎นไปใน
มุมมองของผู๎บริโภคเป็นหลัก ดังภาพประกอบ 5 แสดงผลรํวมกันของการสร๎างคุณคําตราสินค๎า

คุณคํา
ตราสินค๎า

ความ
ภักดี

-

ลดตุ๎นทุนการตลาด

-

แรงต๎านจากการแขํงขัน

ตระหนัก
รู๎

-

ผู๎บริโภคนึกถึงเสมอ

-

เชื่อมั่นตํอการตัดสินใจ

-

แรงต๎านสินค๎าอื่น

-

สร๎างความพึงพอใจให๎ผใู๎ ช๎

-

รู๎ถึงจุดเดํนของสินค๎า

-

มีเหตุผลในการซื้อ

-

ราคาทีย่ อมรับได๎

-

ขยายตราสินค๎าได๎

-

ผู๎บริโภคมีความภักดี

-

รู๎ถึงจุดเดํนของตราสินค๎า

-

สามารถตั้งราคาที่สงู ขึ้นได๎

-

มีเหตุผลในการซื้อ

-

ขยายตราสินค๎าไป

-

ราคาทีย่ อมรับได๎

-

ขยายตราสินค๎าได๎

-

ความได๎เปรียบในการแขํงขัน

คุณภาพ

การ
เชื่อมโยง
ทรัพย๑สิน
อื่น

คุณคําตํอผู๎บริโภค
- ลดกระบวนการค๎นหาข๎อมูล

คุณคําตํอกิจการ
- ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล
ตํอการจัดการทางการตลาด

ผลิตภัณฑ๑อื่นได๎
-

มีความได๎เปรียบในการ

แขํงขัน

ภาพประกอบ 5 แบบจาลองวิธีการสร๎างคุณคําตราสินค๎า
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา (2554). การบริหารตราเชิงกลยุทธ๑และการ
สร๎างคุณคํา
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จากภาพประกอบ 5 พบวํา การสร๎างคุณคําตราสินค๎าสามารถทาได๎ดังนี้ (วิทยา จารุ
พงศ๑โสภณ: 2557)
1. การสร๎างคุณคําให๎กับผู๎บริโภคโดยการกระตุ๎นผู๎บริโภค
1.1 ทาให๎เกิดการตีความ และการประมวลผลของข๎อมูล กลําวคือ ผู๎บริโภค
จะมีการตีความที่ดี รวมทั้งการบอกตํอในมุมมองที่ดีให๎กับผ็บริโภครายใหมํ ก็ตํอเมื่อผู๎บริโภคนั้น
มองเห็นคุณคําของตราสินค๎า
1.2 ทาให๎เ กิดความเชื่ อมั่ นในการตัดสินใจซื้ อ กลําวคือ ผู๎บริโภคมองเห็น
คุณคําในตราสินค๎าทาให๎เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค๎า
1.3 การใช๎ ห ลั ก ความพึ ง พอใจ กลํ า วคื อ เมื่ อ ผู๎ บ ริ โ ภคเห็ น ถึ ง คุ ณ คํ า ของ
ตราสินค๎า จะทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจภายหลังการใช๎บริการ เกิดเป็นความภักดี และมีการ
ซื้อหรือใช๎บริการซ้า ซึ่งจะสํงผลในเชิงบวกตํอกาไรของธุรกิจในระยะยาว
2. การจัดหาคุณคําให๎กับธุรกิจโดยการยกระดับ
2.1 การสร๎างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการตลาด หมายถึง
เมื่ อผู๎ บ ริโ ภคเห็น คุณ คํ าตราสิ นค๎ าจะสํง ผลตํ อการใช๎ บ ริก ารหรือ ซื้ อซ้ า รวมทั้ง การบอกตํอ แกํ
ผู๎บริโภครายใหมํ สํงผลให๎ยอดขายเพิ่มขึ้น ต๎นทุนทางการตลาดต่าลง และมีกาไรสูงขึ้น
2.2 การสร๎า งความภัก ดีตํ อตรา หมายถึ ง เมื่ อผู๎ บริโ ภคเห็ นถึง คุณ คํา ตรา
สินค๎าจะสํงผลให๎เกิดความภักดี ทัศนคติที่ดีที่เกิดจากความรู๎สึกที่ดีที่มีตํอตราสินค๎า และมีความ
ภักดีด๎านพฤติกรรมโดยการซื้อหรือใช๎บริการซ้า
2.3 การตั้งราคาและกาไร หมายถึง หลังจากที่ผู๎บริโภคเกิดความภักดีในตรา
สินค๎าโดยมีพ ฤติกรรมการซื้ อซ้ านั้น ยํอมสํงผลให๎ยอดขายสูง ขึ้น ต๎นทุนการตลาดต่าลง ทาให๎
สามารถตั้งราคาขายสูงขึ้นได๎ และทาให๎เกิดกาไรสูงขึ้น
2.4 การขยายตราสินค๎า หมายถึง เมื่อใดก็ตามที่ลูกค๎ามองเห็นคุณคําตรา
สิ น ค๎ า นั้ น จะท าให๎ ส ามารถขยายตราสิ น ค๎ า นั้ น เพิ่ ม เติ ม ได๎ ด๎ ว ยการเพิ่ ม สิ น ค๎ า ใหมํ ภ ายใต๎ ชื่ อ
ตราสินค๎าเดิม
2.5 การขยายสายผลิตภัณฑ๑ หมายถึง ผู๎ประกอบการสามารถขยายสาย
ผลิตภัณฑ๑เดิมโดยใช๎ชื่อตราสินค๎าเดิมได๎ เชํน การเพิ่มสี กลิ่น ขนาด บรรจุภัณฑ๑ในรูปแบบตํางๆ
2.6 สภาพคลํองทางการค๎า หมายถึง ตราสินค๎ าที่เป็ นที่รับรู๎ ของผู๎ บริโภค
จะนาไปสูํการซื้อหรือการใช๎บริการซ้า ซึ่งมีผลตํอสภาพคลํองของกาไรและยอดขาย
การบริหารคุณค่าตราสินค้าในมุมมองลูกค้า (วิทยา จารุพงศ๑โสภณ: 2557)
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1. คุณคําของตราสินค๎าโดยยึดลูกค๎าเป็นศูนย๑กลาง (Customer – Base Brand
Equity)
คุ ณ คํ า ของตราสิ น ค๎ า เกิ ด จากการรั บ รู๎ ข องลู ก ค๎ า ตราสิ น ค๎ า จะมี คุ ณ คํ า มาก
ก็ตํอเมื่อองค๑กรสามารถสร๎างตราสินค๎านั้นให๎มีพลังและความแข็งแกรํงมากพอ โดยความแข็งแกรํง
นั้นเกิดจากการที่องค๑กรมีความเข๎าใจความต๎องการ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคอยํางถํองแท๎
เพื่ อ วางแนวทางในการสื่ อ สารภาพลั ก ษณ๑ ต ราสิ น ค๎ า ได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งแมํ น ย า การประสบ
ความสาเร็จของการสร๎างคุณคําของตราสินค๎า (Brand Equity) ในมุมมองลูกค๎านั้นจะต๎อง
ประกอบไปด๎วยองค๑ประกอบครบทั้ง 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับตราสินค๎า (Brand
knowledge) ความแตกตําง (Differentiation) และการตอบสนองของผู๎บริโภค (Consumer
response)
คุณคําของตราสินค๎าในมุมมองของลูกค๎า = ผลกระทบของความแตกตําง
(Differentiation) ที่เกิดจากการสร๎างความรู๎ที่
เกี่ยวกับตราสินค๎า (Brand Knowledge)
และมีผลตํอการตอบสนองของผู๎บริโภค
(Consumer Response) ตํอตราสินค๎านั้น ๆ
1.1 ความแตกตํางตํางของตราสินค๎า (Brand Differential)
ความแตกตํางของตราสินค๎าที่โดดเดํนเหนือคูํแขํง ยํอมทาให๎เกิดคุณคําของ
ตราสินค๎าขึ้น ผู๎บริโภคจะเกิดความแยกแยะ จดจา ระหวํางสินค๎าที่มีแบรนด๑กับสินค๎าที่ไมํมีแบรนด๑
และในหลาย ๆ ครั้ง ที่ผู๎ บริโภคมั กใช๎เรื่องความรู๎สึกเข๎ามารํวมประกอบการตัดสินใจ (Feeling
Adjustment) ความชอบ หรือไมํชอบ ไมํเพียงแตํตัดสินที่คุณสมบัติของสินค๎าเพียงเทํานั้น และการ
ตัดสินใจนั้นเอง นามาซึ่งความแตกตํางให๎กับตราสินค๎าขององค๑กร เชํน การทดลองให๎ผู๎บริโภคปิด
ตาชิมรสชาติเบียร๑ (Blind – Taste Test) พบวํา เมื่อปิดตาผู๎ทดลองแล๎วทาการชิมรสชาติเบียร๑ ผล
ที่ได๎ คือ ผู๎ทดลองมีแนวโน๎มเลือกเบียร๑ที่มีรสชาติดี เป็นเบียร๑แบรนด๑เดียวกัน ซึ่งผลที่ได๎แตกตํางกับ
ตอนที่ผู๎บริโภคชิมเบียร๑แบบเปิดตาและรับรู๎ถึงตราสินค๎าของเบียร๑แตํละชนิด พบวํา ผู๎ทดลองพึง
พอใจในรสชาติของเบียร๑ตามแบรนด๑ที่ลูกค๎าแตํละคนชื่นชอบ เป็นต๎น
1.2 การสร๎างความรู๎ที่เกี่ยวกับตราสินค๎า (Brand Knowledge)
การที่ผู๎บริโภคจะสามารถจดจาสินค๎าของบริษัทได๎ นักการตลาดจะต๎องสร๎าง
ความเชื่อมโยงทางความคิด ผํานทางความรู๎สึกนึกคิด การเรียนรู๎ การได๎ยิน การมองเห็น เป็นต๎น
ให๎ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุํ ม ลู ก ค๎ า เพื่ อ สํ ง ผํ า นความแตกตํ า งของสิ น ค๎ า ให๎ ไ ปถึ ง ผู๎ บ ริ โ ภค ประกอบกั บ
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ประสบการณ๑ โดยตรงในอดี ตของผู๎ บริโ ภค หรื อการรับ รู๎ผํ านการบอกเลํา จากบุค คอื่น เพื่ อให๎
ผู๎บริโภคเกิดการจดจาตราสินค๎านั้น และหลงเหลือเอกลักษณ๑ความแตกตํางของสินค๎า ให๎อยูํในใจ
ของผู๎บริโภค โดยจะต๎องอาศัยองค๑ประกอบ 2 สิ่ง มาชํวยในการสร๎างความจดจาของผู๎บริโภค
ได๎แกํ การรับรู๎ตราสินค๎า (Brand awareness) และภาพลักษณ๑ของตราสินค๎า (Brand image) ที่มี
ความแตกตําง โดดเดํนอยํางมีเอกลักษณ๑ ให๎ติดอยูํในความทรงจาของผู๎บริโภค
ความรู๎เกี่ยวกับตราสินค๎า = การรับรู๎ของตราสินค๎า + ภาพลักษณ๑ของตราสินค๎า
Brand Knowledge = Brand awareness

+ Brand image

นั ก การตลาดต๎ อ งหาแนวทางที่ ท าให๎ ผู๎ บ ริ โ ภครั บ รู๎ ใ นตราสิ น ค๎ า จดจ า
เอกลักษณ๑ แยกแยะถึงความแตกตํางระหวํางสินค๎าขององค๑กรกับสินค๎าคูํแขํงได๎ โดยระดับการ
รับ รู๎ ข องผู๎ บ ริ โภคแบํ ง ออกเป็ น 2 รูป แบบ คื อ การจดจ าตราสิน ค๎ า ได๎ เ มื่ อ มี สิ่ ง กระตุ๎ น (Brand
recognition) และการจดจาตราสินค๎าได๎โดยไมํต๎องมีสิ่งกระตุ๎น (Brand Recall)
การจดจาตราสินค๎าได๎เมื่อมีสิ่งกระตุ๎น (Brand recognition) คือ ผู๎บริโภค
สามารถจดจาสินค๎านั้นได๎ ก็ตํอเมื่อได๎รับสิ่งกระตุ๎นหรือได๎เห็นสัญญาณบางอยํางเกี่ยวข๎องกับตรา
สินค๎านั้น เชํน เมื่อเห็นสีเหลืองที่ร๎านถํายรูป ก็จะนึกถึงฟิล๑มโกดัก (Kodak) การรับรู๎ในระดับนี้
เหมาะสาหรับสินค๎าที่ผู๎บริโภคมีการตัดสินใจซื้ออยํางฉับพลัน ไมํมีก ารวางแผนในการซื้อมากํอน
ลํวงหน๎าคือ เห็นแล๎วจาได๎
การจดจาตราสินค๎าได๎โดยไมํต๎องมีสิ่งกระตุ๎น (Brand Recall) คือ ผู๎บริโภค
สามารถระลึกจดจาตราสินค๎าได๎ เพียงแคํพูดถึงประเภทของสินค๎านั้น ๆ โดยไมํมีการกระตุ๎นจากสิ่ง
ตําง ๆ เชํน ถ๎าพูดถึงรถยนต๑ก็จะนึกถึง โตโยต๎า (Toyota) การรู๎ในระดับนี้เหมาะสาหรับสินค๎าที่
ผู๎บริโภคต๎องมีการวางแผนการตัดสินใจซื้อมากํอนลํวงหน๎า โดยนักการตลาดหาแนวทางที่ทาให๎
ผู๎บริโภคจดจาตราสินค๎าได๎ เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการเป็นตราสินค๎าลาดับต๎น ๆ ที่ผู๎บริโภคนึก
ถึงกํอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งความได๎เปรียบในการแขํงขันของตราสินค๎ ามีระดับการรับรู๎อยูํ 3 ระดับ
ดังนี้
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ข๎อได๎เปรียบเมื่อตัดสินใจซื้อ
(Choice Advantage)
ข๎อได๎เปรียบเมื่อเป็นทางเลือก
(Consider Advantage)
ข๎อได๎เปรียบเมื่อเรียนรู๎
(Learning Advantage)

ภาพประกอบ 6 ลาดับขั้นของความได๎เปรียบในการรับรู๎ตราสินค๎า
ที่มา: วิทยา จารุพงศ๑โสภณ (2557). กลยุทธ๑ การบริหารแบรนด๑ Strategic Brand
Management
ข๎อได๎เปรียบเมื่อเรียนรู๎ (Learning Advantage) คือ การที่นักการตลาดป้อน
ข๎อมูลที่เหมาะสม ถูกต๎องให๎แกํผู๎บริโภค ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดการจา การหาข๎อมูลในแงํตําง ๆ ของ
ตราสิ นค๎านั้น ทาให๎ผู๎ บริโภคเปิดใจที่จ ะรับรายละเอียดข๎อมู ลของตราสินค๎าที่ผู๎บริโภคคุ๎นเคย
มากกวําตราสินค๎าที่ไมํคุ๎นเคย เมื่อผู๎บริโภคมีระดับการรับรู๎ที่สูง จะทาให๎คําใช๎จํายที่ต๎องใช๎ในการ
สื่อสารทางการตลาดลดลง
ข๎อได๎เปรียบเมื่อเป็นทางเลือก (Consider Advantage) จากการศึกษา
พฤติกรรมของผู๎บริโภค พบวํา กํอนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค จะมีการเรียงลาดับการนึกถึง
สิ น ค๎ า จากหมวดหมูํ กํอ นการนึ ก ถึ ง ตราสิ นค๎ า ตํ า ง ๆ เชํ น หลัง จากเสี ย เหงื่ อ จากการเลํ น กี ฬ า
ผู๎บริโภคจะนึกถึงเครื่ องดื่มเกลื อแรํกํอน และนึกถึง ตราสินค๎าเป็นลาดับถัดมา เชํน สปอนเซอร๑
(Sponsor) เป็นต๎น ดังนั้นการสร๎างตราสินค๎า นักการตลาดต๎องพยายามผูกตราสินค๎าให๎เป็นสํวน
หนึ่งของสถานการณ๑ และมีการกาหนดหมวดหมูํประเภทสินค๎า (Product Category) ที่เหมาะสม
เพื่อสร๎างโอกาสในการเป็นตัวเลือกของผู๎บริโภค
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ข๎อได๎เปรียบเมื่อตัดสินใจซื้อ (Choice Advantage) หลังจากที่ตราสินค๎าสา
มารถฝังอยูํในความทรงจา และเป็นหมวดหมูํที่ผู๎บริโภคต๎องการซื้อแล๎วนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นตัว
ตัดสิ นวําสินค๎าจะขายได๎หรือไมํ ซึ่งโดยปกติผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้ อสินค๎า ที่มี ความผูกพันจาก
ประสบการณ๑ตรงในอดีตหรือความคุ๎นเคย ไมํวําจะเป็นความคุ๎นเคยจากการได๎ยิน การรับรู๎จาก
บุคคลอื่น ยิ่งสินค๎าที่ผู๎บริโภคมีการรับรู๎ตราสินค๎าที่สูง จะยิ่งเป็นประโยชน๑ด๎านความได๎เปรียบใน
การแขํงขันของตราสินค๎าให๎เพิ่มมากขึ้น
1.3 การตอบสนองของผู๎บริโภค (Consumer Response)
ผู๎บริโภคจะมีการตอบสนองตํอการสื่อสารของตราสินค๎านั้น ๆ ที่แตกตํางกัน
ไป ไมํวําจะเป็นการปฏิบัติ ความสามารถในการจดจา (Brand Recognition) การฟื้นความทรงจา
ที่เกี่ยวกับตราสินค๎า (Brand Recall) และความคิดเห็นในแงํตําง ๆ ที่มีตํอตราสินค๎ านั้น แสดงวํา
ตราสินค๎าเริ่มมีคุณคําในสายตาของผู๎บริโภคแล๎วนั่นเอง
การวัดคุณค่าตราสินค้า (Measuring Brand Equity)
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2550) ได๎กลําวไว๎วํา การวัดคุณคําตราสินค๎าเป็นการทาให๎
ตราสินค๎านั้นคงอยูํในใจผู๎บริโภค สามารถทาได๎ 2 วิธี ในการวัดคุณคําตราสินค๎า ดังนี้
1. วิธีการประเมินทางอ๎อม (Indirect approach) เป็นการประเมินศักยภาพของ
ตราสิ น ค๎ า โดยการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู๎ บ ริ โ ภคด๎ ว ยการก าหนด การติ ด ตามโครงสร๎ า ง
ความรู๎สึก ความพึงพอใจในตราสินค๎า
2. วิธีการประเมินทางตรง (Direct approach) เป็นการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอบสนองของผู๎บริโภค ในด๎านการรับรู๎ในตราสินค๎า
จะเห็นได๎วําการวัดคุณคําตราสินค๎าทั้ง 2 วิธีนั้น นักการตลาดสามารถนามาใช๎เป็น
แนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด มีความสาคัญตํอนักการตลาดอยูํ 2 ประการคือ ประการ
แรก ทาให๎นักการตลาดเข๎าใจปัจ จั ยของคุณคําตราสินค๎าได๎อยํางแท๎จริง และเข๎าใจวําคุณคํา
ตราสิ นค๎านั้นมีผลตํอพฤติกรรม มี ผลตํอความสนใจของผู๎บริโภคอยํางไร ประการที่สอง ทาให๎
นักการตลาดสามารถรับรู๎คุณคําตราสินค๎าในมุมมองของผู๎บริโภคทั้งในด๎านการรับรู๎ (Perception)
เชํน การรู๎จักตราสินค๎า (Brand Awareness) ความสัมพันธ๑กับตราสินค๎า (Brand Association)
และคุ ณ คํ าที่ ถู กรั บรู๎ (Perceived Quality) ตลอดจนในเรื่อ งของความภั กดี ตํ อตราสิน ค๎ า
(Brand loyalty)
คุณคําของตราสินค๎าเปรียบเสมือนภาพสะท๎อนของกิจกรรมทางการตลาดที่มีการ
สื่อสารออกมาให๎ผู๎บริโภครับรู๎ โดยการทาให๎ตราสินค๎าเข๎าไปอยูํในใจของผู๎บริโภคจนกลายเป็น
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ตัวเลือกที่ผู๎บริโภคนึกถึงตลอดเวลาในการจะเลือกซื้อสินค๎าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะทาให๎องค๑กรได๎
ผลตอบแทนสูงในอนาคต สรุปได๎วําคุณคําตราสินค๎าในสายตาของผู๎บริโภคนั้น มีความสาคัญ
อยํางมากกับการตลาดในยุคปัจจุบัน รวมทั้งยังมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมในการบริโภคของ
ผู๎บริโภค เป็นตัวชํวยให๎เกิดการรับรู๎ การจดจาในตราสินค๎านั้นได๎กํอนคูํแขํงขัน ซึ่งทาให๎เกิดความ
ได๎เปรียบทางการค๎า
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ผู๎ วิ จั ย ได๎ น าแนวคิ ด
และทฤษฎีด๎านคุณคําตราสินค๎าของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และปณิศา มีจินดา, 2554) ซึ่งกลําววํา
คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย การรู๎จักตราสินค๎า คุณภาพที่ถูกรับรู๎ ความเชื่อมโยงกั บตราสินค๎า
ความภักดีตํอตราสินค๎า และสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎ากับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค
ชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู๎วิจัยได๎นาคุณคําตราสินค๎าทั้ง 5 ด๎าน มาใช๎ในการ
อ๎างอิงการวิจัยดังนี้ (1) ด๎านการรู๎จักสินค๎า ศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภค เกี่ยวกับความสามารถ
ในการจดจา ความคุ๎นเคยกับตราสินค๎า รวมทั้งการรับรู๎ถึงเอกลักษณ๑ และชื่อเสียงของขนมหวาน
แบรนด๑อาฟเตอร๑ ยู (2) ด๎านคุณภาพการรับรู๎ ศึกษาความคิดเห็นของผู๎ บริโภคในการรับรู๎ถึง
คุณสมบัติ และประโยชน๑จากการบริโภค ได๎แกํ เนื้อสัมผัสที่ดีของผลิตภัณฑ๑ รสชาติกลํอมกลม มี
ความเป็นเอกลั กษณ๑ เ ฉพาะตัว ผลิตภัณฑ๑มี ม าตรฐานในการผลิต มี ความรู๎สึกปลอดภัย และ
เชื่อมั่นในตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู (3) ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู๎บริโภคที่มีตํอตราสินค๎า ความเชื่อมั่นในรสชาติความอรํอย คุณภาพ รวมทั้งการรับรู๎ถึงมาตรฐาน
ภาพลักษณ๑ที่ดีที่ผู๎บริโภคมีตํอตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู (4) ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า ศึกษาความ
คิดเห็นของผู๎บริโภควํามีใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นประจาหรือไมํ รวมทั้งการเต็มใจที่จะบอกตํอ
ให๎ผู๎อื่นให๎มาใช๎บริการและอุดหนุนใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ตํอไป และ(5) สินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค๎า ศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอ เครื่องหมายการค๎า ลิขสิทธิ์ ภายใต๎ตรา
สินค๎า อาฟเตอร๑ ยู ในด๎านการเป็นที่รู๎จั กกั นโดยทั่วไป มีคุณคําตํอการจดจา เป็นตัวบํง บอกถึง
มาตรฐานในการผลิตที่ผู๎บริโภครับรู๎ได๎
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภคเจนวาย
ความหมายของเจเนอเรชั่น (Generation)
นริศา สุระวิญ๒ู (2559) ยุคสมัยหรือที่เราเรียกวํา เจนเนอเรชั่น (Generation) จะมี
พฤติ ก รรม ลั ก ษณะเดํ น การใช๎ ชี วิ ต รู ป แบบในการด ารงชี วิ ตของคนในแตํ ล ะยุ ค สมั ย มี ค วาม
แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับการเติบโตมาทํามกลางกับสภาพสัง คม เทคโนโลยี การถูกเลี้ยงดูตําง ๆ
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ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันได๎มีการจัดแบํงกลุํมคนออกเป็นรุํนตํา ง ๆ จานวน 8 เจนเนอเรชั่น โดย
เจนเนอเรชั่นที่เกี่ยวข๎องกับวัยทางาน และมีบทบาทกับองค๑กรในปัจจุบัน แบํงออกเป็น 4 เจนเนอ
เรชั่นหลัก ๆ ดังนี้
1. Gen B หรือ Baby Boomer หมายถึง คนที่เกิดระหวํางปี พ.ศ.2489 – 2507
หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกวํา เบบี้บูมเมอร๑ เพราะประชากรที่เหลืออยูํหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีจานวนน๎อย คนในยุคนั้นจึงต๎องมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร๎างกาลังคนขึ้นมา
พัฒนาประเทศชาติ คนในยุคนี้คือคนที่มีอายุตั้งแตํ 54 ปีขึ้นไป ลักษณะของคนกลุํมนี้จะเป็นคนที่
ทุํม เทกับการทางานและองค๑ร มี ความอดทนอดกลั้นสูง เคารพกฎกติกา และเป็นคนประหยัด
อดออม
2. Gen X หรือ Generation X หมายถึง คนที่เกิดระหวํางปี พ.ศ.2508 - 2522 ใน
ปัจจุบันมีอายุระหวําง 39 - 53 ปี เป็นรุํนลูกของ Gen-B ซึ่งคน Gen X จะชํวยเหลือตัวเองได๎ดี ชอบ
พูดคุย มี ความเชื่ อมั่ นในตัวเองสู ง มี ความคิดกว๎าง ชอบสั่ง สมประสบการณ๑ ใฝ่หาความรู๎ ให๎
ความสาคัญกับครอบครัวและงานอยํางเทําเทียมกัน
3. Gen Y หรือ Why Generation หมายถึง คนที่เกิดระหวํางปี พ.ศ.2523 – 2537
ในปัจจุบันมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี คนกลุํมนี้จะมีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนเฉพาะตัว มีมั่นใจในตัวเอง
กล๎ า แสดงออก ชอบความรวดเร็ ว สะดวก และเป็ น คนไฮเทคโนโลยี พฤติ ก รรมสํ ว นใหญํ จ ะ
เกี่ยวข๎องกับโลกอินเตอร๑เน็ตทั้งสิ้น เชํน สมัครงานผํานอินเทอร๑เน็ต ใช๎แอพลิเคชั่นตําง ๆ เป็นต๎น
รักอิส ระ ชอบงานที่ไ มํ ต๎อ งเข๎า ออฟฟิ ศ ให๎วั ดกันที่ ผลงาน ไมํ ช อบอยูํ ในกรอบ ไมํ ช อบเงื่ อนไข
ถ๎างานหนักคําตอบแทนต๎องสูงตามที่พอใจ การศึกษาเน๎นใช๎ความเข๎าใจมากกวําการจา
4. Generation Z คือ คนที่เกิดหลังกลุํมเจเนอเรชั่นวายเป็นต๎นมา การสื่อสารของ
คนกลุํมนี้สํวนใหญํจะสื่อสารผํานคอมพิวเตอร๑หรือสมาร๑ทโฟน เรียกได๎วําเป็นยุคสั งคมก๎มหน๎า
ต๎องการที่จะประสบความสาเร็จรวดเร็ว กล๎าคิดกล๎าถาม มีความอดทนต่า และยังต๎องการความรัก
และความหํวงใย
คุณลักษณะ ความต้องการ และแรงจูงใจในการทางานของเจนเนอเรชั่นวาย
นริศา สุระวิญ๒ู (2559) กลุํมเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุํมบุคคลที่ใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑
ในการดารงชี วิ ตเป็น สํ วนใหญํ เรี ยกได๎ วํา เป็ นไฮเทคโนโลยี ลั กษณะของคนกลุํ ม นี้ จึ ง มี ค วาม
คลํองตัว เรียนรู๎เร็ว ปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ได๎ดีรวมทั้งเทคโนโลยีนั้นทาให๎งํายตํอการเข๎าถึง
สื่ อ ตํ า ง ๆ จึ ง มี โ อกาสมากขึ้ น ที่ ไ ด๎ เ ห็ น บุ ค คลนั ก กี ฬ า ดาราหรื อ ศิ ล ปิ น ที่ ป ระสบความส า เร็ จ
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มีชื่อเสียง จึงทาให๎กลุํมเจนเนอเรชั่นวายยึดบุคคลเหลํานั้นเป็นแบบอยําง และผลักดันให๎กลุํมเจน
เนอเรชั่นวายมีความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบความสาเร็จตามแบบอยํางที่ตั้งไว๎
กานต๑พิชชา เกํงการชําง (2556) กลําวถึงเจอเนอเรชั่นวาย ไว๎วํา บุคคลกลุํมนี้มีความ
เอกลักษณ๑ความเป็นตัวเองสูง พร๎อมที่จะเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง
สามารถปรับตัวในสถานการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นได๎ดี ชอบการแขํงขัน งานที่ท๎าทาย และมีทักษะใน
การใช๎งานเทคโนโลยีสูง โดยเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันอยํางมาก รวมทั้งมีความ
ต๎องการ ที่จะประสบความสาเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยมีบุคคลที่ประสบความสาเร็จ มีชื่อเสียง
เป็นต๎นแบบ นอกจากนี้ในกรณีที่การเกิดสงสัยและต๎องการคาตอบ คนกลุํมนี้อาจเลือกการซักถาม
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งคาตอบที่รวดเร็ว และประหยัดเวลามากกวําเมื่อเทียบกับการค๎นคว๎าหาคาตอบด๎วย
ตนเอง
พสุ เดชะรินทร๑ (2552) กลําวถึงแรงจูงใจที่สาคัญของกลุํมคนเจอเนอเรชั่นวาย คือ
การทางานเป็นทีมเวิร๑ค เนื่องจากกลุํมคนเหลํานี้ชอบการพูดคั ย สังสรรค๑กับผู๎อื่น ไมํชอบอยูํ ใน
กรอบ จึงชอบงานที่มีลักษณะเปิดโอกาสให๎สร๎างปฏิสัมพันธ๑กับเพื่อนรํวมงาน
ลักษณะนิสัยในการทางานของ Generation Y (นริศา สุระวิญ๒ู, 2559)
1. ให๎ความสาคัญกับงานที่ตัวเองมีความชื่นชอบมากกวําสิ่งอื่น
2. มีความทะเยอทะยาน ต๎องการประสบความสาเร็จเร็ว
3. ชอบที่จะให๎หัวหน๎ารับฟังความคิดเห็นของตน
4. เมื่อเรียนรู๎งานแล๎ว อยากเป็นคนที่จะตัดสินใจเอง
5. อยากมีการดาเนินชีวิตแบบสมดุล ไมํใชํทุํมเทให๎กับงานทั้งหมด
6. กล๎าแสดงออก มีเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนเป็นของตัวเอง
7. ชอบอยูํกับสภาพแวดล๎อมที่ไมํเครํงครัด
รายได้เฉลี่ยของ Generation Y
วิพรรณ ประจวบเหมาะ (2557) กลําววํา ถ๎าเทียบ ณ ชํวงอายุที่เทํากัน กลุํมคนชํวง
เจนเนอเรชั่นรุํนหลังนั้นจะมีรายได๎ และกาลังซื้อสูงขึ้นกวํากลุํมคนเจนเนอเรชั่นในรุํนแรก กลําวคือ
เจนเนอเรชั่นเอกซ๑ และเจนเนอเรชั่นวายมีรายได๎และกาลังซื้อสูงกวําเบบี้ บูมเมอร๑ โดยพิจารณา
จากกราฟแทํงที่แสดงถึงรายได๎เฉลี่ยของคนแตํ ละชํวงเจนเนอเรชั่น และกราฟเส๎นที่แสดงถึงความ
ยากจน ดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 รายได๎เฉลี่ยของกลุํมคนแตํละเจนเนอเรชั่น
ที่มา: วิพรรณ ประจวบเหมาะ (2557) สานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ
จากภาพประกอบ 7 พบวํา รายได๎ของเจนเนอเรชั่นเอกซ๑สูงกวําเส๎นความยากจน
(Poverty line) โดยมีระดับรายได๎เฉลี่ยอยูํที่ 9,949 บาท /คน /เดือน ซึ่งสอดคล๎องกับคําแรงขั้นต่าปี
2561 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ปรับคําแรงขึ้นจากเดิมเป็น 325 บาท โดยคําแรงเฉลี่ยตํอ
เดือนอยูํที่ประมาณคนละ 9,750 บาท (ขําวไทยพีบีเอส, 2561: ออนไลน๑)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู๎บริโภคเจนวาย (Generation Y) ผู๎วิจัยได๎
นาแนวคิดและทฤษฎีของ นริศา สุระวิญ๒ู (2559) ที่กลําวไว๎วํา ผู๎บริโภคเจนวายเป็นบุคคลที่เกิด
ระหวํางปี พ.ศ.2523 – 2537 ในปัจจุบันมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี ซึ่งเป็นกลุํมผู๎บริโภคที่ผู๎วิจัยมี
ความสนใจใช๎เป็นกลุํมตัวอยํางในการทาวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริ ว รรณ เสรี รัต น๑ แ ละคณะ (2560) ได๎ ก ลํ า วถึ ง พฤติ กรรมผู๎ บ ริ โ ภค (Consumer
behavior) ไว๎วํา เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุํมคน บุคคล หรือองค๑กร (คือผู๎บริโภค) เกี่ยวกับ
การเลือก ซื้อ สินค๎าและบริการ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตนเอง เป็นปัจจัยที่สาคัญตํอ
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นักการตลาด เนื่องจาก จะได๎จัดกลยุมทธืหรือสิ่งกระตุ๎นการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสามารถสนอง
ตํอความพึงพอใจ และความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ โดยจะมีผลตํอความสาเร็จของธองค๑กร
วุ ฒิ สุ ข เจริ ญ (2559) กลํ า วถึ ง พฤติ ก รรมผู๎ บ ริ โ ภควํ า เป็ น การศึ ก ษาผลรวมของ
พฤติกรรมทางการตลาด โดยได๎รับอิทธิ พ ลจากทฤษฎีอุปสงค๑ (Demand theory) แนวคิด
พฤติกรรมของผู๎บริโภคได๎มีการพัฒนาควบคูํไปกับแนวคิดทางด๎านการตลาด นับวําเป็นศาสตร๑ที่
เกี่ยวข๎องกับการตลาดอยํางใกล๎ชิด ซึ่งแนวคิดทางการตลาดดั้งเดิม (Classical marketing) จะอยูํ
บนพื้นฐานของศาสตร๑ทางด๎านสังคมศาสตร๑ เชํน มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร๑ และสังคมวิทยา
ซึ่งการเข๎าใจพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นผลมาจากการสารวจสามะโนประชากร และการสารวจตลาด
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) พฤติกรรมที่แตํละบุคคลจะมี แตกตํางกันออกไป
ในด๎านการได๎รับ การใช๎สินค๎า รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจ โดยปัจจัย ที่มีผลตํอพฤติกรรมการ
บริ โ ภคนั้ น จะขึ้ น อยูํ กั บ สํ ว นประสมการตลาด (Marketing mix) ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological factors) ปัจจัยทางสัง คม (Social factors) และปัจ จัยทางสถานการณ๑
(Situational factors)
1.ผู๎ บริโภค (Consumer) หรือ ผู๎บ ริโภคคนสุดท๎าย (Ultimate consumer)
หมายถึง ผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ ผู๎ซื้อสินค๎าไปเพื่อใช๎สํวนตัว และครอบครัว หรือผู๎บริการผลิตภัณฑ๑ขั้น
สาหรับตลาดสินค๎าบริโภค (Consumer market)
2. ลูกค๎า (Consumer) หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินค๎า ประกอบด๎วย ผู๎บริโภค และ
ผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม ลูกค๎าสามารถอธิบายได๎ 2 ลักษณะ คือ
2.1 ลูกค๎าที่ซื้อสินค๎าไปใช๎สํวนตัว (Personal customer) เป็นผู๎บริโภคสินค๎า
หรือผู๎บริโภคคนสุดท๎าย
2.2 ลูกค๎าที่เป็นองค๑การ (Organizational customer) ประกอบด๎วย ธุรกิจที่
หวัง กาไรและไมํ หวัง กาไร ราชการและสถาบันที่ต๎องซื้อผลิตภัณฑ๑ วัตถุดิบ อุปกรณ๑ วัสดุและ
อะไหลํ เพื่อใช๎ในการผลิตหรือการให๎บริการ ลูกค๎าที่เป็นองค๑การถือวําเป็น ผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม
(Industrial user)
3. ผู๎ใช๎อุตสาหกรรม (Industrial user) หมายถึง ผู๎ซื้อสินค๎าไปเพื่อใช๎ในการผลิต
การให๎บริการ หรือการดาเนินธุรกิจ สาหรับตลาดสินค๎าอุตสาหกรรม (Industrial market)
4. ผู๎ซื้อรายบุคคล (Individual buyer) บทบาทของผู๎ซื้อเฉพาะราย อาจได๎รับ
หรือไมํได๎รับอิทธิพลมาจากบุคคลอื่นในการตัดสินใจซื้อ บริโภค หรือใช๎บริการสินค๎า
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5. บทบาทพฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer behavior roles) หมายถึง บทบาท
ของผู๎ บริ โภคในการตั ดสิ น ใจซื้ อ นั กการตลาดจะต๎อ งศึก ษาพฤติก รรมของผู๎บริ โภคเพื่อ นามา
ประยุกต๑ใช๎กับการกาหนดกลยุทธ๑ทางการตลาด โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลยุทธ๑ด๎านการโฆษณา
ชูชัย สมิทธิไกร (2558) กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระทาที่เกี่ยวข๎อง
กับการตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการกาจัดสํวนที่เหลือ
(Dispose) ของสิ นค๎าหรือบริการตํางๆ ของบุคคล เพื่อให๎ได๎ม าซึ่ ง ความต๎องการ และความ
ปรารถนาของตน สามารถอธิบายพฤติกรรมเหลํานี้โดยละเอียดได๎ดังนี้
การตัดสินใจเลือก หมายถึง กระบวนการและพฤติกรรมทางจิตใจของผู๎บริโภค
ที่ครอบคลุ ม พฤติกรรมตํางๆ ตั้ง แตํการตระหนักถึง ความต๎องการ การประเมินทางเลือกตํางๆ
การค๎นหาข๎อมูล และการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ
การซื้อ หมายถึง การดาเนินการของผู๎บริโภคเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าหรือบริการ
ที่ต๎องการ ตั้งแตํกระบวนการเลือกแหลํงที่จะซื้อ รวมไปถึงวิธีการชาระคําสินค๎าหรือบริการ
การใช๎ หมายถึง การรับบริการจากองค๑กร หรือการที่ผู๎บริโภคนาสินค๎ามาใช๎
ประโยชน๑ตามที่มุํงหวัง
การกาจัดสํวนที่เหลือ หมายถึง การนาสํวนที่เหลือของผลิตภัณฑ๑ไ ปกาจั ดทิ้ง
ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การนากลับมาใช๎ใหมํ (Reuse) การนาไปผลิตใหมํ (Recycle) หรือการทิ้งใน
ถังขยะ เป็นต๎น
ความสาคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) พฤติกรรมของผู๎บริโภคเป็นเป้าหมายที่นักการตลาด
ควรให๎ ค วามสนใจ ถ๎ า มี ก ารน าสิ น ค๎ า ออกสูํ ต ลาดโดยไมํ มี ก ารวิ เ คราะห๑ ต ลาดอยํ า ง เพี ย งพอ
จะสํงผลให๎นักการตลาดไมํบรรลุเป้าหมายทางการตลาด การวิเคราะห๑พฤติกรรมทาได๎โดยการใช๎
ผู๎บริโภคเป็นเกณฑ๑ นักการตลาดจะต๎องทราบถึง ความต๎องการ ความพึง พอใจอยูํตลอดเวลา
เนื่องจากพฤติกกรมของผู๎บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เพื่อที่จะเสนอผลิตภัณฑ๑ได๎ตรง
กับความต๎องการให๎มากที่สุ ด เพื่อปกป้องผลประโยชน๑ของผู๎บริโภค และเพื่อประโยชน๑ในด๎าน
การตลาด
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ (2560) กลําววํา คาถามที่ใช๎ในการวิเคราะห๑พฤติกรรม
ผู๎บริโภคนั้น มีอยูํ 7 ประการ หรือ 6Ws กับ 1H เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7Os) ดังตาราง
ดังตํอไปนี้
ตาราง 1 แสดงคาถาม 7 คาถาม เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค
คาถาม (6Ws และ 1H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะกลุํมเป้าหมาย

กลยุทธ๑การตลาด (4Ps) ประกอบด๎วย

1. ใครอยูํในตลาดเป้าหมาย

(Occupants) ได๎แกํ

กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑ด๎านราคา

(Who is in the target

(1) ด๎านประชากรศาสตร๑

กลยุทธ๑ด๎านการจัดจาหนําย และกลยุทธ๑

market?)

(2) ด๎านภูมิศาสตร๑

ด๎านสํงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ

(3) ด๎านจิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห๑ สามารถสนองตอบตํอความพึงพอใจของ
(4) ด๎านพฤติกรรมศาสตร๑

กลุํมเป้าหมายได๎

2. ผู๎บริโภคซื้ออะไร

สิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการจาก

กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย

(What does the consumer

ผลิตภัณฑ๑ หรือสิ่งที่ผู๎บริโภค

(1) ผลิตภัณฑ๑หลัก (2) รูปลักษณ๑

buy?)

ต๎องการซื้อ (Objects) ซึ่งได๎แกํ

ผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ การบรรจุภัณฑ๑ ตรา

องค๑ประกอบ หรือคุณสมบัติของ สินค๎า รูปแบบบริการ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ๑ ซึ่งมีความแตกตํางที่

(3) ผลิตภัณฑ๑ควบ (4) ผลิตภัณฑ๑ที่

เหนือกวําคูํแขํง

คาดหวัง และ(5) ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ ความแตกตํางทางการแขํงขัน
เชํน ภาพลักษณ๑ ความแตกตํางด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ บริการ และพนักงาน
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ตาราง 1 (ตํอ)
คาถาม (6W’s และ 1’H)
3. ทาไมผู๎บริโภคจึงซื้อ
(Why does the consumer
buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7O’s)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

ผู๎บริโภคซื้อสินค๎าเพื่อตอบสนอง กลยุทธ๑ที่ใช๎มากคือ (1) กลยุทธ๑ด๎าน
ตํอความต๎องการของตนเอง ซึ่ง ผลิตภัณฑ๑ (2) กลยุทธ๑การสํงเสริม
นักการตลาดจะต๎องศึกษาถึง การตลาด ประกอบด๎วย กลยุทธ๑ด๎าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซื้อของผู๎บริโภค ซึ่งได๎แกํ

การโฆษณา การขายโดยใช๎พนักงาน
ขายการสํงเสริมการขาย การให๎ขําว

(1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด๎าน และการประชาสัมพันธ๑ (3) กลยุทธ๑ด๎าน
จิตวิทยา (2) ปัจจัยภายนอกหรือ ราคา และ(4) กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการ
ปัจจัยด๎านสังคมวัฒนธรรม และ จัดจาหนําย
(3) ปัจจัยสํวนบุคคล
4. ใครมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจซื้อ
(Who participates in the
buying?)

5. ผู๎บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does consumer
buy?)

กลุํมตํางๆ (Organizations) ที่มี กลยุทธ๑ที่นิยมนามาใช๎มากคือ กลยุทธ๑
อิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของ ด๎านการโฆษณา และกลยุทธ๑ด๎านการ
ผู๎บริโภค ได๎แกํ (1) ผู๎ริเริ่ม (2) ผู๎ สํงเสริมการตลาด (Advertising and
มีอิทธิพล (3) ผู๎ตัดสินใจซื้อ
(4) ผู๎ซื้อ และ(5) ผู๎ใช๎

Promotion Strategies)

โอกาสในการซื้อของผู๎บริโภค

กลยุทธ๑ที่นามาใช๎กันมากคือ กลยุทธ๑

(Occasions) เชํน ชํวงเดือนใด ด๎านการสํงเสริมการตลาด เพื่อจัดสรร
ของปี ชํวงฤดูกาลใดของปี
ชํวงเวลาที่เหมาะสมกับโอกาสในการซื้อ
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวัน
สาคัญตํางๆ

ของผู๎บริโภค

40
ตาราง 1 (ตํอ)
คาถาม (6W’s และ 1’H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7O’s)

ชํองทางหรือแหลํงที่ผู๎บริโภคทา
6.ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน
การซื้อ เชํน ห๎างสรรพสินค๎า
(Where does the consumer
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ร๎านขายของชา
buy?)
เป็นต๎น
7.ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร
(How does the consumer
buy?)

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎บริโภค ประกอบด๎วย
(1) การรับรู๎ปัญหา หรือการรับรู๎
ถึงความต๎องการ
(2) การค๎น หาข๎อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) การตัดสินใจซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ๑ที่เกี่ยวข๎อง คือกลยุทธ๑ด๎านชํอง
ทางการจัดจาหนําย บริษัทนา
ผลิตภัณฑ๑สูํตลาดเป้าหมายโดย
พิจารณาวําจะผํานคนกลางอยํางไร
กลยุทธ๑ที่นามาใช๎ คือ กลยุทธ๑ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด ประกอบด๎วย การ
โฆษณา การขายโดยใช๎พนักงานขาย
การสํงเสริมการขาย การให๎ขําวและการ
ประชาสัมพันธ๑ รวมไปถึงการตลาด
ทางตรง โดยจะกาหนดวัตถุประสงค๑ใน
การขายให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ใน
การตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค

คานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได๎แบํงสํวนการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคออกเป็น
2 สํวน ดังนี้
1. Cardinal approach คือ ความพึงพอใจของผู๎บริโภค ซึ่งสามารถทาการวัดได๎
2. Ordinal approach คือ วัดลาดับของความพึงพอใจ เชํน ชอบสีนี้มากกวําอีกสี
หนึง่
ความต๎องการของผู๎บริโภคเกี่ยวข๎องกับเรื่องของความต๎องการเป็นไปตามกฎของเส๎น
อุปสงค๑ (Demand) ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับราคาและปริมาณ ในเชิงผกผันกัน ผู๎บริโภคจะซื้อสินค๎าที่
ตนมีความพึงพอใจมากที่สุด (Maximize satisfaction) เนื่องจากความไมํเทํากันของรายได๎แตํละ
บุคคล เป็นผลให๎ผู๎บริโภคจะต๎องมีความรู๎ในตัวสินค๎าและบริการเป็นอยํางดี จนเกิดการวางแผนใน
การซื้อสินค๎าและบริการ รวมไปถึง การแบํงปริมาณการซื้อนั้นออกเป็นหนํวยยํอย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558)
1. อิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางประชากรศาสตร๑
สภาพแวดล๎อมยํอมมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมในการบริโภค มีอิทธิพลตํอประชากรที่
อาศัยอยูํในสังคมนั้น ๆ โดยอิทธิพ ลทางสภาพแวดล๎อมประกอบไปด๎วย อิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ประชากร วัฒนธรรม ชั้นสังคม กลุํมอ๎างอิง ครอบครัว แบบการดารงชีวิต และบุ คลิกภาพ ดังนั้น
นักการตลาดจึงจาเป็นต๎องศึกษาอิทธิพลดังกลําวเพื่อประโยชน๑ตํอการวางแผนทางการตลาด
1.1 สภาพที่เกี่ยวข๎องกับความตั้งใจและทางเลือกของผู๎บริโภค ผู๎บริโภคที่มี
ทางเลื อกหรือความตั้ง ใจซื้ อสิ นค๎านั้น ยํอมขึ้นอยูํกับสภาพที่มุํ งหวัง และสภาพที่ไ มํ ไ ด๎มุํ ง หวัง
สภาพที่มุํงหวัง ได๎แกํ การมีอายุมากขึ้นนั่นหมายถึงรายได๎ประจาตํอเดือนของผู๎บริโภคที่จะเพิ่ม
มากขึ้นด๎วย หรือการมี ง านทาเพื่อมี รายได๎ และปัจ จั ยอื่น ๆ ที่สํง ผลให๎การตั้ง ใจซื้ อสินค๎าของ
ผู๎บริโภคประสบผลได๎ และสภาพที่ไมํได๎มุํงหวัง กลําวคือ ผู๎บริโภคไมํสามารถจะเกิดความตั้งใจซื้อ
ขึ้นมาได๎ ดังภาพประกอบที่ 8

ตัวแปรทางสภาพที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ความตั้งใจ

สภาพที่มุํงหวัง

ทางเลือก

สภาพที่ไมํมุํงหวัง

ภาพประกอบ 8 แสดงถึงอิทธิพลของสภาพที่มุํงหวังและไมํมุํงหวังที่มีตํอความตั้งใจและทางเลือก
ที่มา คานาย อภิปรัชญาสกุล (2558). พฤติกรรมผู๎บริโภค Consumer Behavior
1.2 การวิเคราะห๑อิทธิพลทางเศรษฐกิจและประชากร เป็นปัจจัยที่จะสํงผล
ตํอ พฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ นค๎ า ของผู๎ บริ โ ภค นั ก การตลาดจ าเป็ น ต๎อ งติ ดตามอิ ท ธิ พ ลดั ง กลํ า ว
เนื่องจากจะเป็นประโยชน๑ตํอการวางแผนทางการตลาด
1.3 แหลํงข๎อมูลทางเศรษฐกิจและประชากร นักการตลาดสามารถหาข๎อมูล
ด๎านรายได๎และข๎อมูลเกี่ยวกับประชากร ได๎จากสามะโนครัวในเขตอาเภอตําง ๆ
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1.4 อิ ท ธิ พ ลทางเศรษฐกิ จ เป็ น ปั จ จั ย ที่ นั ก การตลาดควรให๎ ค วามส าคั ญ
เนื่องจากเป็นปัจจัยมีผลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคอยํางเห็นได๎ชัด เชํน ในกรณีที่ผู๎บริโภคมีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น ยํอมมีผลตํอความสามารถในการซื้อที่สูงขึ้น เป็นต๎น
1.5 อิทธิพลทางประชากร เป็นปัจจัยที่มี ผลตํอการเพิ่มอานาจซื้อ ซึ่งอิทธิพล
เหลํานี้ ได๎แกํ ขนาดของครอบครัวที่เล็กลงจะทาให๎จานวนครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น สํงผลให๎มีความ
ต๎องการมากขึ้นสาหรับสินค๎าครอบครัว การศึกษาที่สูงขึ้นของผู๎บริโภคทาให๎ความต๎องการเพิ่มขึ้น
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทาให๎มีความต๎องการมากขึ้น เป็นต๎น
2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค
2.1 ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง ปัจจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ ไมํใชํเรื่องทางสัญชาติญาณ บุคคลจะต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมนั้น
ๆ (Socialization) เนื่องจากจะต๎องอยูํรํวมกับบุคคลอื่น และในขณะเดียวกันจะต๎องเรียนรู๎รับเอา
วัฒนธรรมนั้นเข๎ามา (Acculturation) แล๎วถํายถอดจากคนรุํนหนึ่งไปยังอีกรุํนหนี่งตํอ ๆ กันไป
โดยนักการตลาดจะใช๎ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมนี้ในการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค เพื่อที่ต๎องการ
ทราบถึงความคิด ทัศนคติ คํานิยม และสัญลักษณ๑อื่น ๆ วัฒนธรรมมีอยูํ 2 ลักษณะ คือในรูปธรรม
สามารถมองเห็นได๎ เชํน รูปรํางผลิตภัณฑ๑ การแตํงกาย เป็นต๎น และในรูปนามธรรม ไมํสามารถจะ
มองเห็นได๎ เชํน ความคิด ความอําน ทัศนคติตําง ๆ เป็นต๎น
2.2 แหลํงที่มาของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม มีข๎อสมมติฐานตําง ๆ ดังนี้
2.2.1 วัฒนธรรมเกิดจากแนวทางการตอบสนองที่ได๎เรียนรู๎ เมื่อบุคคลได๎
กระทา หรือได๎เรียนรู๎ในทางปฏิบัติใดเป็นระยะเวลาตํอเนื่องอยูํเป็นประจาในการดารงชีวิต ก็จะถูก
สืบทอดกลายเป็นวัฒนธรรมที่ใช๎ตํอกันมาจากรุํนหนึ่งไปยังอีกรุํนหนึ่ง
2.2.2 วัฒนธรรมเกิดจากคํานิยมที่มีการอบรมหรือสอนอยูํเสมอ เกิดขึ้น
เป็นประจาจนเป็นที่ยอมรับในสังคม
2.2.3 วัฒนธรรมเกิดจากปรากฎการณ๑ทางสังคม ปรากฎการณ๑ที่เกิดใน
กลุํมคนภายในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด
2.2.4 วั ฒ นธรรมเกิ ด จากการตอบสนองความพอใจ การกระท าที่
ตอบสนองความพึงของคนในสังคมนั้นถือวําเป็นวัฒนธรรม
2.2.5 วัฒ นธรรมเกิดจากกระบวนการที่ปรับตัวอยูํเสมอ ถ๎าในสัง คมมี
กระบวนการปรับตัวเกิดขึ้น ก็สามารถที่จะเกิดวัฒนธรรมใหมํ
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2.3 การศึกษาวัฒนธรรม
นักการตลาดควรมีการศึกษาปัจจัยด๎านวัฒนธรรม เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู๎บริโภคสํวนใหญํได๎รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรม สามารถศึกษาจากงาน
ภาคสนาม การวิเคราะห๑เนื้อเรื่อง การศึกษาภาคตัดขวาง และการศึกษาตามแนวยาวของคํานิยม
2.4 วัฒนธรรมยํอยและวัฒนธรรมที่ตํางกัน
ในสั ง คมจะประกอบด๎วยวัฒ นธรรมหลัก และวั ฒ นธรรมยํอย นักการ
ตลาดควรที่จะวิเคราะห๑วํา ผู๎บริโภคมีพฤติกรรม คํานิยม สิ่งจูงใจ การตัดสินใจซื้อ และการใช๎คน
กลางนั้นมีความแตกตํางกันอยํางไร
2.5 บทบาทของวัฒนธรรมที่มีตํอการตลาด
นักการตลาดควรตระหนักถึงปัจจัยด๎านวัฒนธรรม เนื่องจากจะเป็นแนว
ปฏิบัติในการกาหนดราคา การติดตํอสื่อสาร รวมถึงเป็นแนวทางในการใช๎บริการ
3. ชั้นสังคม
3.1 ความหมายและลักษณะของชั้นสังคม ชั้นสังคม หมายถึง การแบํงกลุํม
ในสังคมไปตามความสนใจ คํานิยมดารงชีวิต พฤติกรรมที่เหมือนหรือคล๎ายคลึงกัน
3.2 ตัวกาหนดชั้นสังคม ได๎แกํ อาชีพ รายได๎ พฤติกรรมสํวนบุค คล เข๎ากับ
คํานิยม รวมไปถึงการครอบครองทรัพย๑สิน เป็นต๎น
3.3 ชั้นสังคมกับการตลาด แตํละชั้นสังคมยํอมมีความแตกตํางในเรื่องของ
การตัดสิน หรือพฤติกรรมในการซื้อสินค๎า โดยขึ้นอยูํกับสิ่งจูงใจ กระบวนการตัดสินใจ การหยั่งรู๎
บุคลิกภาพ แหลํงสารสนเทศ เป็นต๎น นักการตลาดจึ งควรวิเคราะห๑ ศึกษา และให๎ความสาคัญ
เนื่องจากชั้นสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการแบํงสํวนตลาด
4. กลุํมอ๎างอิงและครอบครัว
4.1 ลักษณะและหน๎าที่ของกลุํมอ๎างอิง กลุํมอ๎างอิง คือ กลุํมตําง ๆ ที่อยูํใน
สังคม ผู๎บริโภคที่จะเข๎ารํวมกลุํมอ๎างอิงจะต๎องพิจารณาตัวเองด๎วยวําสามารถเข๎ากับสมาชิกบุคคล
อื่นในกลุํมได๎หรือไมํ โดยกลุํมอ๎างอิงมีหน๎าที่ คือ เป็นตัวกาหนดบรรทัดฐานของกลุํม เพื่อให๎สมาชิก
ในกลุํมปฏิบัติตาม และเป็นสื่อกลางสาหรับบุคคลตําง ๆ
4.2 ประโยชน๑ของกลุํมอ๎างอิงที่มีตํอตลาด คือ ชํวยให๎นักการตลาดรู๎วําสินค๎า
ใดเป็นที่ต๎องการของกลุํ ม อ๎างอิง ควรมี การติดตํอสื่อสารกับผู๎นากลุํม อยํางไร รวมทั้ง ทราบถึง
สํวนประกอบโครงสร๎างระบบบริโภคในสัง คมนั้น ๆ ซึ่งจะชํวยให๎นักการตลาดวางแผน และนา
สินค๎าไปเสนอขายได๎ตรงกับความต๎องการ และเข๎าถึงกลุํมอ๎างอิงได๎มากขึ้น
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4.3 ความหมายและลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันสากลที่ทุก
แหํง หนต๎องมี ทาหน๎า ที่เ ป็นสื่ อกลางในการกลั่นกรองบรรทัดฐาน โดยครอบครัวสามารถแบํง
ออกเป็นครอบครัววงใน ซึ่งหมายถึง พํอ แมํ ลูก สํวนครอบครัววงนอก หมายถึ ง ปู่ ยํา ตา ยาย
หลาน
4.4 อิทธิ พ ลของครอบครัวที่มี ตํอสารสนเทศและประสบการณ๑ของบุคคล
กลําวคือ ครอบครัวเป็นตัวกลางสาคัญที่ชํวยในการรับชํวงจากระบบสังคมที่ใหญํกวํา ครอบครัวจึง
อิทธิพลตํอสมาชิกเป็นอยํางมากในการถํายถอดประสบการณ๑ ข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ
4.5 โครงสร๎างของบทบาทในครอบครัวมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ บทบาทใน
ครอบครัวที่แตกตํางกัน เกิดจากโครงสร๎างภายในครอบครัวที่แตกตํางกัน โครงสร๎างบทบาทใน
ครอบครัว มีอยูํ 5 ประเภท ได๎แกํ ลักษณะอิสระ คือ อานาจในการตัดสินใจซื้อของสามีภรรยาเป็น
อิสระตํอกัน สามีครอบครอง คือ อานาจในการตัดสินใจซื้อเป็นของสามี ภรรยาครอบครอง คือ
อานาจในการตัดสินใจซื้อเป็นของภรรยา บุตรมีสํวนรํวม คือ บุตรมีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อของ
ครอบครัว และลักษณะรํวมกัน อานาจในการตัดสินใจซื้อเป็นของสามีภรรยารํวมกัน ทั้งนี้นักการ
ตลาดควรศึกษาโครงสร๎างบทบาทในครอบครัววําใครเป็นผู๎มีบทบาทมากที่สุด และอานาจในการ
ซื้อเป็นของบุคคลใด ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ให๎นกั การตลาดเข๎าถึงผูท๎ ม่ี อี ิทธิพลในการซื้อได๎มากขึ้น
4.6 ประโยชน๑ ข องโครงสร๎ า งบทบาทในครอบครั ว ที่ มี ตํ อ การตลาด การรู๎
โครงสร๎างของบทบาทในครอบครัว ชํวยให๎นักการตลาดเข๎าถึงผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อได๎
อยํางถูกต๎อง
5. แบบการดารงชีวิตและบุคลิกภาพของผู๎บริโภค
5.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการดารงชีวิต การดารงชีวิต หมายถึง แบบแผนใน
การใช๎ชีวิตประจาวันของผู๎บริโภค ซึ่งจะแตกตํางกันออกไปตามการใช๎ ชีวิต ทั้งยังมีการปรับตัว
เพื่ อ ให๎เ ข๎ า กับ สั ง คมนั้ น ๆ ได๎ โดยการดารงชี วิ ต ของแตํ ละบุ ค คลจะมี ผ ลตํ อการตัด สิ น ใจของ
ผู๎บริโภค เนื่องจากบุคคลเกิดการเรียนรู๎จากสภาพแวดล๎อมทางสังคม แล๎วกลั่นกรองเป็นคํานิยม
แบบการดารงชีวิตและบุคลิกภาพ
5.2 ปัจจัยที่กาหนดแบบการดารงชีวิต แบบการดารงชีวิตของแตํละบุคคลจะ
ได๎รับอิทธิ พลมาจากครอบครัว ศาสนา คํานิยม และสถาบันการศึกษา คํานิยมเกิดจากเรียนรู๎
ประสบการณ๑ โดยที่คํานิยมที่แตกตํางกันสํงผลให๎การดารงชีวิตแตกตํางกันด๎วย
5.3 บุ ค ลิ ก ภาพ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตั ว บุ ค คล ได๎ แ กํ ลั ก ษณะ
เฉพาะตัว สังคมจิตวิทยา ทฤษฎีจิตวิเคราะห๑
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5.4 การคาดคะเนพฤติกรรมผู๎บริโภค นักการตลาดควรคาดคะเนพฤติกรรม
ของผู๎บริโภคในเรื่องของ การเลือกซื้อสินค๎า เลือกตราสินค๎า อิทธิพลทางสังคมที่มีผลตํอผู๎บริโภค
เพื่อประโยชน๑ในการวางแผนทางการตลาด
5.5 การใช๎ บุค ลิกภาพเพื่ อการแบํง สํ วนตลาด นักการตลาดควรวิเคราะห๑
บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่เหมือนกันจัดให๎อยูํกลุํมเดียวกัน ในเรื่องของอายุ รายได๎ ตําง ๆ
เนื่องจากบุคลิกภาพของผู๎บริโภคที่แตกตํางกัน จะมีพฤติกรรมในการซื้อ ความพึงพอใจ ที่แตกตําง
กัน
6. กลุํมอิทธิพลที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎า กลุํมอิทธิพล คือ บุคคลตั้งแตํ
สองบุคคลขึ้นไป ประเมินจากปฏิกิริยาระหวํางกัน และที่มีความรู๎สึกเกี่ยวข๎องกัน มีจุดมุํงหมาย
เดียวกัน โดยพฤติกรรมในการบริโภคจะได๎รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายใน ได๎แกํ ปัจจัยเฉพาะ
บุค คล หรื อ ปัจ จั ยภายนอก ได๎ แ กํ ปั จ จั ย ด๎า นสัง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ปั จ จั ย ด๎ านสั ง คมที่เ ป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ประกอบด๎วย ครอบครัว เพื่อน ชั้นสัง คม วัฒนธรรมรวมไปถึง
วัฒนธรรมกลุํมยํอย
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ (2560) ได๎กลําวถึงโมเดลพฤติกรรมของผู๎บริโภคไว๎วํา
ประกอบด๎วย 3 สํวน คือ ปัจจัยนาเข๎า กระบวนการ และผลลัพธ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยนาเข๎า (Input) เป็นปัจจัยที่มีผลตํอคํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วยสํวนสาคัญ 2 สํวน คือ กิจกรรมสํวนประสมทาง
การตลาด และสภาพแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้มีผลกระทบตํอ
การตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ดังนี้
1.1 ปัจจัยนาเข๎าด๎านสํวนประสมทางการตลาด (Market mix input) เป็น
กิจกรรมที่การแจ๎งขําวสาร และสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการซื้อ หรือใช๎ผลิตภัณฑ๑
ประกอบด๎วย
1.1.1 กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product strategy) การกาหนดคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ๑ให๎แตกตํางเหนือคูํแขํงขัน รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความดึงดูด นําสนใจ
1.1.2 กลยุทธ๑ด๎านราคา (Price strategy) โดยการกาหนดราคาเพื่อ
กระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการซื้อ
1.1.3 กลยุทธ๑ด๎านการจัดจาหนําย (Place strategy) โดยการกระจาย
ชํองทางการจัดจาหนํายให๎ทั่วถึง และเข๎าถึงได๎งําย เพื่อความสะดวกแกํผู๎บริโภคในการหาซื้อสินค๎า
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1.1.4 กลยุ ท ธ๑ ด๎ า นการสํ ง เสริ ม การตลาด (Promotion strategy)
ประกอบด๎วย กลยุทธ๑ด๎านการโฆษณา (Advertising strategy) โดยการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ
เพื่อให๎ผู๎บริโภครู๎จักและจดจาสินค๎าได๎ กลยุทธ๑ด๎านการขายโดยใช๎พนักงานขาย (Personal selling
strategy) โดยการใช๎ความสามารถของพนักงานขาย ณ จุดขาย เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎า กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการขาย (Sales promotion strategy) ได๎แกํ การลด
แลก แจก แถมตํางๆ เป็นต๎น กลยุทธ๑ด๎านการให๎ขําว และประชาสัมพันธ๑ (Publicity and public
relation strategy) โดยการเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎กับผลิตภัณฑ๑ และองค๑กร และกลยุทธ๑ด๎าน
การตลาดทางตรง (Direct marketing strategy) ได๎แกํ จดหมายตรง การใช๎แคตตาล็อก หรือการ
ขายผํานทางเว็บไซต๑ เป็นต๎น
นอกจากนั้นยังมีสิ่งกระตุ๎นอื่นๆ ที่มีผลกระทบตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค และเป็นสิ่ง
ที่นอกเหนือการควบคุมขององค๑กร ได๎แกํ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง วัฒนธรรม
เป็นต๎น
2. กระบวนการ (Process) หรื อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู๎ บ ริ โ ภค
(Consumer decision making process) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎บริโภค ประกอบด๎วย การรับรู๎ปัญหาหรือการรับรู๎ถึงความต๎องการ การค๎นหาข๎อมูล และการ
ประเมินผลทางเลือก ซึ่งจะต๎องพิจารณาถึงปัจจัยสํวนบุคคลที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค
ประกอบด๎วย อายุ การศึกษา อาชีพ วงจรชีวิตครอบครัว รายได๎ คํานิยม รูปแบบการดารงชีวิต
ตลอดจนปัจจัยด๎านจิตวิทยา ซึ่งล๎วนแตํมีผลกระทบตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค
3. ผลลัพธ๑ (Output) จะเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม 2ประการ คือ การตัดสินใจซื้อ
(Purchase decision) และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) โดยนักการ
ตลาดจาเป็นต๎องประเมินผลภายหลังการซื้อของผู๎บริโภค เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2560) กลําววํา ปัจจัยที่มีที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
ผู๎บริโภค ได๎แกํ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยสํวนบุคคล และปัจจัยภายใน ซึ่งอธิบายได๎ดังนี้
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ได๎แกํ ปัจจัยด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural factors) หน๎าที่ของ
นักการตลาดคือ การศึกษาลักษณะ ความรู๎สึกนึกคิดของกลุํมผู๎บริโภคที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะมี
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ประโยชน๑ใ นด๎า นของการจั ดสํ ว นประสมทางการตลาดตํา งๆ ให๎เหมาะกับความต๎ องการของ
ผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม
ลักษณะของผู๎ซื้อที่ได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยด๎านสังคมและวัฒนธรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม (Cultural factors) ประกอบด๎วย
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความต๎องการ
และพฤติกรรมของบุคคล มีรากฐานมาจากครอบครัว ตลอดจนสถาบันทางสังคมอื่นๆ ซึ่งนักการ
ตลาดต๎องศึกษาถึงความรู๎สึ กนึกคิดของบุคคลในสัง คม ได๎แกํ คํานิยมของบุคคลที่มีตํอตนเอง
คํานิยมของบุคคลที่มีตํอผู๎อื่น คํานิยมของบุคคลที่มีตํอองค๑การ คํานิยมของบุคคลที่มีตํอสังคม
คํานิยมของบุคคลที่มีตํอธรรมชาติ และคํานิยมของบุคคลที่มีตํอมวลมนุษยชาติ
1.2 วัฒนธรรมยํอย (Subculture) เป็นกลุํมบุคคลเล็กๆ ที่อยูํในวัฒนธรรม
หนึ่งที่มีคํานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน รูปแบบพฤติกรรมที่แตกตํางไปจากวัฒนธรรมหลักที่พวก
เขาอยูํ โดยจะมี ลั กษณะเฉพาะที่แตกตํางกันไปสาหรับสมาชิ กในกลุํม นั้นๆ และเมื่ อกลุํม ของ
วัฒนธรรมยํอยมีขนาดใหญํขึ้น ทาให๎กาลังซื้อมีมากขึ้นด๎วย องค๑กรควรมีการวางแผนการตลาด
แบบกระจายตัว (Diversity marketing) เพื่อสนองตอบตํอความต๎องการที่แตกตํางกันของแตํละ
กลุํมวัฒนธรรมยํอย
1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ในแตํละสังคมจะมีการแบํงสมาชิกออกเป็นระดับชั้น โดยจะถือเกณฑ๑
รายได๎ ฐานะ การศึกษา อาชีพ ตระกูล ซึ่งแตํละชั้นของสังคมจะมีลักษณะคํานิยม พฤติกรรมการ
บริโภคความสนใจที่คล๎ายคลึงกัน นักการตลาดควรพิจารณาถึงชั้นสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดตลาดเป้าหมาย กาหนดสํวนแบํงตลาด กาหนดตาแหนํงผลิตภัณฑ๑ รวมทั้งจัดสํวนประสม
การตลาดให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของคนในแตํละชั้นสังคมได๎อยํางเหมาะสม
2. ปัจจัยด๎านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ของผู๎บริโภคทั้งทางตรงและทางอ๎อม ประกอบด๎วย ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง บทบาท และสถานะของ
ผู๎ซื้อ
2.1 กลุํมอ๎างอิง (Reference groups) หมายถึง กลุํมที่บุคคลที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อมตํอพฤติกรรม และทัศนคติของผู๎บริโภคในด๎านพฤติกรรมและรูปแบบการ
ดารงชีวิต ทัศนคติ และแนวคิดของบุคคล ซึ่งได๎แกํ
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2.1.1 กลุํม สมาชิก (Membership groups) ซึ่ง เป็นกลุํม ที่มีอิทธิพ ล
โดยตรงกับผู๎บริโภค ประกอบด๎วย กลุํมปฐมภูมิ ได๎แกํ ครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนรํวมงาน ซึ่งจะ
พบปะกันอยํางตํอเนื่องแบบไมํ เป็นทางการ และกลุํม ทุติยภูมิ ได๎แกํ กลุํม ศาสนา กลุํมการค๎า
ซึ่งมักจะติดตํอกันแบบเป็นทางการ และมีความตํอเนื่องน๎อยกวํากลุํมปฐมภูมิ
2.1.2 กลุํ ม ที่ใฝ่ฝัน (Aspirational groups) หมายถึง กลุํม ที่บุคคล
ต๎องการนามาเป็นแบบอยํา ง หรือ ปรารถนาที่ จ ะเข๎ารํ วมเป็น สมาชิ ก ด๎วย เชํ น กลุํม บุคคลที่ มี
ชื่อเสียง นักแสดง นักกีฬา เป็นต๎น
2.1.3 กลุํมที่ไมํพึงประสงค๑ (Dissociation groups) หมายถึง กลุํมที่
บุคคลไมํปรารถนาที่จะเกี่ยวข๎องด๎วย แตํกลุํมที่ไมํพึงประสงค๑สาหรับคนหนึ่งอาจเป็นกลุํมที่ใฝ่ฝัน
สาหรับอีกคนหนึ่งก็ได๎
2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซึ่งเกี่ยวข๎องกันทางสายโลหิต การ
แตํง งาน หรือการรับอุปการะให๎เ ข๎ามาอยูํด๎วยกัน โดยครอบครัวจะประกอบด๎วย บิดา มารดา
พี่น๎อง ซึ่งนับวําเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลมากที่สุดตํอความคิดเห็น ทัศนคติ และคํานิยมของบุคคล ซึ่ง
สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค
2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) โดยบุคคลจะมีบทบาท
และสถานภาพที่แตกตํางกันในแตํละกลุํมสังคม และผู๎บริโภคสํวนใหญํมั กจะเลือกซื้อสินค๎าที่
สามารถสื่อถึงบทบาท สถานภาพของตนเองในสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factors influencing
consumer behavior)
การตัดสินใจของผู๎ซื้อได๎รับอิทธิพลจากลักษณะสํวนบุคคลของคนในด๎านตํางๆ ดังนี้
1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตํางกันจะมีความต๎องการในสินค๎าและบริการ
ตํางกัน เชํน กลุํมวัยรุํน จะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํ ชอบสินค๎าประเภทแฟชั่น สํวนกลุํมผู๎ สูงอายุ
จะสนใจสินค๎าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต๎น
2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle: FLC) เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตของ
บุคคล ซึ่ ง มี ผ ลตํอการดารงชี วิต ทาให๎เกิดความต๎องการในผลิตภัณฑ๑และพฤติกรรมการซื้ อที่
แตกตํางกัน
3. อาชีพ (Occupation) ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน ทาให๎เกิดความต๎องการ
สินค๎าและบริการที่แตกตํางกัน หน๎าที่ของนักการตลาดคือ จะต๎องศึกษาวําสินค๎าและบริการนั้น
เป็น ที่ต๎อ งการของกลุํ ม อาชี พ ใด เพื่อที่ จ ะได๎จั ดเตรีย มสิน ค๎า ให๎ส อดคล๎อ งเหมาะสมกับความ
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ต๎องการของผู๎บริโภคได๎ลงตัวที่สุด เชํน นักธุรกิจหรือผู๎บริหารจะซื้อสินค๎าเพื่อเสริมสร๎างบุคลิกภาพ
หรือภาพลักษณ๑ของตนเอง ในขณะที่ลูกจ๎างโดยทั่วไปจะซื้อสินค๎าที่จาเป็นตํอการครองชีพ
4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได๎ (Income)
ปัจจัยเหลํานี้จะมีผลกระทบตํอสินค๎าและบริการ ซึ่ งนักการตลาดต๎องสนใจในแนวโน๎มของรายได๎
สํวนบุคคล เนื่องจากปัจจัยด๎านรายได๎จะมีผลตํออานาจการซื้อ
5. การศึกษา (Education) ผู๎ที่มีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพที่สามารถสร๎างรายได๎
สูงกวําผู๎ที่มีการศึกษาน๎อยกวํา จึงมีแนวโน๎มในบริโภคผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีคุณภาพมากกวํ า
หรือมีทางเลือกมากกวํานั่นเอง
6. คํานิยมหรือคุณคํา และรูปแบบการดารงชีวิต (Value and Lifestyle: VALs)
คํานิยม (Value) หมายถึง ความเชื่อ หรือความคิดที่มีผลตํอพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคล
สํวน รูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการดารงชีวิตของบุคคล โดยเกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรม ที่บุคคลนั้นสนใจ
ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ได๎แกํ ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อและการใช๎สินค๎า โดยจะเกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค ปัจจัยภายใน
หรือปัจจัยด๎านจิตวิทยา ประกอบด๎วย การจูงใจ การรับรู๎ ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
แนวคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 .การจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต๎องการที่ได๎รับการกระตุ๎นจากภายใน
หรือภายนอกบุคคล เชํน ชั้นของสังคม วัฒนธรรมหรือเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งเป็นแรงผลักดัน
ให๎เกิดพฤติกรรมเพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย
2. การรับรู๎ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแตํละบุคคลจะตีความหมาย
เกี่ยวกับสิ่งกระตุ๎น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได๎แกํ การได๎เห็น ได๎กลิ่น ได๎ยิน ได๎รสชาติ และได๎
รู๎สึก
3. การเรียนรู๎ (Learning) หมายถึง ประสบการณ๑ของผู๎บริโภค การเรียนรู๎ทาให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม การเรียนรู๎ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได๎รับสิ่งกระตุ๎นและ
เกิดการตอบสนอง ซึ่งเราเรียกวํา ทฤษฎีสิ่งกระตุ๎น - การตอบสนอง (Stimulus – Response: SR
theory) นักการตลาดได๎ประยุกต๑ใ ช๎ทฤษฎีนี้โดยการจัดกิจกรรมการสํงเสริมการขายในรูปแบบ
ตํางๆ การโฆษณาซ้าๆ เพื่อทาให๎ผู๎บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อและใช๎บริการสินค๎า
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4. ความเชื่อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ๑ในอดีต และปัจจัยด๎านความเชื่อถือมีผลตํอการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎บริโภค
5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู๎สึกด๎านอารมณ๑ที่บุคคลมีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แสดงถึงความพึงพอใจหรือไมํพึงพอใจ โดยปัจจัยด๎านทัศนคติของผู๎บริโภคจะมีความสัมพันธ๑กับ
การตัดสินใจซื้อสินค๎า ซึ่งทัศนคตินั้นขึ้นอยูํกับข๎อมูลที่ได๎รับของแตํละบุคคล นั่นก็คือประสบการณ๑
ที่ผํานมาในอดีต ถ๎าต๎องการให๎สินค๎าเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค สิ่งที่นักการตลาดควรทาคือ สร๎าง
ทัศนคติของผู๎บริโภคให๎สอดคล๎องกับสินค๎าขององค๑กร โดยการพิจารณาวําทัศนคติของผู๎บริโภค
เป็นอยํางไร แล๎วจึงพัฒนาสินค๎าให๎สอดคล๎องกับทัศนคติของผู๎บริโภค ซึ่งเป็นวิธีที่งํายกวําการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู๎บริโภคให๎เกิดความต๎องการในตัวสินค๎าเนื่องจากต๎องใช๎เวลานาน ซึ่ง
องค๑ประกอบของการเกิดทัศนคติมี 3 ประการ ดังนี้
5.1 สํวนของความเข๎าใจ (Cognitive component) เป็นการแสดงถึงการรับรู๎
และความเชื่อถือของผู๎บริโภค ซึ่งก็คือความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
5.2 สํวนของความรู๎สึก (Affective component) หมายถึง สํวนที่สะท๎อนถึง
อารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎บริโภค แสดงออกถึงความชอบหรือความไมํชอบ ซึ่งก็คือความรู๎สึกที่มีตํอ
ผลิตภัณฑ๑
5.3 สํวนของพฤติกรรม (Behavior component) หมายถึง ปัจจัยที่เป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมของผู๎ บริโภคที่มี ตํอผลิตภั ณฑ๑หรือตราสินค๎า ซึ่ ง แนวโน๎ม การกระทาของ
ผู๎บริโภคเกิดจากทัศนคติที่มีตํอสิ่งนั้นๆ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช๎สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด เชํน
การโฆษณา การขายโดยใช๎พนักงานขาย การสํงเสริมทางการตลาด เป็นต๎น เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิด
พฤติกรรมการซื้อ
6. บุคลิกภาพ (Personality) ใช๎เป็นตัวแปรในการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคใน
การเลือกตราสินค๎า นักการตลาดต๎องพยายามสร๎างบุคลิกของตราสินค๎าให๎ตรงกับบุคลิกภาพของ
ผู๎บริโภคที่เป็นกลุํมเป้าหมาย
7. แนวคิดของตนเอง (Self - Concept) ความรู๎สึกนึกคิดที่บุคคลมีตํอตนเอง หรือ
บุคคลอื่นมีตํอตนเอง ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมในการบริโภค โดยยึดหลักวํา “We are what we
have” หรือ “สิ่งที่เรามีอยูํบํงบอกความเป็นตัวเรา” แนวคิดของตนเองประกอบด๎วย
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7.1 แนวคิดที่แท๎จริงของตนเอง (Real self) คือ ความคิดที่บุคคลมองตนเองที่
แท๎จริง
7.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal self) คือ ความรู๎สึกนึกคิดที่บุคคล
ใฝ่ฝันอยากให๎ตนเป็นเชํนนั้น จึงมักทาให๎พฤติกรรมสอดคล๎องกับความคิดในอุดมคติ
7.3 แนวคิดของตนเองที่ต๎องการให๎บุคคลอื่นหรือสังคมมองตนเองที่แท๎จริง
(Real other) คือ ภาพลักษณ๑ที่บุคคลคานึงวําสังคมหรือบุคคลอื่นจะมองตนเองอยํางไร
7.4 แนวคิดของตนเองที่ต๎องการให๎บุคคลอื่นหรือสังคมคิดเกี่ยวกับตนเองใน
อุดมคติ (Ideal other) คือ การที่บุคคลต๎องการให๎บุคคลอื่นหรือสังคมคิดถึงเขาในมุมมองใด
มุมมองหนึ่ง
8. อารมณ๑ (Emotions) ผู๎บริโภคจะมีการตอบสนองในด๎านตํางๆเข๎ามาเกี่ยวข๎อง
กับตราสินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ ซึ่งจะทาให๎ผู๎บริโภครู๎สึกมั่นใจ ภาคภูมิใจ ตื่นเต๎น ดังนั้นนักการตลาด
ควรมีการโฆษณาที่ต๎องสร๎างความรู๎สึกของผู๎ บริโภคให๎เชื่อมโยงกับตรา เพื่อสร๎างความผูกพันทาง
อารมณ๑ซึ่งกํอให๎เกิดความภักดีในตราสินค๎า
นักการตลาดจาเป็นต๎องศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค
ซึ่งได๎แกํปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน รวมทั้งปัจจัยสํวนบุคคล ซึ่งจะเห็นได๎วําปัจจัยตํางๆ เหลํ านี้มี
อิท ธิ พ ลตํ อ ลั ก ษณะความสนใจของผู๎บ ริ โ ภค นั ก การตลาดควรนาปั จ จั ย ตํ า งๆนี้ ไ ปปรับ ใช๎ กั บ
ผลิตภัณฑ๑ในด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจาหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด เพื่อสร๎างให๎
ผู๎บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตํอตัวผลิตภัณฑ๑
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค ผู๎วิจัยได๎นาแนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2560) กลําววํา ในการวิเคราะห๑ตลาด
และพฤติกรรมของผู๎บริโภคนั้นมีคาถาม 7 ประการ หรือ 6Ws และ 1H เพื่อค๎นหาคาตอบ
7 ประการ หรือ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค มาอ๎างอิงในการตั้งคาถามในด๎านพฤติกรรม
ได๎ แ กํ ความถี่ ในการใช๎ บ ริ ก าร จ านวนเงิ นที่ ใ ช๎ จํ า ยในการซื้ อตํ อ ครั้ง ประเภทผลิต ภั ณฑ๑ ที่ ซื้ อ
บํอยครั้งที่สุด สถานที่ที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ วัตถุประสงค๑ในการใช๎บริการ และผู๎มีอิทธิพลในการใช๎
บริการ เพื่อให๎ทราบถึงพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคชํวงอายุเจนวาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

52
ประวัติและความเป็นมาของร้านอาฟเตอร์ ยู (After You)
ประวัติความเป็นมา
บริษัท อาฟเตอร๑ ยู จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการมากกวํา 10 ปี ดาเนินธุรกิจการ
ให๎บริการด๎านขนมหวาน และเครื่องดื่มตํางๆ ภายใต๎ชื่อร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยเริ่มต๎นจากความคิด
ความฝันของคุณกุลพัชร๑ กนกวัฒนาวรรณ หรือคุณเม และมีคุณแมํทัพ ต.สุวรรณ หรือคุณหมิง
เป็นผู๎ดาเนินธุรกิจ
อาฟเตอร๑ ยู เริ่มเปิดสาขาแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่ เจ อเวนิว ทองหลํอ
และเข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ตั้งแตํวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
ยังมีโรงงานการผลิตที่ได๎มาตรฐานอยูํในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จวบจนปัจจุบัน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีสาขาให๎บริการรวมทั้งสิ้น 30 สาขา ดังนี้ (1) สีลมคอมเพล็กซ๑ (2) เอ็มบีเค
เซ็นเตอร๑ (3) ทํามหาราช (4) สยามสแควร๑วัน (5) สยามพารากอน (6) เซ็นทรัลเวิลด๑ (7) เซ็นทรัล
เวิลด๑ออฟฟิศ (8) เทอมินอล21 (อโศก) (9) เซ็นทรัลพลาซํา ปิ่นเกล๎า (10) อินท๑ - อินเตอร๑เซค
พระราม 3 (11) ลา วิลลํา อารีย๑ (พหลโยธิน) (12) เจ อเวนิว ทองหลํอ 13 (13) เอสพลานาด
รัชดาภิเษก (14) Bangkok Plaza โรงพยาบาลกรุงเทพ (15) เซ็นทรัลพลาซํา พระราม 2 (16) เดอะ
มอลล๑ บางแค (17) เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ๑ (18) เซ็นทรัลพลาซํา ลาดพร๎าว (19) เซ็นทรัล บางนา
(20) เดอะมอลล๑ บางกะปิ (21) เดอะ คริสตัล (22) ซีคอนสแควร๑ ศรีนครินทร๑ (23) เซ็นทรัลพลาซํา
เวสต๑เกต (24) เมกาบางนา (25) เดอะ พอร๑ทอล เมืองทองธานี ชั้น 1 (26) เดอะพรอมานาด (27)
สเปลล๑ ฟิวเจอร๑พาร๑ค (28) เดอะมอลล๑โคราช (29) เซ็นทรัลพลาซํา อุดรธานี และ(30) เซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหมํ
นโยบายในการดาเนินงานของบริษัท คือ การเป็นผู๎ให๎บริการ อันดับ 1 ด๎านขนม
หวานและเครื่องดื่มตําง ๆ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีเมนูที่กลายเป็นที่รู๎จักมากมาย อาทิ ชิบูยา ฮันนี่โทสต๑
ช็ อ คโกแลตลาวา คาคิโ กริ ฯลฯ อี กทั้ ง มี แ ผนที่ จ ะขยายงานในสํว นตํา ง ๆ อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง เชํ น
การพัฒนาบุคลากรให๎มีมาตรฐาน เพียงพอตํอการให๎บริการ ทีม R&D คิดค๎นเมนูใหมํทุกเดือนบน
พื้นฐานของข๎อมูลเชิงสถิติ การขยายจานวนสาขาในเขตชานเมือง และตํางจังหวัด นโยบายหลัก
ข๎อเดียวที่เป็นแรงผลักดันธุรกิจตั้งแตํวันแรกถึงปัจจุบัน คือ การสํงมอบความสุขผํานรสชาติขนม
และการบริการให๎กับลูกค๎าทุกทําน รวมถึงความซื่อสัตย๑ ความจริงใจที่มีตํอลูกค๎า จึงทาให๎อาฟ
เตอร๑ ยู กลายเป็ น ร๎ า นขนมที่ ไ ด๎ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทั้ ง จากชาวไทย รวมถึ ง
ชาวตํางชาติที่เดินทางมาทํองเที่ยวในเมืองไทยอีกด๎วย (Afteryoudessert, 2561: ออนไลน๑)
สาหรับคูํแขํง ธุ รกิจ ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่เป็นที่รู๎จั กกันดีของกลุํม ผู๎บริโภค ได๎แกํ
Hollys Coffee, Mr.Jones’ Orphanage, Kyo Roll En, Pancake Café และ Cookies Crust
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เป็นต๎น ซึ่งร๎านเหลํานี้มีหลายสาขาการให๎บริการ ทั้งตั้งอยูํในห๎างสรรพสินค๎าและคอมมูนิตี้มอลล๑
พยายามสร๎างเมนูขนมหวานขึ้นมาเป็นเมนูซิกเนเจอร๑ประจาร๎านของตน แตํร๎านอาฟเตอร๑ ยู มี
กลยุทธ๑ที่มุ๎งเน๎นไปยังความสุขของผู๎บริโภคมากกวํายอดขาย การบริการที่นึกถึงลูกค๎าเป็นอันดับ
แรก สอดคล๎องกับสโลแกนในการให๎บริการที่วํา อยากให๎คนบริการเราแบบไหน เราก็ควรทากับเขา
แบบนั้น รวมไปถึงการรับฟังปัญหาลูกค๎า การรักษามาตรฐานของสินค๎า การใช๎วัตถุดิบที่ดี ใสํใจ
ปราณีตอาหารแบบจานตํอจาน เนื่องจากมุมมองที่วํา การก็อปปี้รสชาติอาจทาได๎โดยงําย แตํด๎วย
รายละเอียดหลายหลํางที่เลียนแบบไมํได๎ ด๎วยเหตุผลเหลํานี้ เมื่อให๎ผู๎บริโภคเลือกร๎านคําเฟ่ขนม
หวานที่ชื่นชอบ หรือนึกถึง เชื่อวําหลายคนจะนึกถึงชื่อของ After You เป็นอันดับต๎นๆ อยําง
แนํนอน (Themomentum, 2018: ออนไลน๑)
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของร้านอาฟเตอร์ ยู

ภาพประกอบ 9 เมนูเครื่องดื่มของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ที่มา: January (2018). ชี้เป้า โพยเมนูราคาร๎านอาฟเตอร๑ยู After You
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ภาพประกอบ 10 เมนูของหวานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ที่มา: January (2018). ชี้เป้า โพยเมนูราคาร๎านอาฟเตอร๑ยู After You
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ภาพประกอบ 11 เมนูโทสต๑ตํางๆ ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ที่มา: January (2018). ชี้เป้า โพยเมนูราคาร๎านอาฟเตอร๑ยู After You

ภาพประกอบ 12 เมนูอาหารเช๎าของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ที่มา: January (2018). ชี้เป้า โพยเมนูราคาร๎านอาฟเตอร๑ยู After You
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นอกจากที่กลําวข๎างต๎น ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ยังรับจัด Snack Box หรือ Catering งานจัด
เลี้ยงตํางๆ และภายในร๎านยังมีสินค๎าที่นอกเหนือจากขนมหวาน เครื่องดื่ม ได๎แกํ สมุดโน๏ต กระเป๋า
ผ๎า เสื้อยืดทีเชิ้ต และแก๎วน้า ในแบรนด๑อาฟเตอร๑ ยู อีกด๎วย (Afteryoudessert, 2561: ออนไลน๑)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการค๎ นคว๎ า งานวิจั ย เกี่ย วข๎ องกั บการวิจั ย เรื่อ งปัจ จั ย ด๎า นผลิ ต ภั ณฑ๑ แ ละคุ ณ คํ า
ตราสิ น ค๎ า ที่ สํ ง ผลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบงานวิจัยที่สอดคล๎องดังนี้
ไพลิน วัฒนาศรีโรจน๑ (2560) ได๎ศึกษาสํวนประสมทางการตลาดบริการและคุณคําตรา
สินค๎าของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ๑เ บเกอรี่ของผู๎บริโภคในกรุง เทพมหานคร จากการศึกษาพบวํา
ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน / นิสิต /
นัก ศึ กษา และมี ร ายได๎ ตํ อ เดื อ นต่ ากวํา หรื อเทํ ากั บ 10,000 บาท ความถี่ ใ นการซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ๑
เบเกอรี่เฉลี่ยตํอสัปดาห๑ ประมาณ 3 ครั้ง และคําใช๎จํายเฉลี่ยในการซื้อเบเกอรี่ตํอสัปดาห๑ เทํากับ
330.22 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการซื้อ และคําใช๎จํายในการซื้อแตกตํางกัน
สํ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด๎ ว ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นพนั ก งานผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก าร
ด๎านลักษณะทางกายภาพ และด๎านกระบวนการ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่
ของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครด๎านความถี่ในการซื้อ และสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา
ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ ด๎านกระบวนการ และด๎านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของโครงการบริ การอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านคําใช๎จํายในการซื้อ
คุณคําตราสินค๎าของ HOME BAKERY โดยรวมมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด๎านความถี่ในการซื้อ และด๎านคําใช๎จํายในการซื้อ
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ธิติ ลาภชูสงํา (2559) ได๎ศึกษาคุณคําตราสินค๎าและปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก๑ชั่นนัลดริ้งค๑ยี่ห๎อ “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค๑ ” ของผู๎บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํอายุ 15 - 24 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ๎าง รายได๎ 20,001 – 30,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคเพศหญิงที่มีระดับการศึ กษา และรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือนที่แตกตํางกัน มีการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก๑ชั่นนัลดริ้งค๑ยี่ห๎อ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค๑แตกตําง
กัน
คุณคําตราสินค๎า ได๎แกํ ด๎านคุณภาพที่ลูกค๎าได๎รับ ด๎านการเป็นสํวนรํวมในตราสินค๎า
ด๎ า นความภั ก ดี ตํ อ สิ น ค๎ า และด๎ า นการรั บ รู๎ ใ นตราสิ น ค๎ า มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องดื่มฟังก๑ชั่นนัลดริ้งค๑ยี่ห๎อ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค๑ ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ๑ และด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก๑ชั่น
นัลดริ้งค๑ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค๑ ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เขมิกา สุกรินทร๑ (2557) ได๎ทาการวิจัยเรื่องเจตคติและพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านกาแฟ
และขนมหวานที่ มี ก ารสํ ง เสริ ม การตลาดผํ า นเครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ ข องผู๎ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 20 – 30 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือ ลูกจ๎างบริษัทเอกชน รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน
10,001 – 20,000 บาท ความถี่ที่ใช๎ ง านเครือขํายสัง คมออนไลน๑โดยเฉลี่ยมากกวํา 7 ครั้ง
ตํอสั ปดาห๑ ชํ วงเวลาที่ใช๎ง านเครือขํายสังคมออนไลน๑บํอยที่สุดคือ 18.01 – 00.00 น. และ
ระยะเวลาในการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน๑ตํอละครั้งคือ 16 – 30 นาที วัตถุประสงค๑ในการใช๎
บริการร๎านกาแฟและขนมหวานคือ เพื่อรับประทานกาแฟและขนมหวาน จานวนผู๎รํวมใช๎บริการ
ครั้งละ 1 - 2 คน สํวนเจตคติตํอการสํงเสริมการตลาดผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎บริโภคใน
เขตกรุง เทพมหานคร ด๎านการสื่อสารข๎อมู ลทางการตลาดด๎ านการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎ร๎าน
ด๎านการสํงเสริมการขาย และด๎านการบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑โดยรวมอยูํในระดับดี
ปวีณา ด๎วงคาจันทร๑ (2555) ได๎ศึกษาสื่อออนไลน๑และปัจ จัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มี ผลตํอ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวออร๑แกนิค “อิชิ ตัน ” ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 15-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยผู๎บริโภคมีวัตถุประสงค๑ในการ
ซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ยวออร๑ แ กนิ ค อิชิ ตั น เพื่ อ ดับ กระหาย และสถานที่ที่ ผู๎ บริ โ ภคซื้ อ บํอ ยที่สุ ด คื อ
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ร๎าน Seven Eleven / มินิทาร๑ท โดยเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห๎อที่ซื้อบํอยที่สุด คือ โออิชิ และบุคคลที่
เป็นผูทรงอิทธิพลตํอการซื้อ ได๎แกํ ตัวผู๎บริโภคเอง และซื้อในชํวงเวลา 12.01 น – 15.00 น ปริมาณ
การซื้อโดยเฉลี่ย 1 ขวดตํอครั้ง และประมาณ 2 ครั้งตํอสัปดาห๑
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกตํางกัน มี
พฤติก รรมการซื้ อ เครื่ องดื่ม ชาเขี ยวออร๑ แกนิค อิชิ ตัน ด๎า นความถี่ใ นการซื้ อ ที่ แตกตํ างกัน และ
ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นด๎านสื่อออนไลน๑ และด๎านปัจจัยผลิตภัณฑ๑โดยรวม มีความสัมพันธ๑ทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวออร๑แกนิคอิชิตัน
ศรัณญ๑ ปุราภา (2555) ได๎ศึกษาคุนคําตราสินค๎า ความพึงพอใจด๎านสํวนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซื้อ มีอิทธิพลตํอแนวโน๎มพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑
ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษาพบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคสํ ว นใหญํ เ ป็ น เพศหญิ ง
อายุระหวําง 20 – 27 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ๎าง มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนมากกวํา 30,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวํ า คุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นการตระหนั ก รู๎ ใ นตราสิ น ค๎ า
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า และด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอแนวโน๎มพฤติกรรม
การซื้อสินค๎าผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑ของผู๎บริโภคด๎านการซื้อผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑ในอนาคต คุณคํา
ตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า และด๎านความภักดีตํอตราสินค๎ามีอิทธิพลตํอแนวโน๎ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑ของผู๎บริโภคด๎านการแนะนาผู๎อื่นให๎มาซื้อผลิตภัณฑ๑เบียร๑
สิงห๑ คุณคําตราสินค๎าด๎านการตระหนักรู๎ในตราสินค๎า ด๎านความเชื่อมโยงในตราสินค๎า และด๎าน
ความภักดีตํอตราสิ นค๎า มีอิทธิพ ลตํอแนวโน๎ม พฤติกรรมการซื้อสินค๎าผลิตภัณฑ๑เบี ยร๑สิง ห๑ของ
ผู๎บริโภคด๎านการซื้อผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑อยํางตํอเนื่อง
ความพึงพอใจสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ๑ และด๎านราคา
มีอิทธิพลตํอแนวโน๎มพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑ในอนาคต สํวนความพึงพอใจ
สํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ และด๎านราคา มีอิทธิพลตํอแนวโน๎มพฤติกรรมการซื้อ
สิ น ค๎ า ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ บี ย ร๑ สิ ง ห๑ ข องผู๎ บ ริ โ ภคด๎ า นการแนะน าผู๎ อื่ น ให๎ ม าซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ บี ย ร๑ สิ ง ห๑
และความพึง พอใจสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา มี อิทธิพ ลตํอแนวโน๎ม
พฤติกรรมการซื้อสิ นค๎าผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิง ห๑ของผู๎บริโภคด๎านการซื้อผลิตภัณฑ๑เบียร๑สิงห๑อยําง
ตํอเนื่อง
โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ได๎ศึกษาคุณคําตราสินค๎าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้าของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึ กษา
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พบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง สภานภาพโสด อายุ 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได๎ ตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป ความถี่ในการใช๎บริการตํอ 3 เดือน
คือ 71 ครั้ง โดยเฉลี่ยมีจานวนครั้งในการเข๎ามาใช๎บริการอยูํที่ 6.11 ครั้ง ซึ่งคําใช๎จํายเฉลี่ยในการ
บริโภคสูงสุดอยูํที่ 2,000 บาทตํอครั้ง และคําใช๎จํายเฉลี่ยในการบริโภคตํอครั้ง เทํากับ 553.21 บาท
โดยผู๎ บ ริ โ ภคสํ ว นใหญํ ม ารั บ ประทานกั บ ครอบครั ว สาขาที่ ใ ช๎ บ ริ ก ารบํ อ ยที่ สุ ด คื อ
สาขาสยามสแควร๑ เหตุผลที่เลือกใช๎บริการ เนื่องจากรสชาติอาหารและเครื่องดื่มมีความอรํอย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีสถานภาพ อายุแตกตํางกัน มีพฤติกรรมใน
การเลื อ กใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาหารสี ฟ้ า ด๎ า นคํ า ใช๎ จํ า ยเฉลี่ ย ในการบริ โ ภคตํ อ ครั้ ง แตกตํ า งกั น
สํวนผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้าด๎าน
ความถี่แตกตํางกัน และผู๎บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎แตกตํางกัน มีพฤติกรรมใน
การเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้าด๎านบุคคลที่รํวมรับประทานแตกตํางกัน ผู๎บริโภคที่มีสถานภาพ
อายุ และอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมในการเลือกใช๎ บริการร๎านอาหารสีฟ้า ด๎านรูปแบบที่มาใช๎
บริการเป็นประจาตํางกัน และผู๎บริโภคที่มีสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได๎
แตกตํา งกัน มี พ ฤติ กรรมในการเลือ กใช๎ บริ การร๎า นอาหารสี ฟ้า ด๎า นสาขาที่ใช๎ บริ การบํอ ยสุ ด
แตกตํางกัน
ปัจ จั ย ด๎านสํ วนประสมทางการตลาด สามารถทานายพฤติก รรมการเลือกใช๎ บ ริการ
ร๎านอาหารสีฟ้าของผู๎บริโภค ด๎านความถี่ในการใช๎บริการตํอ 3 เดือนได๎
คุณคําตราสินค๎าด๎านความผูกพันและด๎านความภักดีกับตราสินค๎า มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้า ด๎านความถี่ในการใช๎บริการตํอ 3 เดือน
คุณ คําตราสิ นค๎า ด๎านคุณภาพที่รับรู๎มีความสัม พันธ๑ กับพฤติกรรมการเลือกใช๎ บริการ
ร๎านอาหารสีฟ้าด๎านค๎าใช๎จํายเฉลี่ยในการบริโภคตํอครั้ง
นันทิสาร๑ ลือกิติไกร (2554) ได๎ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อ น้าจิ้ ม สุ กี้ ของผู๎ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพหานคร จากการศึก ษาพบวํ า ผู๎ บ ริโ ภคสํ ว นใหญํเ ป็ น
เพศหญิง อายุต่ากวําหรือเทํากับ 35 ปี อาชีพรับจ๎างและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 20.001 – 25,000 บาท จานวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน โดยผู๎บริโภคสํวนใหญํเลือกซื้อ
น้ าจิ้ ม สุ กี้ ยี่ ห๎ อ พั น ท๎ า ยนรสิ ง ห๑ ม ากที่ สุ ด สถานที่ ที่ เ ลื อ กซื้ อ บํ อ ยที่ สุ ด คื อ ดิ ส เคาน๑ ส โตร๑
(เชํน เทสโก๎โลตัส คาร๑ฟูร๑ บิ๊กซี) โดยเลือกซื้อรสชาติน้าจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ๎งมากที่สุด ความถี่ในการ
เลือกซื้อน้าจิ้มสุกี้โดยเฉลี่ย 1 - 3 ครั้งตํอเดือน และสํวนใหญํเลือกซื้อขนาดบรรจุภัณฑ๑ของ
น้าจิ้มสุกี้ขนาด 301 – 400 มิลลิลิตรมากที่สุด
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้าจิ้มสุกี้ด๎านยี่ห๎อในการเลือกซื้อ ด๎านสถานที่เลือกซื้อ ด๎านรสชาติน้าจิ้มสุกี้ และด๎านขนาดบรรจุ
ภัณฑ๑ที่เลือกซื้อแตกตํางกัน สํวนผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าจิ้ มสุกี้
ด๎านความถี่ที่ซื้อโดยเฉลี่ ย และด๎านขนาดบรรจุ ภัณฑ๑ที่เลือกซื้ อแตกตํางกัน ผู๎บริโภคที่มีอาชี พ
แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าจิ้มสุกี้ด๎านยี่ห๎อในการเลือกซื้อ ด๎านสถานที่เลือกซื้อ ด๎าน
รสชาติน้าจิ้มสุกี้ และด๎านด๎านความถี่ที่ซื้อโดยเฉลี่ยแตกตํางกัน และผู๎บริโภคที่มีรายได๎แตกตํางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าจิ้มสุกี้ด๎านสถานที่เลือกซื้อ และด๎านรสชาติน้าจิ้มสุกี้แตกตํางกัน
ปัจจัยด๎านผลิตัณฑ๑ด๎านชื่อเสียงตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑ตํอพฤติกรรมการซื้อน้าจิ้มสุกี้
ในด๎านยี่ห๎อที่เลือกซื้อ ด๎านความถี่ที่ซื้อโดยเฉลี่ย และด๎านขนาดบรรจุภัณฑ๑ที่เลือกซื้อ สํวนปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ตํอพฤติกรรมการซื้อน้าจิ้มสุกี้ ในด๎านยี่ห๎อที่
เลื อ กซื้ อ ด๎ า นรสชาติ น้ าจิ้ ม สุ กี้ และด๎ า นความถี่ ที่ ซื้ อ โดยเฉลี่ ย และปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑
ด๎านบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ตํอพฤติกรรมการซื้อน้าจิ้มสุกี้ด๎านยี่ห๎อที่เลือกซื้อ ด๎านด๎านความถี่
ที่ซื้อโดยเฉลี่ย และด๎านขนาดบรรจุภัณฑ๑ที่เลือกซื้อ
กั ล ยา นวตระกู ล พิ สุ ท ธิ์ (2552) ได๎ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดและคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า
ที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าตรา “ยูโรํ” ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 35 - 44 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได๎ตํอเดือน 40,000 บาท ผู๎บริโภคซื้อสินค๎ากลุํมเค๎กสูงสุด
และสถานที่ที่ซื้อบํอยที่สุดคือ ดิสเคาน๑สโตร๑ - ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ตัดสินใจซื้อด๎วยตัวเองโดยคานึงถึง
ปัจจัยด๎านรสชาติมากที่สุด ซื้อประมาณ 2 ครั้งตํอเดือน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศ อายุ และรายได๎ แ ตกตํ า งกั น มี
พฤติกรรมการซื้อสินค๎าตรายูโรํ ด๎านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อแตกตํางกัน สํวนผู๎บริโภคที่มีอายุ
ระดับการศึกษา และรายได๎แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสอนค๎าตรายูโรํด๎านแนวโน๎มการซื้ อ
สินค๎าในอนาคตแตกตํางกัน
ปัจจัยทางการตลาดโดยรวม และคุณคําตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าตรายูโรํ ด๎านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ และด๎านแนวโน๎มการซื้อสินค๎าในอนาคต
รัตนา กี่เอี่ยน (2552) ได๎ศึกษาคุณคําตราสินค๎า และปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ร๎าน พัฟ แอนด๑ พาย จากการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภค
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี อาชีพรับจ๎าง / พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได๎
15,001 - 25,000 บาท โดยผู๎บริโภคมีความถี่ในการซื้อ 2 ครั้งตํอเดือน คําใช๎จํายเฉลี่ยตํอเดือน
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ประมาณ 128 บาท ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการซื้ อ ประมาณ 2 ปี 7 เดื อ น โดยมี ก ารซื้ อ เบเกอรี่
กลุํมขนมปังเป็นประจา รสชาติที่อรํอยของเบเกอรี่พัพฟ์ แอนด๑ พาย เป็นปัจจัยที่ทาให๎เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ กลุํ มผู๎บริโภคมีแนวโน๎มบริโภคมากขึ้น ตลอดจนมีการบอกตํอบุคคลอื่นให๎ซื้อด๎วย
โดยผู๎บริโภคมีความคิดเห็นด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านความสัมพันธ๑กับตราสินค๎า และด๎านความ
ภักดีตํอตราสินค๎าในระดับปานกลาง สํวนด๎านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู๎ตราสินค๎าอยูํในระดับดี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ โดยรวมและรายด๎าน
อยูใํ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ด๎านปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจซื้อ และด๎านการบอกตํอให๎บุคคลอื่นซื้อแตกตํางกัน ผู๎บริโภคที่มี
อาชี พ แตกตํ า งกั น มี ผ ลตํ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ด๎า นปั จ จั ยที่ ส าคั ญ ในการตั ดสิ น ใจซื้ อ และด๎ า น
แนวโน๎มแนวโน๎ม การซื้ อในอนาคตแตกตํางกัน สํวนผู๎บริโภคที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
แตกตํางกัน มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อในด๎านคําใช๎จํายในการซื้อ และด๎านปัจจัยที่สาคัญในการ
ตัดสินใจซื้อแตกตํางกัน
คุณ คําตราสินค๎า ได๎แกํ ด๎านความรู๎จั กตราชื่ อสินค๎า ด๎านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู๎
ตราสินค๎า ด๎านความสัมพันธ๑กับตราสินค๎า และด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ร๎าน พัฟฟ์ แอนด๑ พาย ด๎านความถี่ในการซื้อ
ปั จ จั ย การตลาด ได๎ แ กํ ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นราคา ด๎ า นชํ อ งทางการจั ด จ าหนํ า ย
มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ร๎าน พัฟฟ์ แอนด๑ พาย ด๎านความถี่ในการซื้อ
ของผู๎บริโภค
อรทัย พรศิริประเสริฐ (2552) ได๎ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ขนมบิสกิตของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวํา ผู๎บ ริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
อายุ 26 – 30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
10,001 – 15,000 บาท ตราสินค๎าของขนมบิสกิตที่ผู๎บริโภคเคยซื้ อมากที่สุด ได๎แกํ โอริโอ
ประเภทขนมบิ ส กิต ที่ บ ริ โภคบํ อ ยที่ สุ ด คื อ ขนมบิ สกิ ต ประเภทคุ๎ ก กี้ รสชาติ ที่ ซื้ อ บํ อยที่ สุ ด คื อ
รสหวาน โดยจ านวนครั้งที่ซื้อตํอเดือนโดยเฉลี่ย คือ 3.6 ครั้ง คําใช๎จํ ายในการซื้ อ ตํอครั้งเทํากับ
58.52 บาท วัตถุประสงค๑ในการซื้อ คือ รับประทานเพื่อรองท๎อง ปัจจัย การตัดสินใจเลือกซื้อขนม
บิส กิต คือ ปัจ จั ยด๎านรสชาติ ร๎านค๎าที่ซื้ อ ได๎แกํ ร๎านค๎าประเภทร๎านสะดวกซื้ อ โดยปัจ จั ยด๎าน
ผลิ ตภัณ ฑ๑ที่ผู๎ บริโภคให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก ได๎แกํ ด๎านของคุณภาพ ด๎านลักษณะทาง
กายภาพ ด๎านบรรจุภัณฑ๑ และด๎านความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีพฤติก รรมการซื้อขนม
บิ ส กิ ต ของผู๎ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครด๎ า นประเภทขนมบิ ส กิ ต ที่ ซื้ อ ด๎ า นรสชาติ ที่ ซื้ อ
ด๎านวัตถุประสงค๑ในการซื้อ ด๎านการซื้อให๎ใครบริโภค ด๎านปัจจัยในการซื้อ และด๎านร๎านคาที่ซื้อ
แตกตํางกัน ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการซื้อขนมบิ สกิตของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานครด๎านปัจจัยในการซื้อแตกตํางกัน สํวนผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรม
การซื้อขนมบิสกิตของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครด๎านวัตถุประสงค๑ในการซื้อ ด๎านปัจจัยในการซื้อ
และด๎ า นร๎ า นค๎ า ที่ ซื้ อ แตกตํ า งกั น และผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ โ ดยเฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นแตกตํ า งกั น
มี พ ฤติก รรมการซื้ อ ขนมบิ ส กิ ตของผู๎ บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครด๎ า นประเภทขนมบิ ส กิต ที่ ซื้ อ
ด๎านปัจจัยในการซื้อ และด๎านร๎านค๎าที่ซื้อแตกตํางกัน
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ ด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ ด๎านลักษณะทางกายภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นบรรจุ ภั ณ ฑ๑ และด๎ า นความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ
พฤติกรรมการซื้อขนมบิสกิตของผู๎บิสกิตของผู๎บริโภคด๎านจานวนครั้งในการซื้อขนมบิสกิตตํอเดือน
รวมถึงปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ในด๎านตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ ไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ
ซื้อขนมบิสกิตของผู๎บริโภค ด๎านจานวนครั้งในการซื้อขนมบิสกิตตํอเดือน และด๎านคําใช๎จํายตํอครั้ง
ในการซื้อขนมบิสกิต
พฤติกรรมการซื้อขนมบิสกิตด๎านจานวนครั้งในการซื้อตํอเดือน และด๎านคําใช๎จํายตํอครั้ง
ในการซื้อ มีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎มการซื้อขนมบิสกิตของผู๎บริโภค
นิธิชา ดีเที่ยงธรรม (2551) ได๎ศึกษาตาแหนํงตราสินค๎า คุณคําตราสิ นค๎า พฤติกรรม
การซื้อนมถั่วเหลืองตราโฟร๑โมสต๑ไฮไฟว๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภค
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุไมํเกิน 25 ปี อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได๎ไมํเกิน 10,000 บาท
โดยคําใช๎ จํ ายในการซื้ อ ตํอเดือนไมํ เกิน 113.75 บาท จ านวน 4 กลํองตํอเดือน สํวนใหญํนิย ม
ซื้อนมถั่วเหลืองตราโฟร๑โมสต๑ช นิดกลํองขนาด 230 มิ ลลิลิตร รสธรรมชาติม ากที่สุด บุคคลที่มี
อิทธิพลในการซื้อคือ เพื่อนหรือคนรู๎จัก โดยจะซื้อจากร๎านสะดวกซื้อเป็นสํวนใหญํ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ผู๎บริโภคที่มีอาชีพ และรายได๎แตกตํางกัน มีพฤติกรรม
การซือ้ นมถั่วเหลืองตราโฟร๑โมสต๑ไฮไฟว๑ ด๎านจานวนเงินที่ซื้อ และด๎านปริมาณการซื้อแตกตํางกัน
คุณคําตราสินค๎า ได๎แกํ ด๎านรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพที่รับรู๎ ด๎านความผูกพันกับตรา
สินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และตาแหนํงตราสินค๎า ได๎แกํ แรงจูงใจในการซื้อ ความพึง
พอใจในการซื้อ มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้ อนมถั่วเหลืองตราโฟร๑โมสต๑ไฮไฟว๑ ด๎านจานวน
เงินที่ซื้อ และด๎านปริมาณการซื้อ
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เรืองฤทธิ์ จันทร๑พิริยะพร (2551) ได๎ทาการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มี
ผลตํอ แนวโน๎ ม การมาใช๎ บริ ก ารร๎า น Coffee Alley ของผู๎ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จากการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 26 - 35 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวํา
หรือเทํากับ 15,000 บาท ชํวงเวลาที่เข๎ามาใช๎บริการมากที่สุดคือ ในเวลาเย็น (หลัง 16.01 น.)
สํวนใหญํจะมาใช๎บริการกับกลุํมเพื่อน ความถี่ในการใช๎บริการเฉลี่ย 4.43 ครั้งตํอเดือน คําใช๎จําย
โดยเฉลี่ยประมาณ 100.86 บาทตํอครั้ง ผู๎บริโภคมีระดับแรงจูงใจในการใช๎บริการด๎านจิตวิทยา
และด๎านเหตุผลโดยรวมอยูํในระดับมาก สํวนด๎านสังคมอยูํใ นระดับปานกลาง ผู๎บริโภคมีระดับ
ความพึงพอใจตํอการใช๎บริการโดยรวมอยูํในระดับพอใจ โดยด๎านสินค๎า ด๎านราคา ด๎านสถานที่
ให๎บริการ ด๎านบุคลากร ด๎านบริการ และด๎านลักษณะทางกายภาพอยูํในระดับพอใจ สํวนด๎านการ
สํงเสริมการตลาดอยูํในระดับปานกลาง ผู๎บริโภคมีแนวโน๎มในการแนะนาบุคคลอื่นมาใช๎บริการ
และการกลับมาใช๎บริการซ้าในครั้งตํอไป
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น จะเห็นได๎วําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคํา
ตราสินค๎า มีความสาคัญและมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมของผู๎บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ๑
หรือการใช๎บริการตํางๆ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎นาเอาทฤษฎีและแนวความคิด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
นี้ มาใช๎เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การสร๎างแบบสอบถาม เพื่อการอภิปราย
ผล รวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆ ในการทาวิจัยครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยมีสาระสาคัญถึงวิธีการดาเนินการวิจัยอยํางเป็นขั้นตอน เพื่อให๎ได๎ซึ่งได๎ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง
และจะนาไปวิเคราะห๑ด๎วยวิธีทางสถิติตํอไป ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษาค๎นคว๎าตามขั้นตอนตําง ๆ
ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุํมตัวอยําง
2. การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห๑ข๎อมูล
5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษาถึงปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายที่ เ กิ ด ระหวํ า ง
ปี พ.ศ. 2523 - 2537 อายุระหวําง 24 - 38 ปี ที่ใช๎บริการ หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมํทราบจานวนประชากรที่แนํนอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุํ ม ตั วอยํา งที่ ใช๎ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คือ ผู๎ บริ โภคในชํ วงอายุเ จนวาย อายุร ะหวํา ง
24 - 38 ปี ที่ใช๎บริการ หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู๎วิจัยไมํ
ทราบจ านวนประชากรที่ แนํน อนจึ ง กาหนดขนาดตั วอยําง โดยใช๎ สู ตรการคานวณขนาดกลุํ ม
ตัวอยําง ในกรณีที่ไมํทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2550) โดยที่ระดับความ
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เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได๎ 5% ได๎กลุํมตัวอยําง 385 ตัวอยําง และทา
การสารองตัวอยํางไว๎ 15 ตัวอยําง รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง

เมื่อ

n = จานวนกลุํมตัวอยําง
P = คําเปอร๑เซ็นต๑ที่ต๎องการจะสุํมจากประชากรทั้งหมด
q = 1-p
e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ 5%
Z = คํามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดคือ 95% ซึ่งมีคําเทํากับ 1.96

แทนคําสูตรได๎ดังนี้

(

) (
(

)(
)

)

384.16 หรือ 385 ตัวอยําง

จากการคานวณได๎กลุํมตัวอยํางเทํากับ 385 ตัวอยําง เก็บเพิ่ม 15 ตัวอยําง รวมเป็น
ขนาดตัวอยํางทั้งหมดจานวน 400 ตัวอยําง โดยวิธีการเลือกตัวอยํางจะใช๎วิธีตามขั้นตอน ดังนี้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธี การสุํ ม ตัว อยําง จะใช๎ วิธี เลื อกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random
Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากเลือกสาขาร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่จะใช๎เก็บข๎อมูล จากรายชื่อสาขาร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทั้งหมดใน
เขตกรุงเทพมหานครจานวน 20 สาขา มาทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งผลการจับฉลาก ได๎แกํ สยามสแควร๑
วัน เซ็นทรัลบางนา ซีคอนสแควร๑ศรีนครินทร๑ เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑ และเทอมินอล 21

66
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota Sampling) โดยทาการเฉลี่ยขนาด
ตัวอยํางให๎ได๎สาขาละเทําๆกัน จากจานวนสาขาที่สุํมได๎ทั้งหมด 5 สาขาข๎างต๎น จะได๎ตัวอยําง
สาขาละ 80 ตัวอยําง รวมเป็น 400 ตัวอยําง
ขั้นที่ 3 วิธีการสุํมตัวอยํางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทา
การแจกแบบสอบถามให๎กับผู๎บริโภคเจนวาย ที่ใช๎ หรือเคยใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ตามสาขาที่
ระบุไว๎ข๎างต๎นจนครบ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท าการสร๎ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสํวนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได๎ศึกษาค๎นคว๎า
แนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผู๎วิจัย ทางผู๎วิจัยได๎แบํงข๎อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน
เพื่อให๎ครอบคลุมกับข๎อมูลที่ต๎องการในการประมวลผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ
เพศ ระดั บ การศึก ษา รายได๎ เ ฉลี่ ย ตํอ เดื อ น และอาชี พ โดยเป็น ข๎ อค าถามแบบค าตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข๎อเดียว ซึ่งในแตํละข๎อ
คาถามใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทตําง ๆ ดังนี้
ข๎ อ ที่ 1 เพศ แบบสอบถามเป็ น ลั ก ษณะค าถามแบบ (Multiple Choices
Questions) ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได๎แกํ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข๎อที่ 2 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
โดยกาหนดชํวงระดับการศึกษา ดังนี้
2.1 ต่ากวําปริญญาตรี
2.2 ปริญญาตรี
2.3 สูงกวําปริญญาตรี
ข๎อที่ 3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระดับการวัดข๎อมู ลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal
Scale) โดยกาหนดชํวงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของกลุํมตัวอยําง (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2557)
ดังนี้
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3.1 ต่ากวํา หรือเทํากับ 10,000 บาท
3.2 10,001 – 20,000 บาท
3.3 20,001 – 30,000 บาท
3.4 30,001 – 40,000 บาท
3.5 40,001 บาทขึ้นไป
ข๎อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนี้
4.1 ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ
4.2 ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
4.4 อาชีพอิสระ
4.5 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………..
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
คาถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะคาถามแบบมาตราวัดแบบประมาณคํา
(Likert Scale) เป็นคาถามแบบให๎เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนระดับความคิดเห็นดังตํอไปนี้
5
คะแนน
หมายถึง
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
4
คะแนน
หมายถึง
เห็นด๎วย
3
คะแนน
หมายถึง
ไมํแนํใจ
2
คะแนน
หมายถึง
ไมํเห็นด๎วย
1
คะแนน
หมายถึง
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มีจานวนทั้งหมด 16 ข๎อ ได๎แกํ
ด๎านประโยชน๑หลัก
จานวน 4 ข๎อ
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
จานวน 6 ข๎อ
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง
จานวน 3 ข๎อ
ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
จานวน 3 ข๎อ
เกณฑ์ในการแปลผล
ในการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล จะใช๎ เ กณฑ๑ ใ นการแบํ ง ระดั บ การหาความกว๎ า งของ
อันตรภาคชั้น (Class Interval) ใช๎สูตรการคานวณชํวงกว๎างของชั้น ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537)
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ความกว๎างของอันตรภาคชั้น

= ข๎อมูลที่มีคําสูงสุด – ข๎อมูลที่มีคําต่าสุด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8

ดังนั้นเกณฑ๑คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ แบํงได๎ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.21 – 5.00
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า น
ผลิตภัณฑ๑อยูํในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 – 4.20
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า น
ผลิตภัณฑ๑อยูํในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.61 – 3.40
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ปั จ จั ย
ด๎านผลิตภัณฑ๑อยูํในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 – 2.60
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า น
ผลิตภัณฑ๑อยูํในระดับไมํดี
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.80
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ ยูํ ใ นระดั บ ไมํ ดี
อยํางมาก
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า โดยเป็นแบบสอบถามชนิดคาถาม
ปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะคาถามแบบมาตราวัดแบบประมาณคํา
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(Likert Scale) เป็นคาถามแบบให๎เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนระดับความคิดเห็นดังตํอไปนี้
5
คะแนน
หมายถึง
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
4
คะแนน
หมายถึง
เห็นด๎วย
3
คะแนน
หมายถึง
ไมํแนํใจ
2
คะแนน
หมายถึง
ไมํเห็นด๎วย
1
คะแนน
หมายถึง
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า มีจานวนทั้งหมด 25 ข๎อ ได๎แกํ
ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
จานวน 5 ข๎อ
ด๎านคุณภาพการรับรู๎
จานวน 5 ข๎อ
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า
จานวน 6 ข๎อ
ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า
จานวน 5 ข๎อ
ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า จานวน 4 ข๎อ
ท าการวิ เ คราะห๑ ค ะแนนที่ ไ ด๎ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตามหลั ก การแบํ ง
อันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว๎างของอันตรภาคชั้น

= ข๎อมูลที่มีคําสูงสุด – ข๎อมูลที่มีคําต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.8

ดังนั้นเกณฑ๑คะแนนเฉลี่ยของระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า แบํงได๎ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.21 – 5.00
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า ตรา
สินค๎าอยูํในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 – 4.20
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า ตรา
สินค๎าอยูํในระดับดี
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คะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.61 – 3.40

หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า ตรา
สินค๎าอยูํในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 – 2.60
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ คํ า
ตราสินค๎าอยูํในระดับไมํดี
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.80
หมายความวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณคํา
ตราสินค๎าอยูํในระดับ
ไมํดีอยํางมาก
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ลักษณะ
คาถามแบบปลายปิด และปลายเปิด จานวน 7 ข๎อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข๎อที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช๎บริการตํอเดือน ลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามตอบเป็นจานวนครั้ง โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน
(Ratio Scale)
ข๎อที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับจานวนเงินที่ใช๎จํายในการใช๎บริการตํอครั้ง ลักษณะเป็น
คาถามปลายเปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามตอบเป็นจานวนบาท โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภท
อัตราสํวน (Ratio Scale)
ข๎อที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่ผู๎บริโภคซื้อบํอย
ที่สุด ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎อที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ลักษณะเป็น
คาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
ข๎อที่ 5 เป็นคาถามเกี่ยวกับเหตุผลหลักที่ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ๑จากร๎านอาฟเตอร๑
ยู ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการ
วัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
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ข๎อที่ 6 เป็นคาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑หลักในการซื้อผลิตภัณฑ๑จากร๎านอาฟเตอร๑
ยู ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการ
วัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎อที่ 7 เป็นคาถามเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ๑จากร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการวัด
ข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือ ดังตํอไปนี้
1. ศึกษาค๎นคว๎า ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กั บ ตั ว แปรที่ ต๎ อ งการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางในก าหนดขอบเขตงานวิ จั ย และการสร๎ า ง
แบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได๎แกํ ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ ปัจจั ย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ คุณคําตราสินค๎า และพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวง
อายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ สร๎ า งแบบสอบถามโดยให๎ มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ
วัตถุประสงค๑นิยามศัพท๑ และกลุํมตัวอยํางของงานวิจัยนี้
3. ดาเนินการสร๎างแบบสอบถามโดยอ๎างอิงกับกรอบแนวคิดการวิจัย ที่เกี่ยวข๎อง
กับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑และคุณคําตราสินค๎าที่มี ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
4. นาแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น เสนออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และให๎ข๎อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก๎ไข เกี่ยวกับประโยคให๎เข๎าใจงําย มีความถูกต๎อง
ของส านวนภาษา สื่ อ สารออกมาอยํ า งเข๎ า ใจ เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ข๎ อ ค าถามที่ มี ข๎ อ ความตรงตามกั บ
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก๎ไข ตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษา
6. นาแบบสอบถามที่ผํานการแก๎ไขแล๎ว ไปทดลองใช๎ (Try Out) กับกลุํมที่มี
ลั กษณะคล๎ า ยคลึ ง กับ กลุํ ม ตัว อยํา งจ านวน 40 คน แล๎ วนาผลไปวิ เคราะห๑หาคําความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient
(  -Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย๑บัญชา: 2545) คําแอลฟ่าที่
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ได๎นั้นแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยแอลฟ่าจะมีคําระหวําง 0 ≤  ≤ 1 โดยคําที่
ใกล๎เ คียง 1 มากนั้น แสดงวํามีความเชื่อมั่ นสูง โดยในงานวิจัยนี้แบบสอบถาม ต๎องมีคําความ
เชื่อมั่นตั้งแตํ 0.7 ขึ้นไป จึงจะยอมรับได๎
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยสามารถแบํงลักษณะการเก็บข๎อมูลในการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ผู๎ วิ จั ย เตรี ย มแบบสอบถามให๎ เ พี ย งพอกั บ จ านวนกลุํ ม ตั ว อยํ า งซึ่ ง มี จ านวน
400 ชุ ด และนาข๎ อมู ล ที่ไ ด๎ จ ากการใช๎ แบบสอบถามจากกลุํ ม ตัวอยําง มาศึกษาถึง ปัจ จั ยด๎า น
ผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของ
ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป็ น ข๎ อ มู ล ที่ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท าการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ค๎ น คว๎ า จากต ารา เอกสาร
บทความทางวิช าการ วารสาร และงานวิจั ยที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมู ล บทความทางอินเตอร๑เน็ต
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ๑เผยแพรํตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการทาการศึกษา รวมทั้งให๎ผลการศึกษา
ครั้งนี้ได๎รับประโยชน๑สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว๎ (Pre - test) และดาเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของแบบสอบถามพร๎อมตรวจสอบความเชื่อมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. นาแบบสอบถามที่ผํานแก๎ไขข๎อบกพรํองแล๎ว ออกเก็บข๎อมูลจริง
3. นาแบบสอบถามที่เก็บข๎อมูลแล๎ว มาตรวจสอบความสมบูรณ๑ (Editing) จากนั้น
นาแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบแล๎ววําถูกต๎อง สมบูรณ๑ มาลงรหัสตามที่กาหนดไว๎ (Coding)
4. น าข๎ อ มู ล ที่ ล งรหั ส เรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว มาบั น ทึ ก ลงในคอมพิ ม เตอร๑ เพื่ อ ท าการ
ประมวลผลข๎อมูลตามสมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค๎นคว๎าในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยดาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช๎สถิติดังนี้
1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอร๑เซ็นต๑ หรือ
คําร๎อยละ (Percentage) เพื่อใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎ แ กํ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา รายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น และอาชี พ และข๎ อ มู ล ด๎ า น
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ได๎แกํ ประเภทผลิตภัณฑ๑ที่
ซื้อบํอยครั้งที่สุด สถานที่ที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ วัตถุประสงค๑ที่ซื้อ และผู๎มีอิทธิพลในการซื้อ
1.2 คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช๎ เ พื่ อ อธิ บ ายถึ ง ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า และข๎ อ มู ล ด๎ า น
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ได๎แกํ ความถี่ในการในการ
ใช๎บริการ จานวนเงินที่ใช๎จํายในการซื้อตํอครั้ง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห๑เพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
ใช๎วิธีทางสถิติ ดังนี้
2.1 สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของ
กลุํ ม ตั ว อยํ า ง 2 กลุํ ม ที่ เ ป็ น อิ ส ระตํ อ กั น เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านข๎ อ ที่ 1 ได๎ แ กํ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร๑ ด๎านเพศ
2.2 สถิติวิเคราะห๑คําความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of
Variance: One Way ANOVA) โดยใช๎ทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่มี
มากกวํา 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 ได๎แกํ ระดับการศึกษา รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบ
คสามแตกตํางเป็นรายคูํที่ระดับความสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช๎
การเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํกลุํมตัวอยําง
2.3 สถิติการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ใช๎ในการวิเคราะห๑ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ๑กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยที่ตัวแปร
อิสระแตํละตัวไมํมีความสัมพันธ๑กันเอง แตํจะมีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นกับตัวแปรตาม และมีระดับ
การวัดข๎อมูลในระดับอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ขึ้นไป เพื่อใช๎ทดสอบสมมุติฐานข๎อที่ 2 และ 3
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
การวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนาโดยการใช๎การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ร๎อยละ (Percentage) ในการอธิบายเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะพื้นฐานของข๎อมูล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 คําร๎อยละ (Percentage) โดยใช๎สูตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ, 2548)
P

เมื่อ

f
100
n

แทน ร๎อยละ หรือเปอร๑เซ็นต๑
แทน ความถี่ของข๎อมูลในแตํละกลุํมที่สารวจได๎
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด หรือจานวนกลุํมตัวอยําง

P
f

n

1.2 คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช๎สูตร (ชูศรี วงศ๑รัตนะ, 2544)
X

เมื่อ

x

i

n

แทน คะแนนคําเฉลี่ย
 xi แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง
1.3 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช๎สูตร
(กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2544)
X

S .D. 

เมื่อ

แทน
แทน
x
n
แทน
 x 2 แทน
 x  แทน
S

2

n x 2 

 x 
2

nn  1

คําเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุํมตัวอยําง
คะแนนแตํละตัวในกลุํมตัวอยําง
ขนาดของกลุํมตัวอยําง
ผลของคะแนนแตํละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
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2. สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ผู๎วิจัยได๎นาแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นมาใช๎สาหรับการศึกษาวิจัย ไปทาการตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม โดยใช๎สูตรวิธีหาคําสัมประสทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ
Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห๑, 2541) ดังนี้


เมื่อ

k Covariance Variance
1  (k  1)Covariance Variance


k

Convariance
Variance

แทน
แทน
แทน
แทน

คําสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนคาถาม
คําเฉลี่ยของคําแปรปรวนรํวมระหวํางคาถามตําง ๆ
คําเฉลี่ยของคําแปรปรวนของคาถาม

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใช๎ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ
3.1 สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent t-test sample)
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่
เป็นอิสระตํอกัน โดยใช๎สูตร (ชูศรี วงศ๑รัตนะ, 2544)
3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุํมเทํากัน
t

X1  X 2
Sp

1
1

n1 n 2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) =
โดยที่

n1  n2  2
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S p2 

n1  1S12  n 2

 1S 22
n1  n 2  2

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุํมไมํเทํากัน S12  S22
t

X1  X 2
S12 S 22

n1 n2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) = v โดยที่

S
v



n1  S 22 n 2
S n1 S 22 n 2

n1  1 n 2  1

เมื่อ

2
1
2
1

2

Xi

แทน คําเฉลี่ยตัวอยํางกลุํมที่ i ; i = 1 , 2

Sp

แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยํางรวมจากตัวอยํางทั้ง 2 กลุํม

ni

แทน ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ i

S12

แทน คําแปรปรวนของตัวอยํางกลุํมที่ i ; i = 1, 2

n1

แทน ขนาดตัวอยํางของกลุํมที่ 1

n2

แทน ขนาดตัวอยํางของกลุํมที่ 2

df

แทน องศาความเป็นอิสระ

3.2 สถิติวิเคราะห๑คําความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of
Variance)
ใช๎ทดสอบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยของกลุํม โดยใช๎วิเคราะห๑ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way – ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05
โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variavces ถ๎าพบความ
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แปรปรวนเทํากันทุกกลุํมจะทดสอบความแตกตํางด๎วย F-test และถ๎าความแปรปรวนไมํเทํากัน
ทุกกลุํมจะทดสอบความแตกตํางด๎วย Brown – Forsythe
3.2.1 สถิติ F-test สาหรับการวิเคราะห๑ความแปรปรวนของแตํละกลุํมที่
ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช๎สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2544)
F

เมื่อ

MS b
MS w

แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณา F-distribution
MS b แทน คําความแปรปรวนระหวํางกลุํม
MS w แทน คําความแปรปรวนภายในกลุํม
F

3.2.2 สถิติ Brown – Forsythe () สาหรับการวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ของแตํละกลุํมที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช๎สูตร (Hartung, 2001)
MS B

MS w
1  ni  2
MS w   
S i
N


i 1
k

โดยคํา

เมื่อ  แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณาใน Brown - Forsythei
MS B

แทน คําความแปรปรวนระหวํางกลุํม
(Mean Square between group)

MS w

k

แทน คําความแปรปรวนภายในกลุํม (Mean Square within group)
สาหรับสถิติ Brown-Forsythe
แทน จานวนกลุํมของกลุํมตัวอยําง

n แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง
N

แทน ขนาดประชากร

S12

แทน คําความแปรปรวนของกลุํมตัวอยําง
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กรณีผลการทดสอบมีคามแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติแล๎ว ต๎องทาการทดสอบ
เป็นรายคูํตํอไป เพื่อดูวํามีคูํใดบ๎างที่แตกตํางกัน โดยใช๎วิธี Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 การวิเคราะห๑ผลตํางเฉลี่ยรายคูํ LSD (กัลยา วานิชบัญชา, 2545)
โดยใช๎สูตรดังนี้
LSD  t1

2

;n  k

1
1
MSE  
 เมื่อ ni  n j
 ni n j 

เมื่อ

df w  n  k

LSD

แทน คําผลตํางนัยสาคัญที่คานวณได๎สาหรับกลุํมตัวอยํางที่ i และ j

แทน คํา Mean Squared Error( MS w ) จากตารางวิเคราะห๑ความ
แปรปรวน
MSE

k

แทน จานวนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ทดสอบ

n

แทน จานวนตัวอยํางทั้งหมด



แทน คําความคลาดเคลื่อน

3.3 การวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุคูณ
การวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุคูณ ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X)
ของประชากร จะเห็นได๎วํา กลุํมตัวแปรอิสระ   1 X1  2 X2 ……  k Xk สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงคําของตัวแปรตามได๎สํวนหนึ่ง ในสํวนของการเปลี่ยนแปลงที่ไมํสามารถอธิบาย
ได๎นี้ เรียกวํา คําความคาดเคลื่อนในการพยากรณ๑ (Error: ) การวิเคราะห๑เชิงถดถอยแบบพหุคูณ
จะเป็นการพยากรณ๑หาคําสัมประสิทธิ์  และ 1 จากคําสถิติ a และ b ที่ได๎จากการคานวณ
โดยกลุํมตัวอยําง หลักการวิเคราะห๑ คือ คําสัมประสิทธิ์ที่คานวณได๎จะต๎องเป็นคําสัมประสิทธิ์ที่ทา
ให๎สมการดังกลําวมีคําความคาดเคลื่อนกาลังรวมกันน๎อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร
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สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุํมตัวอยําง

โดยที่ X คือ ตัวแปรอิสระ
Y คือ ตัวแปรตาม
K คือ จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่อ และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือคําของ Y เมื่อให๎ตัวแปร
อิสระทั้งหมดมีคําเทํากับศูนย๑
สํวน และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของ
ตัวแปรอิสระแตํละตัว กลําวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้น
เปลี่ยนไป 1 หนํวย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคําคงที่
โดยที่คําสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณได๎จากสูตรดังนี้

∑

∑
∑

(∑

∑
)

การวิเคราะห๑เชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
1. ความผิดพลาด (error) ต๎องเป็นตัวแปรสุํม และมีการแจกแจงแบบโค๎ง
ปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกคําของตัวแปรอิสระ (X) จะต๎อง
เทํากัน
3. คําความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แตํละคําเป็นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห๑จะต๎องเป็นอิสระกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเรื่อง “ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจในการสื่ อ ความหมายที่ ต รงกั น ส าหรั บ การ
วิเคราะห๑ข๎อมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎กาหนดสัญลักษณ๑
และ อักษรยํอของตัวแปรที่ต๎องการศึกษา ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุํมตัวอยําง
̅

แทน

คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง (Mean)

S.D.

แทน

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

r

แทน

คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (Pearson Correlation)

Max

แทน

คําสูงสุด (Maximum)

Min

แทน

คําต่าสุด (Minimum)

t

แทน

คําสถิติที่ใช๎พิจารณาใน t – Distribution

F

แทน

คําสถิติที่ใช๎พิจารณาใน F – Distribution

df

แทน

ระดับขั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)

SS

แทน

ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)

MS

แทน

คําเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)

Sig

แทน

ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

H0

แทน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)

H1

แทน

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

*

แทน

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**

แทน

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล และการแปลผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ รวมถึงนาเสนอผลตามความมุํงหมายของการวิจัย โดยแบํงการนาเสนอออกเป็น
2 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ประกอบด๎ ว ย
ด๎านประโยชน๑หลักของผลิตภัณ ฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง
และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับ คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จัก
ตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า
และด๎านสินทรัพย๑ประเภท อื่น ๆ ของตราสินค๎า
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้อ
ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู๎บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ปัจ จั ยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานข้อที่ 3 คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จั กตราสินค๎ า
ด๎านคุณภาพการรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสิ นค๎า และด๎าน
สินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล เชิ ง พรรณนาลั ก ษณะประชากรศาสตร๑ ข องผู๎ ต อบ
แบบสอบถามจาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
การวิเคราะห๑ลักษณะด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยแสดงผลจากการวิเคราะห๑เป็นจานวน และ
คําร๎อยละ ดังตาราง
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

140
260
400

35.0
65.0
100

ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
รวม

10
320
70
400

2.5
80.0
17.5
100

ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ ได๎แกํ แมํบ๎าน
รวม

34
296
40
20
10
400

8.5
74.0
10.0
5.0
2.5
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา

อาชีพ
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ตาราง 2 (ตํอ)
ลักษณะประชากรศาสตร์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

10
40
190
90
70
400

2.5
10.0
47.5
22.5
17.5
100

จากตาราง 2 แสดงผลการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ลั ก ษณะประชากรศาสตร๑ ข องผู๎ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบวํา
เพศ ผู๎ ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 260 คน คิดเป็นร๎อยละ
65.0 และเพศชายจานวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.0 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา ผู๎ ต อบแบบสอบถามสํ ว นใหญํ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 320 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.0 รองลงมาคือ สูงกวําปริญญาตรี จานวน 70 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 17.5 และต่ากวําปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5 ตามลาดับ
อาชีพ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน
296 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสํวนตัว เจ๎าของกิจการ จานวน 40 คน
คิดเป็นร๎อยละ 10.0 อาชีพข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 อาชีพอิสระ
จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0 และอื่นๆ ได๎แกํ แมํบ๎าน จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 20,001 – 30,000
บาท จานวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 90 คน
คิดเป็นร๎อยละ 22.5 รายได๎ 40,001 บาทขึ้นไปจานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 รายได๎
10,001 – 20,000 จานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 และรายได๎ต่ากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท
จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5 ตามลาดับ
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เนื่องจากอันตรภาคชั้นของข๎อมูลด๎านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มี
ความถี่คํอนข๎างต่า ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทาการปรับปรุงกลุํมใหมํ เพื่อใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม (จัดกลุํมใหมํ)
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ต่ากวําหรือเทํากับปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
รวม

330
70
400

82.5
17.5
100

34
296
40
30
400

8.5
74.0
10.0
7.5
100

50
190
90
70
400

12.5
47.5
22.5
17.5
100

อาชีพ
ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ
อาชีพอิสระและอื่นๆ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร๑ ด๎านระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ตอบแบบ โดยการจัดกลุํมใหมํ พบวํา
ระดับการศึกษา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับ ต่ากวําหรือเทํากับ
ปริญญาตรีจานวน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.5 และระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี จานวน
70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 ตามลาดับ
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อาชีพ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน
296 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ จานวน 40 คน
คิดเป็นร๎อยละ 10.0 อาชีพข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 และอาชีพ
อิสระและอื่นๆ จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 20,001 – 30,000
บาท จานวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 90 คน
คิดเป็นร๎อยละ 22.5 รายได๎ 40,001 บาทขึ้นไปจานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาทจานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.5 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑
การวิเคราะห๑ข๎อมูล เกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก
ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
โดยการนาเสนอข๎อมูลในรูปแบบของคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ จาแนกเป็น
รายด๎าน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด๎านประโยชน๑หลักของผลิตภัณฑ๑
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง
ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
รวม

̅

4.56
4.37
3.82
4.34
4.27

S.D.

0.50
0.66
0.56
0.48
0.55

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห๑ปัจ จั ยด๎านผลิตภัณฑ๑จ าแนกเป็นรายด๎านพบวํ า
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับดี มาก โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายด๎าน ด๎านประโยชน๑หลักของผลิตภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ ผู๎บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ย
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เทํากับ 4.56 4.37 และ 4.34 ตามลาดับ สํวนด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง ผู๎ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.82
ตาราง 5 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ จาแนกเป็น
รายข๎อ
̅
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
1. รสชาติผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑
4.70
เครื่องดื่มตําง ๆ มีความอรํอย
2. ขนมหวานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทุกสาขา มีรสชาติเป็น
4.53
มาตรฐานเดียวกัน
3. วัตถุดิบที่นามาใช๎ได๎มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย 4.46
4. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑ มีความสด 4.55
ใหมํ (ทาแบบวันตํอวัน)
รวม
4.56
ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
1. ประเภทของขนมหวาน เครื่องดื่ม มีให๎เลือกหลากหลาย 4.22
2. มีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ
4.29
3. อาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่ผู๎บริโภครู๎จักดี
4.50
4. ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มีความสะดวกในการบริโภค
4.34
5. ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มีความทันสมัย
4.24
6. ผลิตภัณฑ๑มีการตกแตํงสวยงาม สีสันนํารับประทาน 4.50
รวม
4.37
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
1.ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ มีความคุ๎มคําเมื่อเทียบกับราคา
3.68
2. มีชํองทางการจัดจาหนํายให๎บริการหลากหลาย ทั่วถึง 3.76
3. ผลิตภัณฑ๑มีจาหนํายเพียงพอตํอความต๎องการ
4.02
รวม
3.82

S.D. ระดับความคิดเห็น

0.54

ดีมาก

0.56

ดีมาก

0.60
0.62

ดีมาก
ดีมาก

0.50

ดีมาก

0.71
0.61
0.61
0.62
0.72
0.61
0.66

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.77
0.83
0.63
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี

87
ตาราง 5 (ตํอ)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์ควบ
1. พนักงานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีการให๎บริการที่ดี ตั้งแตํ
การจดลาดับคิว รับออเดอร๑ ตลอดจนการเสิร๑ฟอาหาร
2. น้าชากดฟรี มีบริการอยํางเพียงพอ
3. สิ่งอานวยความสะดวกในการรับประทาน (ช๎อน
ส๎อม มีด กระดาษทิชชูํ) มีบริการอยํางเพียงพอ
รวม

̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.32

0.63

ดีมาก

4.40
4.31

0.59
0.61

ดีมาก
ดีมาก

4.34

0.48

ดีมาก

จากตาราง 5 แสดงคํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑
จาแนกเป็นรายข๎อ พบวํา
ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจ จัยด๎านผลิตภัณ ฑ๑ด๎านประโยชน๑หลักโดยรวมอยูํในระดับดีม าก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.56
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อรสชาติผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑ เครื่องดื่ม
ตํางๆ มีความอรํอย มีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 4.70 รองลงมาคือ ข๎อผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน
บิงซู โทสต๑ มีความสดใหมํ (แบบทาวันตํอวัน) ข๎อขนมหวานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทุกสาขา มีรสชาติ
เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน และข๎อวัต ถุดิบที่ นามาใช๎ ไ ด๎ ม าตรฐาน สะอาด ถูก หลักอนามั ย โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.55 4.53 และ 4.46 ตามลาดับ
ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัยจัย
ด๎านผลิ ตภัณฑ๑ด๎านรูปลั กษณ๑ผ ลิ ตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับดีม าก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎ออาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่ผู๎บริโภครู๎จักดี และข๎อผลิตภัณฑ๑มี
การตกแตํงสวยงาม สีสั นนํารับประทาน มี คําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 4.50 รองลงมาคือ ข๎อภาชนะ
บรรจุภัณฑ๑ มีความสะดวกในการบริโภค ข๎อมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ ข๎อภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มี
ความทันสมั ย และข๎อ ประเภทของขนมหวาน เครื่องดื่ม มี ให๎เลือกหลากหลาย โดยมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.34 4.29 4.24 และ4.22 ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด๎าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ค าดหวั ง โดยรวมอยูํ ใ นระดั บ ดี โดยมี คํ า เฉลี่ ย เทํ า กั บ 3.82 เมื่ อ
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พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อ ผลิ ตภัณฑ๑มีจ าหนํายเพียงพอตํอความต๎องการ มีคําเฉลี่ยสูงสุด
เทํ ากั บ 4.02 รองลงมาคือ ข๎อ มี ชํ องทางการจั ด จ าหนํา ยให๎บ ริก ารหลากหลาย ทั่ว ถึง และข๎ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ไ ด๎ รั บ มี ค วามคุ๎ ม คํ า เมื่ อ เที ย บกั บ ราคา โดยมี คํ า เฉลี่ ย เทํ า กั บ 3.76 และ 3.68
ตามลาดับ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า น
ผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ โดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดยมีคํา เฉลี่ยเทํากับ 4.34 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ข๎อน้าชากดฟรี มีบริการอยํางเพียงพอมีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 4.40 รองลงมาคือ
ข๎อพนักงานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีการให๎บริการที่ดี ตั้งแตํการจดลาดับคิว รับออเดอร๑ ตลอดจน
การเสิร๑ฟอาหาร และข๎อสิ่งอานวยความสะดวกในการรับ ประทาน (ช๎อน ส๎อม มีด กระดาษทิชชูํ)
มีบริการอยํางเพียงพอ โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.32 และ 4.31 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
การวิเคราะห๑ข๎อมูล เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎าน
สินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า โดยการนาเสนอข๎อมูลในรูปแบบของคําเฉลี่ย และคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณคําตราสินค๎า จาแนกเป็นรายด๎าน
คุณค่าตราสินค้า
ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า
ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า
ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า
รวม

̅

S.D.

4.11
4.22
4.10
3.72
4.16
4.06

0.56
0.52
0.52
0.68
0.57
0.57

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห๑คุณคําตราสินค๎าจาแนกเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับ ดีม าก โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับ
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ดีมากในด๎านคุณภาพการรับรู๎ ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
และด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า โดยมีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 4.22 รองลงมา 4.16 4.11 และ
4.10 ตามลาดับ สํวนด๎านความภักดีตํอตราสินค๎าผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับ
ดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.72
ตาราง 7 แสดงคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ จาแนกเป็น
รายข๎อ
̅
คุณค่าตราสินค้า
S.D. ระดับความคิดเห็น
ด้านการรู้จักตราสินค้า
1. ทํานสามารถจดจาสัญลักษณ๑ (LOGO) ของร๎าน 4.09
0.72
ดีมาก
อาฟเตอร๑ ยู ได๎เป็นอยํางดี โดยใช๎เวลาไมํนานในการ
อธิบายลักษณะตําง ๆ
2. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่มีชื่อเสียง 4.24 0.65
ดีมาก
มีความนําเชื่อถือ
3. ทํานคุ๎นเคยกับตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวํา
3.96 0.82
ดี
ตราสินค๎าขนมหวานอื่น ๆ
4. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักตํอผู๎บริโภค 4.28 0.64
ดีมาก
5. ในการบริโภคขนมหวาน ทํานจะนึกถึงตราสินค๎า
3.97 0.93
ดี
อาฟเตอร๑ ยู เป็นอันดับต๎น ๆ
รวม
4.11 0.56
ดีมาก
ด้านคุณภาพการรับรู้
1. ขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่ดี 4.40 0.59
ดีมาก
2. ขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีรสชาติกลมกลํอม มีความ 4.22 0.80
ดีมาก
เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับขนมหวานแบรนด๑อื่น
3. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีมาตรฐานในการผลิต 4.16 0.75
ดีมาก
4. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนถึงขนมหวานที่มีคุณภาพดี 4.11 0.73
ดีมาก
5. ทํานรู๎สึกปลอดภัย และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ 4.19 0.53
ดีมาก
ของอาฟเตอร๑ ยู เมื่อรับประทาน
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ตาราง 7 (ตํอ)
คุณค่าตราสินค้า
รวม
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า
1. ทํานรู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน
2. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีภาพลักษณ๑ที่ดี ในมุมมอง
ความรู๎สึกของทําน
3. ทํานมีทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎า อาฟเตอร๑ ยู
4. ทํานเห็นวําตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู ใช๎วัตถุดิบใน
การผลิตดีกวําตราสินค๎าอื่น
5. ทํานรู๎สึกเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติผลิตภัณฑ๑
ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู วําเป็นที่ยอมรับ
6. สื่อตําง ๆ ทาให๎ทํานรู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น
รวม
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
1. ทํานชื่นชอบผลิตภัณฑ๑ของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
มากกวําตราสินค๎าอื่น
2. ทํานใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นประจา
3. ทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑อาฟเตอร๑ ยู ถึงแม๎วํา
ตราสินค๎าอื่นจะลดราคา
4. ทํานมีความยินดีที่จะบอกตํอผู๎อื่นให๎ใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู
5. ทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู แม๎วํา
บุคคลอื่นจะแนะนาให๎ซื้อตราสินค๎าอื่น
รวม

̅

4.22

S.D. ระดับความคิดเห็น

0.52

ดีมาก

4.15 0.76
4.26 0.64

ดีมาก
ดีมาก

4.18 0.74
3.92 0.73

ดีมาก
ดี

4.22 0.61

ดีมาก

3.88 0.67
4.10 0.52

ดี
ดีมาก

3.80 0.87

ดี

3.62
3.50

1.01
0.90

ดี
ดี

3.90

0.63

ดี

3.78

0.82

ดี

3.72

0.68

ดี
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ตาราง 7 (ตํอ)
คุณค่าตราสินค้า
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า
1. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป
2. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
มีคุณคําตํอการจดจา
3. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
สะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพด๎านการผลิต
4. ผลิตภัณฑ๑ภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณภาพ
ได๎มาตรฐาน
รวม

̅

S.D. ระดับความคิดเห็น

4.35

0.57

ดีมาก

4.00

0.71

ดี

4.08

0.72

ดีมาก

4.20

0.60

ดีมาก

4.16

0.57

ดีมาก

จากตาราง 7 แสดงคํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า
จาแนกเป็นรายข๎อ พบวํา
ด้ า นการรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า
ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นการรู๎ จั ก ตราสิ น ค๎ า โดยรวมอยูํ ใ นระดั บ ดี ม าก โดยมี คํ า เฉลี่ ย เทํ า กั บ 4.11
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักตํอผู๎บริโภค มีคําเฉลี่ย
สูงสุดอยูํที่ 4.28 รองลงมาเป็นข๎อตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงมีความนําเชื่อถือ
ข๎อทํานสามารถจดจาสัญลักษณ๑ (LOGO) ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎เป็นอยํางดี โดยใช๎เวลาไมํนาน
ในการอธิ บายลั กษณะตําง ๆ ข๎อในการบริโภคขนมหวาน ทํานจะนึกถึงตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
เป็นอันดับต๎น ๆ และข๎อทํานคุ๎นเคยกับตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตราสินค๎าขนมหวานอื่น ๆ
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.24 4.09 3.97 และ 3.96ตามลาดับ
ด้านคุณภาพการรับรู้ ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
ด๎านคุณ ภาพการรับรู๎โดยรวมอยูํในระดับดีม าก โดยมี คําเฉลี่ยเทํากับ 4.22 เมื่ อพิจ ารณาเป็ น
รายข๎อพบวํา ข๎อ ขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่ดีมีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ
4.40 รองลงมาคือ ข๎อขนมหวานร๎ านอาฟเตอร๑ ยู มีรสชาติกลมกลํอม มีความเป็นเอกลักษณ๑
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เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับขนมหวานแบรนด๑อื่น ข๎อทํานรู๎สึกปลอดภัย และเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู เมื่อรับประทาน ข๎อผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีมาตรฐานในการ
ผลิต และข๎อตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนถึงขนมหวานที่มีคุณภาพดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.22
4.19 4.16 และ 4.11 ตามลาดับ
ด้า นความเชื่อมโยงกั บ ตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณคําตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ
4.10 เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข๎อ พบวํา ข๎อตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีภ าพลักษณ๑ที่ดี ในมุ มมอง
ความรู๎สึ กของทํานมี คําเฉลี่ยสูงสุ ด เทํากับ 4.26 รองลงมาคือ ข๎อทํานรู๎สึกเชื่อมั่นในคุณภาพ
และรสชาติผลิตภัณฑ๑ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู วําเป็นที่ยอมรับ ข๎อทํานมีทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู ข๎อทํานรู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน ข๎อทํานเห็นวําตราสินค๎าอาฟเตอร๑
ยู ใช๎วัตถุดิบในการผลิตดีกวําตราสินค๎าอื่น และข๎อสื่อตํางๆ ทาให๎ทํานรู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
มากขึ้น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.22 4.18 4.15 3.92 และ 3.88 ตามลาดับ
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคํา
ตราสิ น ค๎า ด๎า นความภัก ดีตํ อตราสิน ค๎า โดยรวมอยูํใ นระดับ ดี โดยมี คํา เฉลี่ ยเทํา กับ 3.72 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อทํานมีความยินดีที่จะบอกตํอผู๎ อื่นให๎ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
มีคําเฉลี่ยสูงสุด เทํากับ 3.90 รองลงมาเป็นข๎อทํานชื่นชอบผลิตภัณฑ๑ของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
มากกวําตราสินค๎าอื่น ข๎อทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู แม๎วําบุคคลอื่นจะแนะนาให๎
ซื้อตราสินค๎าอื่น ข๎อทํานใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นประจา และข๎อทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑
อาฟเตอร๑ ยู ถึงแม๎วําตราสินค๎าอื่นจะลดราคา โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80 3.78 3.62 และ 3.50
ตามลาดับ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดย
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อเครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟ
เตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป มีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 4.35 รองลงมาคือข๎อผลิตภัณฑ๑ภายใต๎ตรา
สินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน ข๎อเครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
สะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพด๎านการผลิต และข๎อเครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
มีคุณคําตํอการจดจา โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.20 4.08 และ 4.00 ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 8 คําต่าสุด คําสูงสุด คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

Min
1.0

Max
2.0

1.36

S.D.
0.48

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

200

600

339.37

92.3

̅

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู พบวํา
ด๎านความถี่ในการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดือน) ผู๎ตอบแบบสอบถามมี
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู น๎อยที่สุดจานวน 1 ครั้งตํอเดือน มากที่สุด 2 ครั้งตํอเดือน
มีคําเฉลี่ยประมาณ 1.36 หรือ 1 ครั้งตํอเดือน และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.48
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มร๎านอาฟเตอร๑ ยู น๎อยที่สุด
จานวน 200 บาทตํอครั้ง มากที่สุด 600 บาทตํอครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 339.37 บาท และมี
คําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 92.34
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ตาราง 9 แสดงคําความถี่และคําร๎อยละของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค
ในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
จานวน
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อบ่อยครั้งที่สุด
เมื่อมาใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
ผลิตภัณฑ๑ประเภทเครื่องดื่ม (Beverages)
20
ผลิตภัณฑ๑ประเภทของหวาน (Desserts)
270
ผลิตภัณฑ๑ประเภทขนมปังโทสต๑ (Toast)
110
ผลิตภัณฑ๑ประเภทแพนเค๎ก (Pancakes)
0
รวม
400
ท่านใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู จากที่ใดบ่อยที่สุด
เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑
40
ซีคอนสแควร๑ศรีนครินทร๑
70
สยามสแควร๑วัน
80
เทอมินอล 21
30
เซ็นทรัลบางนา
60
อื่น ๆ
120
รวม
400
เหตุผลหลักที่ทาให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ร้านอาฟเตอร์ ยู คืออะไร
ตราสินค๎า
20
มีเมนูหลากหลายและมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ
50
รสชาติ
280
ใช๎วัตถุดิบดี มีคุณภาพ
40
รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑
10
รวม
400
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ท่านมาใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
เพื่อรับประทานขนมหวาน และเครื่องดื่ม
280
เพื่อพักผํอนหยํอนใจ
60
เพื่อพบปะ พูดคุยกับเพื่อน / คนรัก / ครอบครัว
50

ร้อยละ

5.0
67.5
27.5
0.0
100
10.0
17.5
20.0
7.5
15.0
30.0
100
5.0
12.5
70.0
10.0
2.5
100
70.0
15.0
12.5
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ตาราง 9 (ตํอ)
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
จานวน
เพื่อเลี้ยงสังสรรค๑ตําง ๆ
10
เพื่อนัดคุยเรื่องงาน ธุระตําง ๆ
0
รวม
400
กลุ่มหรือบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู มากที่สุด
ตนเอง
170
เพื่อนและคนรู๎จัก
180
บุคคลในครอบครัว
50
รวม
400

ร้อยละ
2.5
0.0

42.5
45.0
12.5
100

จากตาราง 9 แสดงคําความถี่และคําร๎อยละของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน อาฟเตอร๑ ยู
พบวํา
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อยครั้งที่สุด เมื่อมาใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ผู๎ตอบ
แบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ๑ประเภทของหวาน (Desserts) บํอยที่สุด จานวน 270 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 67.5 รองลงมาคือ ขนมปังโทสต๑ (Toast) จานวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5 และผลิตภัณฑ๑
ประเทภเครื่องดื่ม (Beverage) จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0
ใช้ บ ริก ารร้า นอาฟเตอร์ ยู จากที่ใดบ่อยที่สุด ผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎ บริการ
สาขาสยามสแควร๑วันบํอยที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 รองลงมาคือ สาขาซีคอนสแควร๑
ศรีนครินทร๑ จานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 สาขาเซ็นทรัลบางนา จานวน 60 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15.0 สาขาเซ็ นทรัล สี ล มคอมเพล็กซ๑ จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 และสาขา
เทอมินอล 21 จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 และสาขาอื่นๆ จานวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ
30
เหตุผลหลักที่ทาให้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านอาฟเตอร์ ยู ผู๎ตอบแบบสอบถามมีเหตุผล
หลักในการซื้อผลิตภัณฑ๑จากร๎านอาฟเตอร๑ ยู คือรสชาติของผลิตภัณฑ๑ จานวน 280 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 70 รองลงมาคือ มีเมนูที่หลากหลายและมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ จานวน 50 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 12.5 ใช๎วัตถุดิบดี มีคุณภาพ จานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 ตราสินค๎า จานวน 20 คน
คิดเป็นร๎อยละ 5.0 และรูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ท าให้ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาฟเตอร์ ยู ผู๎ ต อบ
แบบสอบถามมี วัตถุประสงค๑ที่สาคัญที่สุดในการใช๎ บริการคือ เพื่อรับประทานขนมหวานและ
เครื่องดื่ม จานวน 280 คน คิดเป็นร๎อยละ 70 รองลงมาคือ เพื่อพักหยํอนใจ จานวน 60 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15 เพื่อพบปะ พูดคุยกับเพื่อน / คนรัก / ครอบครัว จ านวน 50 คิดเป็นร๎อยละ 12.5
และเพื่อเลี้ยงสังสรรค๑ตํางๆ จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
กลุ่ ม หรื อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาฟเตอร์ ยู ผู๎ ต อบ
แบบสอบถามตัดสินใจใช๎บริการเพราะเพื่อนและคนรู๎จั ก จานวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0
รองลงมาคือตนเอง จ านวน 170 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.5 และบุ คคลในครอบครัว จ านวน 50
คิดเป็นร๎อยละ 12.5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ผู๎วิจัยได๎ทาการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามลาดับ ดังตํอไปนี้
สมมติฐานข๎อที่ 1 ผู๎บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน จาแนกออกเป็นสมมติฐานยํอย ดังนี้
สมมติฐานย่อยข้อที่1.1 ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
จากสมมติฐานข๎างต๎นสามารถกาหนดสมติฐานทางสถิติได๎ดังนี้
H0: ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ไมํแตกตํางกัน
H1: ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ จะใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)
โดยใช๎กลุํมตัวอยําง 2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05
การตรวจสอบคํ า ความแปรปรวนของแตํ ละกลุํม โดยใช๎ Levene’s test ซึ่ ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้
H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช๎ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร๎ อ ยละ 95 ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อคํา Sig. มีคําน๎อยกวํา 0.05
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดย
จาแนกตามเพศ โดยใช๎ Levene’s test
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู

Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

708.173**

0.000

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

25.036**

0.000

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามเพศ โดยใช๎ Levene’s test พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดง
วําคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคําที กรณีความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal
variances not assumed)
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวําคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคําที กรณี
ความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed)
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ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
เพศ

t-test for Equity of Means
̅
S.D.
t
df

Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู

ชาย 1.071

0.258 -11.693** 397.419 0.000

(ครั้ง/เดือน)

หญิง 1.515

0.501

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน

ชาย 271.429 49.145 -15.084** 397.826 0.000

เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)

หญิง 375.962 89.448

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนก
ตามเพศ พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่ งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยูแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยผู๎บริโภคเพศหญิงมี
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) มากกวําผู๎บริโภค
เพศชาย
ด้านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/
ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟ
เตอร๑ ยูแตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดย
ผู๎บริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ (บาท/
ครั้ง) มากกวําผู๎บริโภคเพศชาย
สมมติฐานย่อยข้อที่1.2 ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
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จากสมมติฐานข๎างต๎นสามารถกาหนดสมติฐานทางสถิติได๎ดังนี้
H0: ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ไมํแตกตํางกัน
H1: ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ จะใช๎สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent sample t-test)
โดยใช๎กลุํมตัวอยําง 2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05
การตรวจสอบคํ า ความแปรปรวนของแตํ ล ะกลุํ ม โดยใช๎ Levene’s
test
ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้
H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช๎ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร๎ อ ยละ 95 ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตํอเมื่อคํา Sig. มีคําน๎อยกวํา 0.05
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดย
จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช๎ Levene’s test
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยูLevene’s test for Equality of Variances
F
Sig.
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

7.797**

0.005

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎า

4.969*

0.026

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตาราง 12 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช๎ Levene’s test พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.005 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดง
วํ า คํ า ความแปรปรวนแตกตํ า งกั น จึ ง ใช๎ ก ารทดสอบคํ า ที กรณี ค วามแปรปรวนแตกตํ า งกั น
(Equal variances not assumed)
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.026 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลั ก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวําคําความแปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคําที กรณี
ความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามระดับ
การศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการ
t-test for Equity of Means
ร้านอาฟเตอร์ ยู
ระดับการศึกษา ̅
S.D.
t
ความถี่ในการใช๎บริการร๎าน ต่ากวําหรือเทํากับ 1.336
อาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

Sig.

0.473 -2.062* 96.647 0.042

ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี 1.471

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ

df

0.503

ต่ากวําหรือเทํากับ 332.424 88.436 -2.989** 91.597 0.004

ขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน ปริญญาตรี
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)

สูงกวําปริญญาตรี 372.143 103.432
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนก
ตามระดับการศึกษาพบวํา
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ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.042 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน อยํางมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล๎องกับสมมติฐ านที่ตั้งไว๎ โดย
ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กวํ า ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมในการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) มากกวําผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากวําหรือเทํากับ
ปริญญาตรี
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.004 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มี พฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีพฤติกรรมในการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงิ นโดยเฉลี่ยที่ซื้อ (บาท/ครั้ง) มากกวําผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ต่ากวําหรือเทํากับปริญญาตรี
สมมติฐานย่อยข้อที่1.3 ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
จากสมมติฐานข๎างต๎นสามารถกาหนดสมติฐานทางสถิติได๎ดังนี้
H0: ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ไมํแตกตํางกัน
H1: ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
สถิติที่ใช๎ในการทดสอบคือ การวิเคราะห๑คําความแปรปรวนทางเดียว (One - way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกวํา 2 กลุํม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตํอเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข๎อมูลไมํแตกตํางกันให๎ทดสอบความแตกตํางด๎วย F-test และหากคําความแปรปรวนของข๎อมูล
แตกตํ า งกั น ให๎ ท ดสอบความแตกตํ า งด๎ ว ย Brown-Forsythe ถ๎ า สมมติ ฐ านข๎ อ ใดปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคําเฉลี่ยอยํางน๎อย 1 คูํที่แตกตํางกัน
จะต๎องนาไปทดสอบด๎วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple Comparison) โดยใช๎วิธีทดสอบ
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Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํใดบ๎าง
ที่แตกตํางกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
โดยจาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎ Levene’s test
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู

Levene’s test for Equality of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

13.451**

3

396

0.000

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

9.795**

3

396

0.000

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎ Levene’s test พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวําคําความแปรปรวนของข๎อมูลแตํละกลุํมรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช๎สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
ด้านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/
ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวําคําความแปรปรวนของข๎อมูลแตํละกลุํมรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตําง
กัน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) จาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎สถิติ Brown –
Forsythe
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู

Statistic

df1

df2

Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

8.854**

3

307.114

0.000

ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม

8.335**

3

292.974

0.000

ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) จาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎
สถิติ Brown – Forsythe พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นแตกตํ า งกั น มี พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก าร
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความ
แตกตํางเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํ ปรากฎผล
ดังตาราง 16
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มี
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทา
การทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ย
รายคูํ ปรากฎผลดังตาราง 17
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ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) จาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,001ถึง
30,001ถึง
20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

̅

1.20

ต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท 1.20
20,001 ถึง 30,000 บาท
30,001 ถึง 40,000 บาท

1.34
1.56

-

1.34

ตั้งแต่ 40,001
บาทขึ้นไป

1.56

1.29

-0.137

-0.356*

-0.086

(0.229)

(0.000)

(0.856)

-

-0.219**

0.051

(0.004)

(0.964)

-

0.270**

-

(0.003)
ตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป

1.29

-

-

-

-

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบเชิงซ๎อนของพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) จาแนกตาม
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) ผู๎บริโภคที่มีรายได๎
เฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นต่ ากวํ า หรื อ เทํ า กั บ 20,000 บาท กั บ ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น
30,001 – 40,000 บาท มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรื อเทํากับ 20,000 บาท กับ
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) น๎อยกวํา
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.356
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ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 – 30,000 บาท กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีคํา Sig. เทํากับ 0.004 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา
ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดือน) แตกตํางกัน อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน20,001 – 30,000 บาท
มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
น๎อยกวําผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ
0.219
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.003 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภค
ในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท กับ
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) มากกวําผู๎บริโภคที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.270
สํวนคูํอื่นไมํพบความแตกตํางเป็นรายคูํ
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) จาแนกตามรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,001ถึง 30,001ถึง ตั้งแต่ 40,001
20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท บาทขึ้นไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

̅

ต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท 315.00
20,001 ถึง 30,000 บาท
30,001 ถึง 40,000 บาท

342.11
316.67

315.00

342.11

-

316.67

378.57

-27.105

-1.667

63.571**

(0.118)

(1.000)

(0.000)

-

25.439

-36.466**

(0.264)

(0.006)

-

-61.905**

-

(0.000)
ตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป

378.57

-

-

-

-

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบเชิงซ๎อนของพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) จาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท กับผู๎บริโภคที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ตั้ง แตํ 40,001 บาทขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01
หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวํา
หรือ เทํา กับ 20,000 บาท กับ ผู๎ บริ โภคที่มี รายได๎ เฉลี่ยตํ อเดื อน ตั้ง แตํ 40,001 บาทขึ้ นไป
มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
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ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) น๎อยกวําผู๎บริโภค
ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 63.571
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 - 30,000 บาท กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน ตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.006 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา
ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
แตกตํ า งกั น อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น
20,001 - 30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) น๎อยกวําผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
40,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 36.466
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 - 40,000 บาท กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน ตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา
ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000 บาท
กับผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตั้งแตํ 40,001 บาทขึ้นไป มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
แตกตํ า งกั น อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น
30,001 - 40,000 บาท มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) น๎อยกวําผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
40,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 61.905
สํวนคูํอื่นไมํพบความแตกตํางเป็นรายคูํ
สมมติฐานย่อยข้อที่1.4 ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
จากสมมติฐานข๎างต๎นสามารถกาหนดสมติฐานทางสถิติได๎ดังนี้
H0: ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ไมํแตกตํางกัน
H1: ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน
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สถิ ติ ที่ ใ ช๎ ใ นการทดสอบคื อ การวิ เ คราะห๑ คํ า ความแปรปรวนทาง เดี ย ว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกวํา
2 กลุํม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s
test ซึ่ ง จะปฏิเ สธสมมติฐ านหลั ก (H0) ก็ตํอเมื่ อระดับนัยสาคัญทางสถิติมี คําน๎อยกวํา 0.05
หากความแปรปรวนของข๎อมูลไมํแตกตํางกันให๎ทดสอบความแตกตํางด๎วย F-test และหากคํา
ความแปรปรวนของข๎ อ มู ล แตกตํ า งกั น ให๎ ท ดสอบความแตกตํ า งด๎ ว ย Brown-Forsythe
ถ๎าสมมติฐานข๎อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคําเฉลี่ยอยําง
น๎อย 1 คูํที่แตกตํางกัน จะต๎องนาไปทดสอบด๎วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple Comparison)
โดยใช๎วิธีทดสอบ Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ย
รายคูํใดบ๎างที่แตกตํางกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู โดย
จาแนกตามอาชีพ โดยใช๎ Levene’s test
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู

Levene’s test for Equality of Variances
Levene Statistic
df df2 Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

28.819**

3

396 0.000

จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

15.359**

3

396 0.000

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง18 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู โดยจาแนกตามอาชีพ โดยใช๎ Levene’s test พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
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แสดงวําคําความแปรปรวนของข๎อมูลแตํละกลุํมอาชีพแตกตํางกัน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช๎สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวําคําความแปรปรวนของข๎อมูลแตํละกลุํมอาชีพแตกตํางกัน
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎สถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) จาแนกตามอาชีพ โดยใช๎สถิติ Brown – Forsythe
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู

Statistic

df1

df2

Sig.

ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) 4.202**

3

120.786

0.007

ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม

3

72.563

0.000

9.506**

ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดย
เฉลี่ ยที่ซื้ อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง ) จ าแนกตามอาชี พ โดยใช๎ สถิ ติ
Brown – Forsythe พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ
0.007 ซึ่ งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตําง
กัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํโดยใช๎วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํ ปรากฎผลดังตาราง 20
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ด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบ
ความแตกตํางเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํ
ปรากฎผลดังตาราง 21
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) จาแนกตามอาชีพ โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’s T3
ข้าราชการ / พนักงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
เจ้าของกิจการ
และอืน่ ๆ
อาชีพ
ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสํวนตัว /

̅

34

296

40

30

34

-

-0.775

-0.206

0.161

(0.926)

(0.355)

(0.519)

-

-0.128

0.238**

(0.573)

(0.008)

-

0.367**

296
40

-

-

เจ๎าของกิจการ
อาชีพอิสระ และอื่นๆ

(0.004)
30

-

-

-

-

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบเชิงซ๎อนของพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) จาแนกตามอาชีพ
โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา
ด้านความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) ผู๎บริโภคที่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอิสระและอื่น ๆ มีคํา Sig. เทํากับ 0.008
ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกอบ
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อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอิสระและอื่น ๆ มี พฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) แตกตํางกัน อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี พฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) มากกวํา
ผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอิสระและอื่น ๆ โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.238
ผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการกับผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพ
อิสระและอื่น ๆ มีคํา Sig. เทํากับ 0.004 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ป ระกอบอาชี พ ธุ รกิจ สํวนตัว / เจ๎ าของกิ จ การกับ ผู๎บริ โภคที่
ประกอบอาชีพอิสระและอื่น ๆ มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎
บริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดือ น) แตกตํ า งกัน อยํา งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ 0.01
โดยผู๎ บริโภคที่ประกอบอาชี พ ธุ รกิจ สํวนตัว / เจ๎ าของกิจ การ มี พ ฤติก รรมการใช๎ บริการร๎า น
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) มากกวําผู๎บริโภคที่ประกอบ
อาชีพอิสระและอื่น ๆ โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 0.367
สํวนคูํอื่นไมํพบความแตกตํางเป็นรายคูํ
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) จาแนกตามอาชีพ
โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
ข้าราชการ / พนักงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ
และอืน่ ๆ
อาชีพ
ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสํวนตัว /

̅

34

296

40

30

34

-

-58.824**

-33.824*

-17.157

(0.000)

(0.021)

(0.958)

-

25.000**

41.667

(0.002)

(0.199)

-

16.667

296
40

-

-

เจ๎าของกิจการ
อาชีพอิสระ และอื่น

(0.937)
30

-

-

-

-
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* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบเชิงซ๎อนของพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) จาแนกตามอาชีพ โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) ผู๎บริโภคที่ประกอบอาชี พ ข๎าราชการ / รัฐ วิสาหกิจ กับผู๎บริโภคที่ประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวง
อายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ป ระกอบอาชี พ ข๎ า ราชการ / รั ฐ วิ ส าหกิ จ กั บ ผู๎ บ ริ โ ภคที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) น๎อยกวําผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอิสระและอื่น ๆ โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ
58.824
ผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจกับผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
สํวนตัว / เจ๎าของกิจการ มีคํา Sig. เทํากับ 0.021 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวง
อายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ป ระกอบอาชี พ ข๎ า ราชการ / รั ฐ วิ ส าหกิ จ กั บ ผู๎ บ ริ โ ภคที่
ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ สํ ว นตั ว / เจ๎ า ของกิ จ การ มี พ ฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพ ข๎าราชการ / รัฐ วิสาหกิจ
มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) น๎อยกวําผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ
โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ยเทํากับ 33.824
ผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกั บผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
สํวนตัว / เจ๎าของกิจการ มีคํา Sig. เทํากับ 0.002 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 หมายความวํา ผู๎บริโภคในชํวง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผู๎บริโภคที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดย
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เฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) มากกวําผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ย
เทํากับ 25.000
สํวนคูํอื่นไมํพบความแตกตํางเป็นรายคูํ
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก
ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก
ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได๎ดังนี้
H0: ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ ไมํมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
H1: ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
สาหรับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ จะใช๎การวิเคราะห๑แบบถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. น๎อยกวํา 0.05

114
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน)
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
18.980

df
4

MS
F
Sig.
4.754 25.612 0.000**

Residual

73.180

395

0.185

Total

92.160

399

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมู ล พบวํา ปัจ จั ยด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มี อิทธิ พ ลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑สามารถ
ท านายพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขต
กรุงเทพมหานครด๎านความถี่ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และสามารถสร๎างสมการพยากรณ๑เชิงเส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการ
วิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูนสามารถคานวณหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณได๎ ดังนี้
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ตาราง 23 แสดงการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑กับพฤติกรรมการใช๎
บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน)
B
-0.137
0.423

SE (b)
0.253
0.051

t
Sig.
-0.544 0.587
0.437 8.249** 0.000

ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) 0.084

0.034

0.116 2.489*

0.013

ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3)

0.084

0.041

0.098 2.019*

0.044

ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4)

0.258

0.052

0.258 4.992** 0.000

คําคงที่ (Constant)
ด๎านประโยชน๑หลัก (X1)

Beta

r = 0.454

R2 = 0.206

Adjust R2 = 0.198

SE = 0.430

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก (X1)
กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่ง
น๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก (X1) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
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ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นรู ป ลั ก ษณ๑ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ๑ (X2)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig.
เทํากับ 0.013 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวํา ปัจจั ยด๎านผลิต ภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) มี อิทธิ พลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) กับพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.044 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05
แสดงวํ า ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความวํ า
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) กับพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01
แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ปัจจัยด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของ
ผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎
จากผลการวิ เ คราะห๑ ส ามารถสรุ ป ความสั ม พั น ธ๑ ไ ด๎ ดั ง นี้ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณฑ๑
ด๎านประโยชน๑หลัก (X1) ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) และ
ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดือน) (Y1)
ร๎อยละ 19.8 (Adjust R2 = 0.198) สามารถนาคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถรํวมทานาย
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มาเขียนเป็นสมการพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจน
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง / เดือน) ได๎ดังนี้
Y1 = 0.423X1 + 0.084X2 + 0.084X3 + 0.258X4
จากสมการจะเห็นได๎วํา ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย
จะทาให๎ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.423 หนํวย กลําวคือ
ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงประโยชน๑พื้นฐานของผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎โดยตรงจากการซื้อสินค๎า
ในด๎านของความอรํอย และความเป็นมาตรฐานเดียวกันของรสชาติ รวมถึงการที่ผู๎บริโภครับรู๎ได๎วํา
วัตถุดิบร๎านอาฟเตอร๑ ยู นามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑นั้นมีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย
จะทาให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการในใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎
ความถี่ในการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.084 หนํวย กลําวคือ
ถ๎ารูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ตําง ๆ มีความสวยงาม ทันสมัย รวมถึงมีเมนูให๎
เลือกหลากและออกใหมํสม่าเสมอ จนผู๎บริโภครับรู๎ได๎ จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มมากขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.084 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎
ได๎ ถึ ง ความคุ๎ ม คํ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ มื่ อ เที ย บกั บ ราคา รวมถึ ง ความสะดวกสบายในการเข๎ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ๑ และผลิ ตภัณฑ๑นั้นเพียงพอตํอความต๎องการในการบริโภค จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิด
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มมากขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.084 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ถึงการ
บริการที่ดีของพนักงาน สิ่งอานวยความสะดวกมีให๎บริการเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
จะทาให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มขึ้น
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎าน
รูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
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สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได๎ดังนี้
H0: ปัจจัยผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ ไมํมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
H1: ปัจจัยผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช๎ ใ น การวิ เครา ะห๑ จ ะใช๎ ก า รวิ เ ค ราะห๑ แบบถ ดถอย เชิ ง พ หุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. น๎อยกวํา 0.05
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง)
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
643407.698

df
4

MS
160851.924

Residual

2758936.052

395

6984.648

Total

3402343.750

399

F
23.029

Sig.
0.000**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมู ล พบวํา ปัจ จั ยด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มี อิทธิ พ ลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งน๎อยกวํา
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ๑สามารถทานายพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
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เจนวายในเขตกรุงเทพมหานครด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และสามารถสร๎างสมการ
พยากรณ๑เชิงเส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูนสามารถคานวณหาคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑พหุคูณได๎ ดังนี้
ตาราง 25 แสดงการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑กับพฤติกรรมการใช๎
บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

คําคงที่ (Constant)
ด๎านประโยชน๑หลัก (X1)

ด้านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครั้ง)
B
SE (b) Beta
t
Sig.
7.673 49.044
-2.603* 0.010
40.962 9.963 0.220 4.111** 0.000

ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2)

19.749 6.583

0.141

3.000** 0.003

ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3)

16.776 8.053

0.102

2.083*

ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4)

29.925 10.040 0.156
r = 0.435
Adjust R2 = 0.181

0.038

2.981** 0.003
R2 = 0.189
SE = 83.574

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก (X1)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านประโยชน๑หลัก (X1)
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มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นรู ป ลั ก ษณ๑ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ๑ (X2)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.003 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ในทิศทาง
เดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) กับพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.038
ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วํา ด๎านผลิตภัณ ฑ๑ที่คาดหวัง (X3) มี อิทธิ พลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) กับพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ
0.003 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎า นอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
จากผลการวิเ คราะห๑สามารถสรุปความสัม พันธ๑ ได๎ดัง นี้ ปัจจั ยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎าน
ประโยชน๑ ห ลั ก (X1) ด๎ า นรู ป ลั ก ษณ๑ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ๑ (X2) ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ค าดหวั ง (X3)
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และผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ร๎อยละ 18.1 (Adjust R2 = 0.181) สามารถนาคําสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรที่สามารถรํวมทานายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) ได๎ดังนี้
Y1 = -127.673 + 40.962X1 + 19.749X2 + 16.776X3 + 29.925X4
จากสมการจะเห็น ได๎ วํา หากไมํ มี ตั วแปรใดของปั จ จั ย ด๎า นผลิ ตภั ณฑ๑ ที่ มี อิ ทธิ พ ลตํ อ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) จะทาให๎
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู ลดลง 127.673 หนํวย
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 40.962 หนํวย กลําวคือ
ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงประโยชน๑พื้นฐานของผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎โดยตรงจากการซื้อสินค๎า
ในด๎านของความอรํอย และความเป็นมาตรฐานเดียวกันของรสชาติ รวมถึงการที่ผู๎บริโภครับรู๎ ได๎วํา
วัตถุดิบร๎านอาฟเตอร๑ ยู นามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑นั้นมีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย
จะทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ ทาให๎ จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ตํอครั้ง เพิ่มขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎
จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 19.749
หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงความสวยงาม ความทันสมัยของรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ตําง ๆ และความหลากหลายของเมนู รวมถึงการออกเมนูใหมํอยํางสม่าเสมอ
จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความเต็มใจที่จะบริโภคสินค๎าในแตํละครั้งด๎วยจานวนเงินที่สูงขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง (X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 16.776 หนํวย
กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึง ความสะดวกสบายในชํองทางการจัดจาหนําย ความคุ๎ม คําของ
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ผลิ ตภัณ ฑ๑ เ มื่ อเที ยบกับราคาที่จํ ายไป จะทาให๎ ผู๎บริโภคมี ความเต็ม ใจที่จ ะจํ า ยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในแตํละครั้งสูงขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ (X4) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 29.925 หนํวย
กลําวคือ ผู๎บริโภคจะมีความเต็มใจที่จํายเงินในการใช๎บริการร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ในแตํละครั้งสูงขึ้น
เมื่อสามารถรับรู๎ได๎ถึงการบริการที่ดี การมีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอตํอความต๎องการ
สมมติ ฐานข้อที่ 3 คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จั กตราสินค๎ า
ด๎านคุณ ภาพการรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสิน ค๎า และ
ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3.1 คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
ด๎านคุณ ภาพการรับรู๎ด๎านความเชื่ อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และ
ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได๎ดังนี้
H0: คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค๎า ไมํมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
H1: คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ เ คราะห๑ จะใช๎ ก ารวิ เ คราะห๑ แ บบถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. น๎อยกวํา 0.05
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณของคุณคําตราสินค๎า ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ใน
การใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน)
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
6.234

df
5

MS
1.247

Residual

85.926

394

0.218

Total

92.160

399

F
5.717

Sig.
0.000**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล พบวํา คุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎า สามารถทานาย
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ (ครั้ง/เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ และสามารถสร๎างสมการพยากรณ๑เชิงเส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการวิเคราะห๑ถดถอยเชิง
พหุคูนสามารถคานวณหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณได๎ ดังนี้
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ตาราง 27 แสดงการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุของคุณคําตราสินค๎ากับพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)
คุณค่าตราสินค้า
คําคงที่ (Constant)
ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า(X1)
ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2)

ความถี่ในการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน)
B
SE(b)
Beta
t
Sig.
0.987 0.219
4.513** 0.000
0.160 0.066
0.187 2.437* 0.015
0.194

0.059

0.208

3.261**

0.001

ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) -0.185

0.072

-0.202

-2.560*

0.011

ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4)

0.104

0.049

0.147

2.141*

0.033

ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ

-0.176

0.060

-0.207

-2.903**

0.004

ของตราสินค๎า (X5)
r = 0.260
Adjust R2 = 0.056

R2 = 0.068
SE = 0.467

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดื อ น) (Y1) พบวํ า
มีคํา Sig. เทํากับ 0.015 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
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ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) กับพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.001 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01
แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตรา
สินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค
ในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
(ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นความเชื่ อ มโยงกั บ ตราสิ น ค๎ า (X3)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig.
เทํากับ 0.011 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางตรงกันข๎าม อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) กับพฤติกรรม
การใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.033 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05
แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคํา
ตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5)
กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ 0.004
ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วํา คุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
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บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ในทิศทางตรงกันข๎าม อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
จากผลการวิเคราะห๑สามารถสรุปความสัมพันธ๑ได๎ดังนี้ คุณคําตราสินค๎า ด๎านการรู๎จัก
ตราสินค๎า (X1) ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) ด๎านความภักดี
ตํอตราสินค๎า (X4) และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ร๎อยละ 5.6 (Adjust R2 = 0.056) สามารถนา
คําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถรํวมทานายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) ได๎ดังนี้
Y1 = 0.987 + 0.160 X1 + 0.194 X2 – 0.185 X3 + 0.104 X4 - 0.176 X5
จากสมการจะเห็นได๎วํา หากไมํมีตัวแปรใดของคุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) จะทาให๎ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ตํอเดือนเพิ่มขึ้น 0.987 หนํวย
ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.160 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคสามารถรับรู๎
จดจาตราสินค๎าของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎ วําเป็นตราสินค๎าที่มีความนําเชื่อถือ และในการบริโภค
ขนมหวานแตํละครั้งผู๎บริโภคจะนึกตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นอันดับต๎นๆ เสมอ จะสํงผลให๎ร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู มีความถี่ในการใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น
ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.194 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคสามารถรับรู๎
คุณภาพของผลิ ตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู จนเกิดความเชื่อมั่น และสามารถจดจาความเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัวของตราสินค๎าของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎ จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มมากขึ้น
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ถ๎าปัจจัยด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) ลดลง 0.185 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคยอมรับใน
รสชาติของผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู รวมทั้งสื่อตําง ๆ ทาให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึง รู๎จักกับตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น จนผู๎บริโภคสามารถเชื่อมโยง และรับรู๎ได๎ถึงความสัมพันธ๑ของตราสินค๎ากับ
คุ ณ คํ า เพิ่ ม ขึ้ น ท าให๎ ค วามถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารตํ อ เดื อ นลดลง เนื่ อ งจากผู๎ บ ริ โ ภคเมื่ อ รั บ รู๎ ถึ ง
ความสัมพันธ๑กับตราสินค๎า หรือเข๎าถึงตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน อาจทาให๎ผู๎บริโภค
เกิดความอยากลองในแบรนด๑หรือตราสินค๎าที่เปิดตัวใหมํตําง ๆ ทาให๎ความถี่การใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู น๎อยลง รวมไปถึงในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ ที่สื่อตําง ๆ นั้นอาจมีการยัดเยียด
ให๎กับผู๎บริโภคมากเกินไป ทาให๎เกิดความสับสน (Clutter) และทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความเบื่อหนําย
ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎ความถี่
ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) (Y1) เพิ่มขึ้น 0.104 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคมี
ความชื่นชอบในผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู และยินดีที่จะใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากกวํา
ตราสินค๎าอื่น จะทาให๎เกิดการใช๎บริการเป็นประจา และมีความถี่ในการใช๎บริการร๎า นอาฟเตอร๑ ยู
จากผู๎บริโภคเพิ่มมากขึ้น
ถ๎าปัจจัยด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎
ความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดื อ น) (Y1) ลดลง 0.176 หนํ ว ย กลํ า วคื อ
ถ๎าตราสิ นค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จั กของผู๎บริโภค มีการจดจ า จนสะท๎อนให๎รับรู๎ได๎ถึง คุณภาพ
มาตรฐานในการผลิต จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคจะเกิดความเต็มใจที่จะจํายเงินในการใช๎บริการตํอครั้ง
มากขึ้น ทาให๎ความถี่ในการใช๎บริการตํอเดือนลดลง
สมมติฐานข้อที่ 3.2 คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า
ด๎านคุณภาพการรับรู๎ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎าน
สินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได๎ดังนี้
H0: คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค๎า ไมํมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
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เจนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
H1: คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ เ คราะห๑ จะใช๎ ก ารวิ เ คราะห๑ แ บบถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคํา Sig. น๎อยกวํา 0.05
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณของคุณคําตราสินค๎า ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง)
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
1138777.611

df
5

Residual

2263566.139 394

Total

3402343.750 399

MS
F
227755.522 39.643

Sig.
0.000**

5745.092

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล พบวํา คุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง) มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎า
สามารถทานายพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานครด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง) ที่ระดับนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และสามารถสร๎างสมการพยากรณ๑เชิง
เส๎นตรงได๎ ซึ่งจากการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูนสามารถคานวณหาคําสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ๑
พหุคูณได๎ ดังนี้
ตาราง 29 แสดงการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุของคุณคําตราสินค๎ากับพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)

คําคงที่ (Constant)
ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า(X1)

ด้านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร้านอาฟเตอร์ ยู (บาท/ครั้ง)
B
SE (b)
Beta
t
Sig.
-4.894 35.516
-0.138 0.890
23.40 10.680
0.142 2.191* 0.029

ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2)

54.859

คุณค่าตราสินค้า

9.639

0.307

5.691** 0.000

ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) 47.209

11.748

0.267

4.018** 0.000

ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4)

-71.448

7.878

-0.525

-9.069** 0.000

ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ (X5)

21.412

9.813

0.132

2.182*

0.030

ของตราสินค๎า
r = 0.579
Adjust R2 = 0.326

R2 = 0.335
SE = 75.796

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1)
กับ พฤติก รรมการใช๎ บ ริก าร ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โภคในชํ ว งอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) พบวํา มี คํา Sig. เทํากั บ 0.029 ซึ่ ง น๎ อยกวํา 0.05 แสดงวํ าปฏิ เสธสมมติฐ านหลั ก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1)
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มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) กับพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นความเชื่ อ มโยงกั บ ตราสิ น ค๎ า (X3)
กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา
Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่ งน๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ในทิศทาง
เดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) กับพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา Sig. เทํากับ
0.000 ซึ่งน๎อยกวํา 0.01 แสดงวําปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) ในทิศทางตรงกันข๎าม
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5)
กับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
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ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) พบวํา มีคํา
Sig. เทํ า กั บ 0.030 ซึ่ ง น๎ อ ยกวํ า 0.05 แสดงวํ า ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า
(X5) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
(Y1) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
จากผลการวิเคราะห๑สามารถสรุปความสัมพันธ๑ได๎ดังนี้ คุณคําตราสินค๎า ด๎านการรู๎จัก
ตราสินค๎า (X1) ด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) ด๎านความภักดีตํอ
ตราสินค๎า (X4) และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5) มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ ง ) (Y1) ร๎ อ ยละ 32.6
(Adjust R2 = 0.326) สามารถนาคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถรํวมทานายมาเขียนเป็น
สมการพยากรณ๑พฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) ได๎ดังนี้
Y1 = 23.403 X1 + 54.859 X2 + 47.209 X3 – 71.448 X4 + 21.412 X5
จากสมการจะเห็นได๎วํา ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย
จะทาให๎จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ผู๎บริโภคซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1)
เพิ่ม ขึ้น 23.403 หนํ วย กลํ า วคื อ ถ๎า ผู๎บ ริโ ภคสามารถรั บรู๎ ไ ด๎ ถึง ความนํา เชื่ อถื อของตราสิ นค๎ า
สามารถจดจาตราสินค๎าของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎ จะสํงผลให๎ในผู๎บริโภคมีความเต็มใจในการจําย
เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ๑อาฟเตอร๑ ยู ในแตํละครั้งเพิ่มขึ้น
ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ผู๎บริโภคซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 54.859 หนํวย
กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคสามารถมีความเชื่อมั่นในตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู รับรู๎คุณภาพของผลิตภัณฑ๑
และจดจาความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎ จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคมี
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในจานวนเงินที่ใช๎บริการตํอครั้งเพิ่มขึ้น

132
ถ๎าปัจจัยด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ผู๎บริโภคซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น 47.209 หนํวย
กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน เกิดความยอมรับ เชื่อมั่นใน
คุ ณ ภาพ รสชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ๑ รวมถึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ที่ น าใช๎ ใ นการผลิ ต
จนผู๎บริโภคเกิดความเชื่อถือ โดยจะทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความเต็มใจในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ในแตํละครัง้ ด๎วยจานวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น
ถ๎าคุณคําตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (X4) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎จานวน
เงิ น โดยเฉลี่ ยที่ ผู๎ บริโ ภคซื้ อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎า นอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ ง ) (Y1) ลดลง
71.448 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ๑ ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู และยินดีที่
จะใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู มากกวํ า ตราสิ น ค๎ า อื่ น จะท าให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคเกิ ด การใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู เป็นประจาสม่าเสมอ แตํถ๎าร๎านอาฟเตอร๑ ยู ไมํออกผลิตภัณฑ๑หรือสร๎างสรรค๑เมนูใหมํ
มาเรื่อย ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ ก็จะทาให๎ผู๎บริโภคนั้ นเกิดความเบื่อหนําย และใช๎ จานวนเงินใน
การบริโภคในแตํละครั้งน๎อยลง
ถ๎าปัจจัยด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า (X5) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะทาให๎
จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ผู๎บริโภคซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) (Y1) เพิ่มขึ้น
21.412 หนํวย กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎ถึงคุณคําของตราสินค๎าในการจดจา ทาให๎
ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักของผู๎บริโภค และรับรู๎ได๎วําผลิตภัณฑ๑ภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑
ยู มีคุณภาพ จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคจะเกิดความเต็มใจที่จะจํายเงินในการใช๎บริการตํอครั้งมากขึ้ น
เพื่อแลกมากับคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

สถิติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 1
ผู๎บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
แตกตํางกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่1.1
ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน

- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
สมมติฐานย่อยข้อที่1.2
ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน)

t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน

- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน

t-test สอดคล๎องกับสมมติฐาน

อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
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ตาราง 30 (ตํอ)
สมมติฐาน

สถิติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานย่อยข้อที่1.3 ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู

Brown-Forsythe สอดคล๎องกับสมมติฐาน

(ครั้ง/เดือน)
- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม Brown-Forsythe สอดคล๎องกับสมมติฐาน
ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
สมมติฐานย่อยข้อที่1.4 ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน
มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู

Brown-Forsythe สอดคล๎องกับสมมติฐาน

(ครั้ง/เดือน)
- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม Brown-Forsythe สอดคล๎องกับสมมติฐาน
ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย
ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ
มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
Regression

สอดคล๎องกับสมมติฐาน

(ครั้ง/เดือน)
- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม Regression
ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)

สอดคล๎องกับสมมติฐาน

135
ตาราง 30 (ตํอ)
สมมติฐาน

สถิติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย
ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพการรับรู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตรา
สินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า
มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายใน เขตกรุงเทพมหานคร
- ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) Regression สอดคล๎องกับสมมติฐาน
- จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎าน Regression สอดคล๎องกับสมมติฐาน
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎า
ที่มีอิทธิ พลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุง เทพมหานคร เพื่อนาข๎อมู ลไปใช๎ เป็นแนวทางให๎กับผู๎ประกอบการในการวางแผน พัฒ นา
ผลิตภัณ ฑ๑ให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรม และความต๎องการของผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมาย พร๎อมทั้ง
เป็นแนวทางให๎กับผู๎ ประกอบการในธุ รกิจ อาหาร ขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม ในการวางกลยุทธ๑
ให๎ตราสินค๎าเป็นที่รู๎จักและเป็นตราสินค๎าที่แข็งแรงจนสามารถครองใจผู๎บริโภค ครองสํวนแบํง
ตลาดสูงสุดได๎ รวมทั้งยังเป็นข๎อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน๑ทางวิชาการแกํผู๎ศึกษาวิจัยด๎าน
การตลาด เพื่อนามาปรับปรุง ใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนงานในอนาคต
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ตั้งความมุํงหมายไว๎ดังนี้
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุ
เจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร๑
3.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ประกอบด๎ ว ย ด๎ า นประโยชน๑ ห ลั ก ของ
ผลิตภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํ วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
4.เพื่อศึกษาคุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ด๎านคุณภาพ
การรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภท
อื่น ๆ ของตราสินค๎า ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวง
อายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
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ความสาคัญของการวิจัย
1. บริษัท อาฟเตอร๑ ยู จ ากัด สามารถนาผลวิจั ยไปประยุกต๑ใช๎ พัฒ นาปรับปรุง
ตราสิ น ค๎ า ให๎ เ ป็ น ที่ รู๎ จั ก อยํ า งแพรํ ห ลายมากขึ้ น วิ เ คราะห๑ จุ ด แข็ ง จุ ด อํ อ นของตราสิ น ค๎ า
เพื่อนาไปใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ๑ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎บริโภค
2. ผู๎ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจร๎านคาเฟ่ ร๎านอาหาร ร๎านขนมหวานตําง ๆ สามารถ
นาผลการวิจัยไปใช๎ในการวิเคราะห๑ ศึกษาวํา บริษัท อาฟเตอร๑ ยู จากัด มีกลยุทธ๑ในการบริหาร
จัดการอยํางไร ถึงได๎เป็นที่รู๎จัก และมีตราสินค๎าที่แข็งแรงจนสามารถครองใจผู๎บริโภคได๎เป็นลาดับ
ต๎น ๆ ของตลาดขนมหวานและเบเกอรี่
3. เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานและเป็นประโยชน๑ทางวิชาการแกํผู๎ที่สนใจในงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําของตราสินค๎า ที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านขนมหวาน โดยสามารถนาไปปรับปรุง สร๎างสรรค๑ และใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณา
วางแผนงานในอนาคต
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู๎บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร๑ ประกอบด๎วย เพศ ระดับการศึกษา รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน
2. ปัจจั ยด๎านผลิ ตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุณ คํา ตราสิ นค๎า ประกอบด๎ว ย ด๎า นการรู๎จั กตราสิน ค๎า ด๎ านคุณ ภาพการรับ รู๎
ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของ
ตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร

138
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหา
ขอบเขตการวิจัยครั้ง นี้มุํงศึกษาถึงปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจั ยครั้งนี้คือ ผู๎บริโภคชํวงอายุเจนวาย (Generation Y) ที่เกิด
ระหวํางปี พ.ศ. 2523 - 2537 ซึ่งมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี (นริศา สุระวิญ๒ู, 2559) ที่ใช๎ หรือเคย
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมํทราบจานวนประชากรที่แนํนอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ บ ริ โ ภคชํ ว งอายุ เ จนวาย ที่ เ กิ ด ระหวํ า ง
ปี พ.ศ. 2523 - 2537 ซึ่งมีอายุระหวําง 24 - 38 ปี ที่ใช๎ หรือเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูซึ่งไมํทราบ
จานวนประชากรที่แนํนอน จึงกาหนดขนาดตัวอยําง โดยใช๎สูตรการคานวณขนาดกลุํมตัวอยํ างใน
กรณีที่ไมํทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2550) ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับให๎เกิด 5% ได๎จานวนกลุํมตัวอยําง 385 ตัวอยําง และสารอง
ตัวอยํางไว๎จานวน 15 ตัวอยําง รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธี การสุํ ม ตัว อยําง จะใช๎ วิธี เลื อกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random
Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลากเลือกสาขาร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่จะใช๎เก็บข๎อมูล จากรายชื่อสาขาร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทั้งหมดใน
เขตกรุงเทพมหานครจานวน 20 สาขา มาทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งผลการจับฉลาก ได๎แกํ สยามสแควร๑
วัน เซ็นทรัลบางนา ซีคอนสแควร๑ศรีนครินทร๑ เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑ และเทอมินอล 21
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota Sampling) โดยทาการเฉลี่ยขนาด
ตัวอยํางให๎ได๎สาขาละเทําๆกัน จากจานวนสาขาที่สุํมได๎ทั้งหมด 5 สาขาข๎างต๎น จะได๎ตัวอยําง
สาขาละ 80 ตัวอยําง รวมเป็น 400 ตัวอยําง
ขั้นที่ 3 วิธีการสุํมตัวอยํางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทา
การแจกแบบสอบถามให๎กับผู๎บริโภคเจนวาย ที่ใช๎ หรือเคยใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ตามสาขาที่
ระบุไว๎ข๎างต๎นจนครบ

139
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท าการสร๎ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสํวนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได๎ศึกษาค๎นคว๎า
แนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผู๎วิจัย ทางผู๎วิจัยได๎แบํงข๎อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน
เพื่อให๎ครอบคลุมกับข๎อมูลที่ต๎องการในการประมวลผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ
เพศ ระดั บ การศึก ษา รายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น และอาชี พ โดยเป็น ข๎ อค าถามแบบค าตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข๎อเดียว ซึ่งในแตํละข๎อ
คาถามใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทตําง ๆ ดังนี้
ข๎ อ ที่ 1 เพศ แบบสอบถามเป็ น ลั ก ษณะค าถามแบบ (Multiple Choices
Questions) ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎อที่ 2 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข๎อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
โดยกาหนดชํวงระดับการศึกษา
ข๎อที่ 3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระดับการวัดข๎อมู ลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal
Scale) โดยกาหนดชํวงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของกลุํมตัวอยําง
ข๎อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
คาถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะคาถามแบบมาตราวัดแบบประมาณคํา
(Likert Scale) เป็นคาถามแบบให๎เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มีจานวน
ทั้งหมด 16 ข๎อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
คาถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะคาถามแบบมาตราวัดแบบประมาณคํา
(Likert Scale) เป็นคาถามแบบให๎เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า มีจานวน
ทั้งหมด 25 ข๎อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ลักษณะ
คาถามแบบปลายปิด และปลายเปิด จานวน 7 ข๎อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข๎อที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช๎บริการตํอเดือน ลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามตอบเป็นจานวนครั้ง โดยใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทอัตราสํวน
(Ratio Scale)
ข๎อที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับจานวนเงินที่ใช๎จํายในการใช๎บริการตํอครั้ง ลักษณะ
เป็นคาถามปลายเปิด ให๎ผู๎ ตอบแบบสอบถามตอบเป็นจ านวนบาท โดยใช๎ ระดับการวัดข๎อมู ล
ประเภทอัตราสํวน (Ratio Scale)
ข๎อที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ที่ผู๎บริโภคซื้อ
บํอยที่สุด ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎ระดับการวัด
ข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎อที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ลักษณะ
เป็ น ค าถามปลายปิ ด ให๎ ผู๎ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบ โดยใช๎ ร ะดั บ การวั ด ข๎ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎ อ ที่ 5 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลหลั ก ที่ ซื้ อ หรื อ บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ากร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎
ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎ อ ที่ 6 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค๑ ห ลั ก ในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ากร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎
ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข๎ อ ที่ 7 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ากร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใช๎
ระดับการวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎ าที่มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยสามารถแบํงลักษณะการเก็บข๎อมูลในการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ผู๎ วิ จั ย เตรี ย มแบบสอบถามให๎ เ พี ย งพอกั บ จ านวนกลุํ ม ตั ว อยํ า งซึ่ ง มี จ านวน
400 ชุ ด และนาข๎ อมู ล ที่ไ ด๎ จ ากการใช๎ แบบสอบถามจากกลุํ ม ตัวอยําง มาศึกษาถึง ปัจ จั ยด๎า น
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ผลิ ตภัณฑ๑ และคุณ คําตราสินค๎าที่มีความสัม พันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป็ น ข๎ อ มู ล ที่ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท าการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ค๎ น คว๎ า จากต ารา เอกสาร
บทความทางวิช าการ วารสาร และงานวิจั ยที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมู ล บทความทางอินเตอร๑เน็ต
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ๑เผยแพรํตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการทาการศึกษา รวมทั้งให๎ผลการศึกษา
ครั้งนี้ได๎รับประโยชน๑สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได๎รับแบบสอบถามคืนมาแล๎ว ผู๎วิจัยได๎นาแบบสอบถามที่รวบรวมได๎มาดาเนินการ
ดังนี้
การจัดกระทาข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว๎ (Pre - test) และดาเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของแบบสอบถามพร๎อมตรวจสอบความเชื่อมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. นาแบบสอบถามที่ผํานแก๎ไขข๎อบกพรํองแล๎ว ออกเก็บข๎อมูลจริง
3. นาแบบสอบถามที่เก็บข๎อมูลแล๎ว มาตรวจสอบความสมบูรณ๑ (Editing) จากนั้น
นาแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบแล๎ววําถูกต๎อง สมบูรณ๑ มาลงรหัสตามที่กาหนดไว๎ (Coding)
4. น าข๎ อ มู ล ที่ ล งรหั ส เรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว มาบั น ทึ ก ลงในคอมพิ ม เตอร๑ เพื่ อ ท าการ
ประมวลผลข๎อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค๎นคว๎าในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยดาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช๎สถิติดังนี้
1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอร๑เซ็นต๑ หรือ
คําร๎อยละ (Percentage) เพื่อใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎ แ กํ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา รายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น และอาชี พ และข๎ อ มู ล ด๎ า น
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ได๎แกํ ประเภทผลิตภัณฑ๑ที่
ซื้อบํอยครั้งที่สุด สถานที่ที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ วัตถุประสงค๑ที่ซื้อ และผู๎มีอิทธิพลในการซื้อ
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1.2 คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช๎ เ พื่ อ อธิ บ ายถึ ง ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า และข๎ อ มู ล ด๎ า น
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ยูของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ได๎แกํ ความถี่ในการในการ
ใช๎บริการ จานวนเงินที่ใช๎จํายในการซื้อตํอครั้ง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห๑เพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
ใช๎วิธีทางสถิติ ดังนี้
2.1 สถิติวิเคราะห๑คําที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของ
กลุํ ม ตั ว อยํ า ง 2 กลุํ ม ที่ เ ป็ น อิ ส ระตํ อ กั น เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านข๎ อ ที่ 1 ได๎ แ กํ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร๑ ด๎านเพศ และระดับการศึกษา
2.2 สถิติวิเคราะห๑คําความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of
Variance: One Way ANOVA) โดยใช๎ทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่มี
มากกวํา 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 ได๎แกํ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ
อาชีพ กรณีพบความแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบ คสามแตกตํางเป็น
รายคูํที่ระดับความสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช๎การเปรียบเทียบ
เชิงพหุ (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ
Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํกลุํมตัวอยําง
2.3 สถิติการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ใช๎ในการวิเคราะห๑ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ๑กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยที่ตัวแปร
อิสระแตํละตัวไมํมีความสัมพันธ๑กันเอง แตํจะมีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นกับตัวแปรตาม และมีระดับ
การวัดข๎อมูลในระดับอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ขึ้นไป เพื่อใช๎ทดสอบสมมุติฐานข๎อที่ 2 และ 3
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการวิเคราะห๑ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการวิเคราะห๑ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นกลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามตัวแปรดังนี้
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เพศ ผู๎ ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 260 คน คิดเป็นร๎อยละ
65.0 และเพศชายจานวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.0 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับต่ากวําปริญญาตรี
และเทียบเทํา จานวน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.5 และระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี จานวน
70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 ตามลาดับ
อาชีพ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน
296 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสํวนตัว เจ๎าของกิจการ จานวน 40 คน
คิดเป็นร๎อยละ 10.0 อาชีพข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 และอาชีพ
อิสระและอื่นๆ จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 20,001 – 30,000
บาท จานวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 90 คน คิด
เป็นร๎อยละ 22.5 รายได๎ 40,001 บาทขึ้นไปจานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 และรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนตากวําหรือเทํากับ 20,000 บาทจานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.5 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห๑ ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย ด๎านประโยชน๑
หลักของผลิตภัณฑ๑ ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง และด๎านผลิตภัณฑ๑
ควบ พบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ โ ดยรวมอยูํ ใ นระดั บ ดี ม าก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา
ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจ จั ยด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ า นประโยชน๑ห ลั ก โดยรวมอยูํ ในระดับ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข๎ อ
พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับดีมาก ได๎แกํ ข๎อรสชาติผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑
เครื่อ งดื่ม ตํา งๆ มี ความอรํอ ย ข๎ อผลิ ตภั ณฑ๑ ร๎ านอาฟเตอร๑ ยู เชํ น บิ ง ซู โทสต๑ มี ความสดใหมํ
(แบบทาวันตํอวัน) ข๎อขนมหวานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทุกสาขา มีรสชาติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และข๎อวัตถุดิบที่นามาใช๎ได๎มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย
ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัยจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านรูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับดีม าก ได๎แกํ ข๎ออาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่ผู๎บริโภครู๎จั กดี
ข๎อผลิตภัณฑ๑มีการตกแตํงสวยงาม สีสันนํารับประทาน ข๎อภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มีความสะดวกใน
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การบริโภค ข๎อมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ ข๎อภาชนะ บรรจุภัณฑ๑มีความทันสมัย และข๎อประเภทของ
ขนมหวาน เครื่องดื่ม มีให๎เลือกหลากหลาย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา
ทุกข๎ออยูํในระดับดี ได๎แกํ ข๎อ ผลิตภัณฑ๑มีจาหนํายเพียงพอตํอความต๎องการ ข๎อมีชํองทางการจัด
จาหนํายให๎บริการหลากหลาย ทั่วถึง และข๎อผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ มีความคุ๎มคําเมื่อเทียบกับราคา
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ โดยรวมอยูํในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา
ทุกข๎ออยูํในระดับดีมาก ได๎แกํ น้าชากดฟรี มีบริการอยํางเพียงพอ ข๎อพนักงานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
มีการให๎บริการที่ดี ตั้งแตํการจดลาดับคิว รับออเดอร๑ ตลอดจนการเสิร๑ฟอาหาร และข๎อสิ่งอานวย
ความสะดวกในการรับประทาน (ช๎อน ส๎อม มีด กระดาษทิชชูํ) มีบริการอยํางเพียงพอ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักตรา
สินค๎า ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า และ
ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า พบวํา
ด้านการรู้จักตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคํา
ตราสิ น ค๎ า ด๎ า นการรู๎ จั ก ตราสิ น ค๎า โดยรวมอยูํใ นระดั บ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข๎ อ พบวํ า
ทุ ก ข๎ อ อยูํ ใ นระดั บ ดี ม าก ได๎ แ กํ ข๎ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ข องร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู เป็ น ที่ รู๎ จั ก ตํ อ ผู๎ บ ริ โ ภค
ข๎อ ตราสิ น ค๎า อาฟเตอร๑ ยู เป็ น ตราสิ น ค๎า ที่มี ชื่ อเสีย งมี ค วามนํ า เชื่ อถื อ ข๎ อทํ า นสามารถจดจ า
สัญลักษณ๑ (LOGO) ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎เป็นอยํางดี โดยใช๎เวลาไมํนานในการอธิบายลักษณะ
ตําง ๆ ข๎อในการบริโภคขนมหวาน ทํานจะนึกถึง ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นอันดับต๎น ๆ และ
ข๎อทํานคุ๎นเคยกับตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตราสินค๎าขนมหวานอื่น ๆ
ด้ า นคุ ณ ภาพการรั บ รู้ ผู๎ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ คํ า
ตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ โดยรวมอยูใํ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํ
ในระดับดีมาก ได๎แกํ ข๎อขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่ดี ข๎อขนมหวานร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู มีรสชาติกลมกลํอม มีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับขนมหวานแบรนด๑
อื่น ข๎อทํานรู๎สึกปลอดภัย และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู เมื่อรับประทาน
ข๎อผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีมาตรฐานในการผลิต และข๎อตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนถึง
ขนมหวานที่มีคุณภาพดี
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ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณคําตราสิ นค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า โดยรวมอยูํในระดับดีม าก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อพบวํา ข๎อที่อยูํในระดับดีมาก ได๎แกํ ข๎อตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีภาพลักษณ๑ที่ดี ในมุมมอง
ความรู๎สึกของทําน ข๎อทํานรู๎สึกเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติผลิตภัณฑ๑ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
วําเป็นที่ยอมรับ ข๎อทํานมีทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎า อาฟเตอร๑ ยู และข๎อ ทํานรู๎จักตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน สํวนข๎อที่อยูํในระดับดี ได๎แกํ ข๎อทํานเห็นวําตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู ใช๎
วัตถุดิบ ในการผลิ ตดีก วําตราสิ นค๎าอื่ น และข๎อสื่อ ตํ างๆ ท าให๎ทํา นรู๎จั กตราสินค๎ าอาฟเตอร๑ ยู
มากขึ้น
ด้ า นความภั ก ดี ต่อ ตราสิน ค้า ผู๎ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ
คุณ คํ าตราสิ น ค๎าด๎ านความภัก ดีตํอ ตราสินค๎ า โดยรวมอยูํในระดั บดี เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข๎ อ
พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับดี ได๎แกํ ข๎อทํานมีความยินดีที่จะบอกตํอผู๎อื่นให๎ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ข๎อทํานชื่นชอบผลิตภัณฑ๑ของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตราสินค๎าอื่น ข๎อทํานจะยังคงซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู แม๎วําบุคคลอื่นจะแนะนาให๎ซื้อตราสินค๎าอื่น ข๎อทํานใช๎ บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู เป็นประจา และข๎อทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑อาฟเตอร๑ ยู ถึงแม๎วําตราสิน ค๎าอื่นจะลด
ราคา
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับดี
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับดีมาก ได๎แกํ ข๎อเครื่องหมายการค๎าภายใต๎
ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป ข๎อผลิตภัณฑ๑ภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณภาพ
ได๎ม าตรฐาน ข๎อ เครื่ องหมายการค๎าภายใต๎ ตราสิน ค๎า อาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนให๎ เห็ นถึง คุณ ภาพ
ด๎านการผลิต และข๎อเครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณคําตํอการจดจา
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นความถี่ในการใช้ บ ริก ารร้า นอาฟเตอร์ ยู (ครั้ง/เดือน) พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมีความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยูน๎ อยที่สุดจานวน 1 ครั้งตํอเดือน มากที่สุด
2 ครั้ ง ตํ อ เดื อ น มี คํ า เฉลี่ ย ประมาณ 1.36 หรื อ 1 ครั้ ง ตํ อ เดื อ น และมี คํ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.48
ด้ า นจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร้ า นอาฟเตอร์ ยู
(บาท/ครั้ง) พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีจ านวนเงินโดยเฉลี่ ยที่ซื้ อขนมหวาน เครื่องดื่มร๎าน

146
อาฟเตอร๑ ยู น๎อยที่สุ ดจานวน 200 บาทตํอครั้ง มากที่สุด 600 บาทตํอครั้ง โดยเฉลี่ยครั้ง ละ
ประมาณ 339.37 บาท และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 92.34
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ซื้ อ บ่ อ ยครั้ ง ที่ สุ ด พบวํ า เมื่ อ มาใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑
ผู๎ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ๑ประเภทของหวาน (Desserts) บํอยที่สุด จานวน 270 คน คิด
เป็นร๎อยละ 67.5 รองลงมาคือ ขนมปังโทสต๑ (Toast) จานวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5 และ
ผลิตภัณฑ๑ประเทภเครื่องดื่ม (Beverage) จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0
ใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาฟเตอร์ ยู จากที่ ใ ดบ่ อ ยที่ สุ ด พบวํ า ผู๎ ต อบแบบสอบถาม
ใช๎ บ ริ ก ารสาขาสยามสแควร๑ วั น บํ อ ยที่ สุ ด จ านวน 80 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 20 รองลงมาคื อ
สาขาซีคอนสแควร๑ศรีนครินทร๑ จานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 สาขาเซ็นทรัลบางนา จานวน
60 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.0 สาขาเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑ จานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0
และสาขาเทอมินอล 21 จานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 และสาขาอื่นๆ จานวน 120 คน
คิดเป็นร๎อยละ 30
เหตุผลหลักที่ทาให้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านอาฟเตอร์ ยู พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม
มีเหตุผลหลักในการซื้อผลิตภัณฑ๑จากร๎านอาฟเตอร๑ ยู คือรสชาติของผลิตภัณฑ๑ จานวน 280 คน
คิดเป็นร๎อยละ 70 รองลงมาคือ มีเมนูที่หลากหลายและมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ จานวน 50 คน
คิดเป็นร๎อยละ 12.5 ใช๎ วัตถุดิบดี มี คุณภาพ จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 ตราสินค๎ า
จานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0 และรูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดที่ทาให้มาใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมี วั ต ถุ ป ระสงค๑ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการใช๎ บ ริ ก าร คื อ เพื่ อ รั บ ประทานขนมหวาน
และเครื่องดื่ม จานวน 280 คน คิดเป็นร๎อยละ 70 รองลงมาคือเพื่อพักหยํอนใจ จานวน 60 คน
คิดเป็นร๎อยละ 15 เพื่อพบปะ พูดคุยกับเพื่อน / คนรัก / ครอบครัว จานวน 50 คิดเป็นร๎อยละ 12.5
และเพื่อเลี้ยงสังสรรค๑ตํางๆ จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
กลุ่ม หรือบุ คคลที่มี อิทธิพลต่อการใช้ บ ริก ารร้า นอาฟเตอร์ ยู พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามตัดสินใจใช๎บริการเพราะเพื่อนและคนรู๎จั ก จานวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0
รองลงมาคือตนเอง จ านวน 170 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.5 และบุคคลในครอบครัว จ านวน 50
คิดเป็นร๎อยละ 12.5
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้อ
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
อาฟเตอร์ ยู แตกต่างกัน จาแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดังนี้
สมมติฐานย่อยข้อที่1.1 ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้
ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศแตกตํ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนม
หวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานย่อยข้อที่1.2 ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้
ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกตํ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลาดับซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานย่อยข้อที่1.3 ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้
ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานย่อยข้อที่1.4 ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู แตกตํางกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้
ผู๎บริโภคที่มีอาชี พ แตกตํางกัน มีพ ฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนม
หวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎

148
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ ร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก และด๎านผลิตภัณฑ๑
ควบ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน สํวนปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
และด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค
ในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
(ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านประโยชน๑หลัก ด๎านรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ และด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน
สํวนปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อ
ขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า
ด้านคุณภาพการรับรู้ด้ านความเชื่ อมโยงกั บตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
อาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายใน เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อยดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 3.1 คุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า และด๎านความภักดี
ตํอตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจน
วายในเขตกรุง เทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน สํวนคุณคําตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับ
ตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข๎าม ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
คุณ คําตราสิ นค๎า ด๎ านคุณภาพการรับ รู๎ มี อิทธิ พ ลตํอพฤติกรรมการใช๎ บริ การร๎า น
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดื อ น) อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
สํวนคุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงกัน
ข๎าม ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานข้อที่ 3.2 คุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า และด๎านสินทรัพ ย๑
ประเภทอื่นๆ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎
คุณคําตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ ด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า มีอิทธิพล
ตํอ พฤติก รรมการใช๎ บริ ก าร ร๎ านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บริ โ ภคในชํ วงอายุ เจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง )
อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สํ ว นคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า
ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภค
ในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง ) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงข๎ามกัน
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถนามาอภิปรายผลได๎ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
อาฟเตอร์ ยู แตกต่างกัน
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เพศ ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎าน
ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน
เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผู๎บริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ และด๎าน
จ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู สู ง กวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคเพศชาย
เนื่ อ งจากเพศหญิ ง ชอบท ากิ จ กรรมเป็ น กลุํ ม กั บ เพื่ อ นสนิ ท เชํ น การเดิ น เลํ น ช็ อ ปปิ้ ง รวมถึ ง
การรับประทานอาหารนอกบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งนอกจากนี้เพศหญิงยังเป็นเพศที่ชอบแสดงออกทาง
คาพูดมากกวําเพศชาย โดยการพบปะ พูดคุยกับเพื่อน คนในครอบครัว รวมถึงการสรรสร๎างขนม
หวาน เครื่องดื่มตําง ๆ ให๎มีหน๎าตาสวยงามนั้นสามารถที่จะดึงดูดผู๎บริโภคเพศหญิงได๎เป็นอยําง
มาก เนื่องจากในปัจจุบันร๎อยละ 25 ของภาพถํายอาหาร ขนมหวานตําง ๆ ที่มีความสวยงาม
ถูกจูงใจโดยความต๎องการเผยแพรํเรื่องราวในชีวิตประจาวันสูํสาธารณะ เพราะภาพของอาหารนั้น
สามารถสร๎างภาพลั กษณ๑ ให๎คนอื่นๆ มองผู๎บริโภคในเชิ งบวกได๎ (Foodstagramming, 2016:
ออนไลน๑) ซึ่งจะเห็นได๎วํานักการตลาดสํวนใหญํจะวางภาพลักษณ๑ให๎ผู๎บริโภคเพศหญิงเป็นตัวแทน
ของขนมหวาน เครื่องดื่ม รวมไปถึงขนมคบเคี้ยว โดยที่การวางภาพลักษณ๑ของผู๎บริโภคเพศชายนั้น
จะเน๎นไปทางอาหารคาว (Tastingnote, 2017: ออนไลน๑) ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรีรัตน๑และคณะ (2560) ที่กลําววํา เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตํางกันอยํางมากในเรื่อง
ของคํานิยม ทัศนคติ และความคิดความอําน สาเหตุมาจากวัฒนธรรม สังคม หรือบริบทโดยรอบ
ที่กาหนดบทบาทกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว๎ตํางกัน ทาให๎ทั้งสองเพศนี้มีพฤติกรรมที่แตกตํางกัน
สอดคล๎องกับงานวิจัยของธนิดา เวสารัชกิตติ (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด
บริ ก ารที่ มี ผ ลตํ อ แนวโน๎ ม พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นกาแฟสด 24 ชั่ ว โมงของผู๎ บ ริ โ ภค
ในเขตกรุงเทพหานคร ที่กลําววํา ผู๎บริโภคที่มีเพศตํางกัน มีแนวโน๎มพฤติกรรมในการใช๎บริการร๎าน
กาแฟสด 24 ชั่ ว โมงแตกตํ า งกั น เนื่ อ งจากเพศหญิ ง เป็ น กลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคกลุํ ม ใหญํ ที่ เ ป็ น ลู ก ค๎ า
ร๎านกาแฟสด 24 ชั่ วโมง ซึ่ ง เป็น สถานที่ที่ ใช๎ ใ นการนั่ ง พูด คุยกั บเพื่อน ๆ นั่ง สนทนากั นได๎ เป็ น
เวลานาน ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล๎ว ยังมีของวําง หรือขนมที่สามารถสั่งมารับประทานรํวมกัน
ได๎ ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น เพศหญิ ง จะมี ก ารอั พ เดท และติ ด ตามขํ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสั ม พัน ธ๑ ก ารสํ ง เสริ ม การขายของร๎ า นอาหารตํ าง ๆ ที่ นิ ย มสื่ อ สารผํ านชํ อ งทางสื่อ สาร
ออนไลน๑ เชํน เฟสบุ๏ค อินสตราแกรม มากกวําเพศชาย จึงทาให๎มีแนวโน๎ม พฤติกรรมในการใช๎
บริการที่สูงกวํา (Digital Marketing, 2562: ออนไลน๑)

151
ระดับการศึกษา ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มี พฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎ านความถี่ ในการใช๎ บ ริก ารร๎ านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง /เดื อน) แตกตํา งกั น
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม
ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎
บริการ และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู สูงกวําผู๎บริโภคที่
มีระดับการศึกษาต่ากวําหรือเทํากับปริญญาตรี เนื่องจากผู๎บริโภคที่มี ระดับการศึกษาสูง กวํา
ปริญ ญาตรี มี รายได๎คํอนข๎า งสู ง กวํา ทาให๎มี ก าลัง ซื้ อคํ อนข๎างมาก รวมไปถึง มี ความพิถีพิถั น
ในเรื่องของอาหารการกิน คํอนข๎างที่จะเลือก สอดคล๎องกับงานวิจัยของชไมพร เลิศสิริลดากุล
(2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจ จั ยที่มีความสัม พันธ๑ กับพฤติกรรมการใช๎ บริการร๎านกาแฟ true ใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กลําววํา ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกันมี
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านกาแฟ true ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ด๎านความถี่
ในการบริโภคแตกตํางกัน โดยผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านกาแฟ true ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรมากที่สุด เนื่องจาก
ผู๎บริโภคมี ระดับการศึกษาสู ง กวําปริญญาตรี มักใช๎ร๎านกาแฟเป็นสถานที่ นัดพบ ประชุ ม หรือ
สั ง สรรค๑ จึ ง สํ ง ผลให๎ มี ค วามถี่ ใ นการบริ โ ภคมากกวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคมี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ ากวํ า
หรือเทียบเทําปริญญาตรี เป็นกลุํ มผู๎บริโภคที่มี หน๎าที่การงานที่ดี มี รายได๎ที่มั่ นคง อยูํในระดับ
ปานกลางถึงคํอนข๎างสูง มีกาลังซื้อ และให๎ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นหลัก จึงมัก
เลื อกใช๎ บ ริการร๎านกาแฟและขนมหวานในลัก ษณะนี้ ซึ่ ง จะเน๎นการใช๎ วัตถุดิ บที่ไ ด๎ม าตรฐาน
ทาให๎มีราคาของผลิตภัณฑ๑คํอนข๎างสูง และสอดคล๎องกับงานวิจัยของธนชัย เล๎าเจริญวัฒนากุล
(2552) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านกาแฟสดในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดระยอง พบวํา ผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
กาแฟสดแตกตํางกัน ด๎านจานวนครั้งในการใช๎บริการ และด๎านคําใช๎จํายโดยเฉลี่ยในการใช๎บริการ
โดยพบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ ากวํ า ปริ ญ ญาตรี มี จ านวนครั้ ง ในการใช๎ บ ริ ก าร
และคํ า ใช๎ จํ า ยโดยเฉลี่ ย ในการใช๎ บ ริ ก ารน๎ อ ยกวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
และระดับการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี เนื่องจากผู๎บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูง จะรู๎จักใช๎
เหตุผ ลในการตั ดสิ นใจซื้ อ มีความรอบรู๎ และมี ความฉลาดในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ๑ที่ดีมี
คุณภาพ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการ
ใช๎ บ ริก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ด๎ า นความถี่ ใ นการใช๎ บ ริก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดือ น) และ
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 40,000
บาท มีพ ฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(ครั้ง/เดือน) มากที่สุด และผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม (บาท/ครั้ง) มากที่สุด
เนื่องจากผู๎บริโภคกลุํมนี้ถือวําเป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนคํอนข๎างสูง จึงมีกาลังใน
การบริ โ ภคมากกวํ า กลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นน๎ อ ย สอดคล๎ อ งกั บ แนวความคิ ด
ของ Kotler & keller (2016) ที่กลําววํา สภาพเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน (Income) มีผลกระทบตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า การออม และทัศนคติของผู๎บริโภค
ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกนกพรรณ สุ ข ฤทธิ์ ( 2557)
ได๎ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สํวนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาหารญี่ปุ่นยํ าน Community Mall
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ใช๎บริการร๎านอาหารญี่ปุ่นยําน Community Mall
ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนสูง จะมีพฤติกรรมการใช๎บริการที่แตกตํางจากผู๎ใช๎บริการที่มีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือนต่า เนื่องจากผู๎บริโภคที่มีรายได๎สูงมีอานาจในการซื้อ และสามารถรับผิดชอบกับคําใช๎จําย
ที่เกิดขึ้นได๎
อาชีพ ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนม
หวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยผู๎ บ ริ โ ภคที่ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี พ ฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านคําใช๎จํายในการซื้อ
(บาทตํอครั้ง) มากกวําผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอื่น เนื่องจากพนักงานบริษัทเอกชนเป็นสังคมของ
พนั ก งานออฟฟิ ศ มั ก มี พ ฤติ ก รรมการจั ด เลี้ ย งสั ง สรรค๑ กั บ เพื่ อ นรํ ว มงาน เพื่ อ นสนิ ท หรื อ
คนครอบครัว รวมถึงอาจมีการติดตํอประสานงาน การเข๎าสังคม การพบปะสังสรรค๑กับบุคคล หรือ
หนํวยงานตําง ๆ รวมทั้งการสั่งซื้อผลิตภัณ ฑ๑เพื่อจัดเลี้ยงในงานตําง ๆ จึงทาให๎ผู๎บริโภคกลุํมนี้มี
พฤติกรรมการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทั้ง ในด๎านความถี่ในการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(ครั้ง/เดือน) และด๎านคําใช๎จํายในการซื้อ (บาทตํอครั้ง) มากกวํากลุํมผู๎บริโภคที่ประกอบอาชีพอื่น
สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ของไพลิ น วั ฒ นาศรี โ รจน๑ (2560) ได๎ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สํ ว นประสม
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ทางการตลาดบริ ก ารและคุ ณ คํ า ตราสิ น ค๎ า ของโครงกา รบริ ก ารอาหารและขนมอบ
HOME BAKERY มหาวิทยาลั ย สวนดุสิ ตที่มี อิทธิ พ ลตํอพฤติกรรมการซื้ อ ผลิตภัณฑ๑ เบเกอรี่
ของผู๎ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎บริโภคที่มี อาชี พ แตกตํางกันมีพ ฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME BAKERYมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด๎านความถี่ในการซื้อ (ครั้งตํอสัปดาห๑) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557)
ได๎ ศึ ก ษาสํ ว นประสมการตลาดบริ ก ารและพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาหารญี่ ปุ่ น ยํ า น
Community Mall ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ใช๎บริก ารร๎านอาหารยี่ปุ่นยําน
Community Mall ที่มีอาชีพตํางกัน จะสํงผลให๎มีกาลังซื้อและความสามารถในการซื้อ ตลอดจน
รูปแบบการใช๎บริการที่แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับทฎษฎีของ Kotler & keller (2016) กลําววํา
อาชีพที่แตกตํางกันในแตํละบุคคล จะมีความต๎องการในการใช๎บริการที่ตํางกัน และสอดคล๎องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ (2560) ที่กลําววํา ปัจจัยสํวนบุคคล เชํน อาชี พ ชนชั้นทาง
สัง คม เป็นอีกปัจ จั ยหนึ่งที่มีอิทธิพ ลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค แตํละสัง คมจะมี ลักษณะ
คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยําง เชํน อาชีพของแตํละบุคคล จะนาไปสูํความจาเป็น
และความต๎องการสินค๎ารวมถึงความต๎องการที่ตํางกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ ร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดือ น) และด๎ านจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ย ที่ซื้ อขนมหวาน เครื่ องดื่ ม ในร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 โดยมี ความสัม พันธ๑ ในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงประโยชน๑พื้นฐานของผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ได๎โดยตรง
จากการซื้อสินค๎า ในด๎านของความอรํอย และความเป็นมาตรฐานเดียวกันของรสชาติ รวมถึงการที่
ผู๎บริโภครับรู๎ไ ด๎วําวัตถุดิบร๎านอาฟเตอร๑ ยู นามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑นั้นมี ความสด
สะอาด ถูกหลักอนามัย จะทาให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการในใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น และ
เมื่ อ ผู๎ บ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจ ท าให๎ จ านวนเงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ ซื้ อ ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม ในร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ตํอครั้ง เพิ่มขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจั ยของวิภารัตน๑ ศรีบุรินทร๑ (2560) ได๎ศึกษา
เกี่ยวกับระดับผลิตภัณฑ๑ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มน้าผักผลไม๎ยี่ห๎อดอยคาของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัยด๎าน
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ผลิ ตภัณ ฑ๑ด๎านประโยชน๑หลั ก มี ความสัม พันธ๑ กั บพฤติกรรมการซื้ อเครื่องดื่ม น้าผักผลไม๎ ยี่ห๎ อ
ดอยคา ด๎านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน้าผักผลไม๎ยี่ห๎อดอยคา (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน้าผักผลไม๎ยี่ห๎อดอยคา (บาท/ครั้ง) เนื่องจากประโยชน๑หลัก ได๎แกํ วัตถุดิบ
ที่นามาใช๎มีความสดและสะอาด ไมํผสมน้าตาล มีสารอาหารหรือประโยชน๑ที่ได๎รับตรงกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ซึ่งสิ่งเหลํานี้สามารถตอบสนองความต๎องการรักสุขภาพของผู๎บริโภคได๎เป็น
อยํางดี จึงทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ๑ และสํงผลให๎เกิดพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ๑
ตามมา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 และด๎านจานวนเงิน
โดยเฉลี่ ยที่ซื้ อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง ) อยํางมี นัยสาคัญทางสติ ถิ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากถ๎ารูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ภาชนะ
รวมถึ ง บรรจุ ภั ณ ฑ๑ ตํ า ง ๆ มี ค วามสวยงาม ทั น สมั ย รวมถึ ง ร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู มี เ มนู ใ นเลื อ ก
หลากหลาย และออกเมนูใหมํสม่าเสมอ จนผู๎บริโภครับรู๎ได๎ จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิด ความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู๎บริโภคจะเกิดความเต็มใจที่จะบริโภคสินค๎าในแตํ
ละครั้งด๎วยจานวนเงินที่สูงขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของวรณัฐ บุญพิทักษ๑ (2549) ได๎ศึกษาเรื่อง
การสื่อสารการตลาด (IMC) และปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้า
ผลไม๎ผสมแอลคาร๑นิทิน ยี่ห๎อยูนีฟ ไอเฟิร๑ม ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัยด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้าผลไม๎ผสมแอลคาร๑นิ
ทิน ยี่ห๎อยูนีฟ ไอเฟิร๑ม ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน้า
ผลไม๎ ผ สมแอลคาร๑นิทิน ยี่ห๎อยูนีฟ ไอเฟิร๑ม (ครั้ง ตํ อเดือน) และด๎านจ านวนเงิ นที่ใช๎ ในการซื้ อ
เครื่องดื่มน้าผลไม๎ผสมแอลคาร๑นิทิน ยี่ห๎อยูนีฟ ไอเฟิร๑ม (บาทตํอครั้ง) เนื่องจากรูปลักษณ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑มีความทันสมัย สะดวกในการบริโภค มีขนาดบรรจุภัณฑ๑ให๎ผู๎บริโภคสามารถเลือกซื้อได๎
ตามความต๎องการรวมถึงการมีหลากหลายรสชาติใ ห๎เลือกรับประทาน อีกทั้งตราสินค๎ายังเป็นที่
รู๎จักในหมูํผู๎บริโภค จึงสามารถดึงดูดใจให๎ผู๎บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ๑ได๎มากขึ้น
ปัจจัยด้านผลิตภั ณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวั ง มีอิทธิพ ลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทาง
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เดียวกัน เนื่องจากถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงความคุ๎มคําของผลิตภัณฑ๑เมื่อเทียบกับราคา รวมถึง มีชํอง
ทางการในจัดจาหนํายอยํางกว๎างขวาง สะดวกสบายในการเข๎าถึงผลิตภัณฑ๑ และผลิตภัณฑ๑นั้น
เพียงพอตํ อความต๎ องการในการบริโ ภค จะสํง ผลให๎ผู๎บ ริโภคเกิด ความถี่ใ นการใช๎ บ ริการร๎า น
อาฟเตอร๑ ยู เพิ่ ม มากขึ้ น และมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะจํ า ยเงิ น ในการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู ในแตํละครั้งสูงขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของสาวิตรี เพ็ชรเกลี้ยง (2560) ได๎ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ละทั ศ นคติ ด๎ า นการอนุ รั ก ษ๑ สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ
พฤติกรรมการซื้อน้าดื่มเนสท๑เลํ เพียวไลฟ์รักษ๑โลก ของผู๎บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวํา
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่คาดหวัง มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้ อน้าดื่มเนสท๑เลํ
เพียวไลฟ์รักษ๑โลกของผู๎บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนครั้งที่ซื้อน้าดื่มเนสท๑เลํ เพียว
ไลฟ์รักษ๑โลกตํอสัปดาห๑ (ครั้ง) และด๎านจานวนเงินที่ซื้อน้าดื่มเนสท๑เลํ เพียวไลฟ์รักษ๑โลกตํอครั้ง
(บาท) เนื่องจากผู๎บริโภคให๎ความสาคัญกับน้าในขวดเนสท๑เลํ เพียวไลฟ์ ที่ผลิตจากแหลํงน้าใต๎ดิน
ตามธรรมชาติ มีผํานกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยการกระบวนผลิตจะใช๎นวัตกรรมที่
ปลอดภัยตํอสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการผลิตที่ใช๎เม็ดพลาสติกที่น๎อยลง และบรรจุภัณฑ๑ถูกออกแบบมา
ให๎ใช๎งานงําย มีขนาดเหมาะมือ รวมทั้งใช๎วัตถุดิบที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค นอกจากนี้ฉลากยังมีการ
บํงบอกถึงกระบวนการขั้นตอนตําง ๆ ในการผลิตทาให๎มั่นใจในคุณภาพของน้าได๎คํอนข๎างมาก
เพราะมีการรับประกันความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่นําเชื่อถือ ประกอบกับน้าดื่มเนสท๑เลํ
สามารถหาซื้อได๎งําย มีอยูํทั่วไป โดยเฉพาะร๎านค๎าสะดวกซื้อ ที่สาคัญขวดน้าสามารถนากลับมา
ใช๎ใหมํได๎ ทาให๎ผู๎บริโภครับรู๎เกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ของน้าดื่มเนสท๑เลํมากขึ้น ก็จะมีการซื้อ
น้าดื่มมากขึ้นไปด๎วยในแตํละสัปดาห๑ และทาให๎ผู๎บริโภคเต็มใจที่จะใช๎จํายมากขึ้นด๎วย สาหรับการ
ซื้อน้าดื่มเนสท๑เลํเพื่อเก็บไว๎ดื่ม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎
บริการ และด๎านจ านวนเงิ นโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่ม ในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง )
อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสติ ถิ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ๑ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น เนื่ อ งจากถ๎ า
ผู๎บริโภครับรู๎ถึงการบริการที่ดีของพนักงาน สิ่งอานวยความสะดวกมีให๎บริการเพียงพอตํอความ
ต๎องการของผู๎บริโภค จะทาให๎ ผู๎บริโภคมีความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มขึ้น และมี
ความเต็ ม ใจในการจํ า ยตํ อ ครั้ ง ในการใช๎ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ชยา
แตงเกษม (2561)ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบปัจ จั ยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มี ความสัม พันธ๑ กับ
พฤติกรรมผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง (ไทยแลนด๑) ของผู๎บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวํา ปั จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง (ไทยแลนด๑) ของผู๎บริโภค พบวํา เมื่อผู๎บริโภค
รับรู๎ได๎ถึงความสะดวกตําง ๆ ที่ได๎รับจากผลิตภัณฑ๑ สํงผลให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารสมุนไพรตราหมอเส็ง (ไทยแลนด๑) เพิ่มขึ้นทั้งด๎านความถี่ในการบริโภค และ
ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ยในการบริโภคตํอครั้ง
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้าน
คุณภาพการรับรู้ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
อาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎า นอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ ง /เดือ น) และด๎ านจ านวนเงิ น โดยเฉลี่ย ที่ซื้ อขนมหวาน เครื่ องดื่ ม ในร๎ า น
อาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทาง
เดี ย วกั น เนื่ อ งจากถ๎ า ผู๎ บ ริ โ ภคสามารถรั บ รู๎ จดจ าตราสิ น ค๎ า ของร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ได๎ วํ า เป็ น
ตราสินค๎าที่มีความนําเชื่อถือ และในการบริโภคขนมหวานแตํละครั้งผู๎บริโภคจะนึก ถึงตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู เป็นอันดับต๎นๆ เสมอ จะสํงผลให๎ร๎านอาฟเตอร๑ ยูมีความถี่ในการใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น
และสํงผลให๎ในผู๎บริโภคมีความเต็ มใจในการจํายเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ๑อาฟเตอร๑ ยู ในแตํละ
ครั้งเพิ่มขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของรํมพฤกษ๑ วัชรกุลดิลก (2560) ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณ คํ าตราสิ น ค๎า กับ พฤติก รรมการซื้ อผลิต ภัณ ฑ๑ใ หมํ เฮอร๑ชี ส๑ ซอยเฟรช ของผู๎บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านการรู๎จักตราสินค๎า มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ๑ใหมํเฮอร๑ชีส๑ ซอยเฟรช ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการซื้อ
และด๎านคําใช๎จํายเฉลี่ยในการซื้อ กลําวคือ ถ๎าผู๎บริโภครู๎จักตราสินค๎า ผํานสื่อโฆษณาออนไลน๑
หรือออฟไลน๑ อาทิ Facebook Google โทรทัศน๑ เป็นต๎น ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดการจดจา และคุ๎นเคย
ตํอตราสินค๎า สํงผลให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือผู๎บริโภคผลิตภั ณฑ๑ได๎งําย สอดคล๎องกับแนวคิด
ของ Aaker (1991) กลําววํา การรู๎จักตราสินค๎า (Brand Awareness) หมายถึง ความสามารถใน
การที่ จ ะท าให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคเกิ ด การจดจ า หรื อ ระลึ ก วํ า ตราสิ น ค๎ า เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ในองค๑ ป ระกอบ
ผลิตภัณฑ๑ และจัดเป็นจุดเริ่มต๎นที่จะทาให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อ เพราะการที่ตราสินค๎าเข๎ามาอยูํ
ในใจของผู๎ บริโภคยํอมแสดงวํา ตราสินค๎านั้นมี ความมั่ นคงอยูํในใจของผู๎ บริโภควํามี คุณภาพ
และนําเชื่อถือ จึงมักถูกเลือกซื้อ หรือใช๎มากกวําตราสินค๎าที่ไมํรู๎จักหรือตราสินค๎าที่ผู๎บริโภคไมํ
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คุ๎น เคย ฉะนั้ น การที่ จ ะท าให๎ ต ราสิ น ค๎ าเป็ น ที่ รู๎จั ก ได๎ นั้น ต๎ อ งอาศั ย กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ ให๎
ผู๎บริโภคเกิดการจดจา และเข๎าใจในตราสินค๎า ผํานรูปชํองทางการสื่อสารตําง ๆ
คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ด้ า นคุ ณ ภาพการรับ รู้ มี อิท ธิ พ ลตํ อพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก าร
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) และด๎านจานวนเงิ นโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มใน
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากถ๎าผู๎บริโภคสามารถรับรู๎คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู จนเกิด
ความเชื่อมั่น และสามารถจดจาความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของตราสินค๎าของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ได๎ จะสํง ผลให๎ผู๎ บริโภคมีความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น และจ านวนเงินที่ใช๎
บริการตํอครั้งเพิ่มขึ้นเชํนกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของโฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณคําตราสินค๎าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้า
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านคุณภาพการรับรู๎ มีความสัมพันธ๑
ตํอพฤติกรรมการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารสีฟ้าของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่
และคําใช๎จํายในการใช๎บริการตํอครั้ง เนื่องจากผู๎บริโภคสํวนใหญํเวลาไปใช๎บริการร๎านอาหารมักที่
จะเลือกไปใช๎บริการร๎านอาหารที่ตนเองรู๎จัก หรือรับ รู๎วําร๎านนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติอาหาร
และเครื่องดื่ม สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ ทาให๎ผู๎บริโภคยินดีที่จ ะไปใช๎
บริการ และยินดีที่จะจํายเงินเพื่อซื้อสินค๎า หรือบริการดังกลําว สอดคล๎องกับแนวคิดของ Aaker
(1991) ที่กลําววํา คุณภาพการรับรู๎ จัดวําเป็นองค๑ประกอบอยํางหนึ่งของคุณคําตราสินค๎า เพราะ
เป็นสิ่ ง ที่ทาให๎ ผู๎ บริโภคได๎ทราบถึง ความแตกตําง และตาแหนํง ของสินค๎ านั้น รวมไปถึ ง ทาให๎
ผู๎บริโภคมีเหตุผลที่จะซื้อสินค๎านั้นด๎วย
คุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑
ในทิศทางตรงกันข๎าม เนื่องจากสื่อตําง ๆ ในปัจจุบันพยายามที่จะทาให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น ไมํวําจะด๎วยชํองทางของสื่อออนไลน๑ ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมโยงกับตรา
สิ นค๎ า และรู๎ จั กกั บตราสิ น ค๎าอาฟเตอร๑ ยู ได๎ งํ า ยยิ่ ง ขึ้น หรือ กระทั่ง การดึ ง ดู ดความสนใจของ
ผู๎บริโภคด๎วยการออกแคมเปญใหมํ ๆ จากทางบริษัท แตํการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ของสื่อตําง ๆ
นั้นอาจมี การยั ดเยียดให๎กับ ผู๎ บริโภคมากเกินไป ทาให๎ผู๎บริโภคเกิ ดความสับสน เบื่อหนํายได๎
(แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณานาการ, 2562: ออนไลน๑) รวมถึงเมื่อผู๎บริโภครับรู๎ได๎
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ถึง ตราสิ นค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน ประกอบกับในปัจ จุ บันคูํแขํง ในตลาดขนมหวานมี
แนวโน๎มที่เพิ่มมากขึ้น ทาให๎ผู๎เกิดความอยากลองในผลิตภัณฑ๑ของตราสินค๎าใหมํ ๆ ซึ่งจะสํงผลให๎
ความถี่ ใ นการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคลดลง สอดคล๎ อ งกั บ บทความของ
(foodstory, 2561: ออนไลน๑) ที่กลําววํา สถานการณ๑การแขํงขันของร๎านคาเฟ่ต๑ขนมหวานใน
ประเทศไทย มีอัตราการแขํงขันที่สูงมาก มีคําเฟ่ต๑ขนมหวานประเภทตําง ๆ เกิดขึ้นมากมายในชํวง
หลายปีที่ผํานมา รวมไปถึงความไวในการปรับตัวของผู๎ประกอบการในการดึงดูดผู๎บริโภคผํานการ
สื่อสารด๎วยวิธีตําง ๆ ทั้งชํองทางออนไลน๑ และออฟไลน๑ เพื่อ ตอบสนองพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
คุณ คําตราสิ นค๎าด๎านความเชื่ อมโยงกับตราสินค๎า มี อิทธิ พลตํอพฤติกรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครด๎านจานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ
0.01 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อผู๎บริโภคที่มาใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ รสชาติของผลิตภัณฑ๑ คุณภาพของวัตถุดิบ และมาตรฐานของร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อถือ และเกิดความเต็มใจในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ในแตํ ล ะครั้ง ด๎ วยจ านวนเงิ น ที่เ พิ่ ม มากขึ้น สอดคล๎ องกั บ รํม พฤกษ๑ วัช รกุล ดิลก (2560) ได๎
ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎ากับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑ใหมํ เฮอร๑ชีส๑ ซอยเฟรช ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านความเชื่อมโยงกับตราสินค๎า มี
ความสั ม พั น ธ๑ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ เฮอร๑ ชี ส๑ ซอยเฟรช ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขต
กรุง เทพมหานคร ด๎านคําใช๎ จํ ายเฉลี่ยตํอครั้ง เนื่องจากหากผู๎บริโภครับรู๎ถึง จุ ดเดํนเอกลักษณ๑
คุณภาพดี และเหนือคูํแขํงของตราสินค๎า เฮอร๑ชีส๑ ซอยเฟรช ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ ถ๎าตราสินค๎ามีการออกผลิตภัณฑ๑ใหมํ ผู๎บริโภคก็จะไมํลังเลในการเลือกซื้อ หรือบริโภค
สิ น ค๎ า นั้ น และยั ง สอดคล๎ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Aaker (1991) ที่ ก ลํ า ววํ า ความสั ม พั น ธ๑ กั บ
ตราสินค๎า (Brand Association) หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอยํางที่เชื่ อมตํอกับความทรงจ าพื้นฐาน
ประสบการณ๑ของผู๎บริโภค หรือการเปิดรับการสื่อสารของผู๎บริโภค ความสัมพันธ๑กับตราสินค๎าอาจ
ประกอบด๎วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ คุณประโยชน๑ที่มีตํอผู๎บริโภค การใช๎งาน วิถีชีวิต ระดับของ
ผลิตภัณฑ๑ คูํแขํงรายอื่น และประเทศของผู๎ผลิต ความสัมพันธ๑ตราสินค๎าจะแข็งแกรํง หากได๎รับ
การสนับสนุนผํานเครื่องมือสื่อสารการตลาด
คุณค่า ตราสิน ค้า ด้ า นความภั ก ดี ต่อตราสินค้า มี อิท ธิ พ ลตํ อพฤติ กรรมการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ในการ

159
ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑
ในทิ ศทางเดี ยวกั น เนื่องจากเมื่ อผู๎บ ริโภคที่ม าใช๎ บริก ารร๎ านอาฟเตอร๑ ยู เกิ ดความเชื่ อมั่ น ใน
คุณภาพ และรสชาติของผลิตภัณฑ๑ ทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อถือ ชื่นชอบ รวมไปถึงมีความยินดี
ที่จะใช๎บริการหรือซื้ อผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตราสินค๎าอื่น ทาให๎ความถี่ในการใช๎
บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคเพิ่มมากขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของไพลิน วัฒนาศรีโรจน๑
(2560) ศึกษาเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดบริการและคุณคําตราสินค๎าของโครงการบริการ
อาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวํา คุณคําตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตรา
สินค๎าของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีอิทธิพล
ตํอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด๎านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑)
เนื่องจากผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอคุณคําตราสินค๎าดีขึ้น มีความเชื่อถือและยอมรับในตราสินค๎า
ทาให๎ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของโครงการบริการอาหารและขนมอบ HOME
BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพิ่มขึ้น
คุณคําตราสินค๎าด๎านความภักดีตํอตราสินค๎ามีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวนเงินโดยเฉลี่ย
ที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01
โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางตรงกันข๎าม เนื่องจากหากตราสินค๎า หรือผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ที่จาหนํายอยูํในท๎องตลาดไมํได๎มีความโดดเดํน หรือแตกตํางไปจากคูํแขํงในตลาดขนมหวาน จะมี
ผลทาให๎ผู๎ บริโภคบางกลุํ ม เกิดพฤติกรรมการภั กดีตํอผลิตภัณฑ๑สองถึง สามตราสินค๎า ในเวลา
เดียวกัน และพร๎อมที่จะเปลี่ยนตราสินค๎าในการใช๎บริการไปมาได๎ตลอดเวลา หรือใช๎ตราสินค๎าอื่น
ทดแทนกันได๎โดยไมํได๎ยึดติดกับตราสินค๎าใดตราสินค๎าหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง เรียกได๎วําผู๎บริโภค
เกิดพฤติกรรมแบบ Split Loyal หรือ Fence Sitter ที่ทาให๎ผู๎บริโภคปันคําใช๎จํายในการบริโภคขนม
หวานอาฟเตอร๑ ยู ไปยังตราสินค๎าอื่น ๆ สํงผลให๎ จานวนเงินที่ผู๎บริโภคใช๎ในการบริโภคผลิตภัณฑ๑
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู ในแตํละครั้งน๎ อยลง สอดคล๎องกับบทความของ (Brand Inside ธุรกิจ คิดใหมํ,
2017: ออนไลน๑) ที่กลําวไว๎วํา ในปัจจุบันผู๎บริโภคไมํได๎เพียงแตํจะคานึงถึงคุณภาพ และอายุการใช๎
งานของผลิตภัณ ฑ๑เ พียงเทํานั้น แตํยังพิจารณารวมไปถึง คุ๎ม คํากับเงิ นที่ ต๎องจํ ายควบคูํไปด๎วย
รวมทั้งชํองทางสื่อถึงผู๎บริโภคก็มีมากขึ้น ประกอบกับสภาพการแขํงขันในตลาดที่ มีสินค๎าให๎เลือก
หลากหลาย ทาให๎กลุํมผู๎บริโภคมีความอยากลองแบรนด๑อื่นๆ เพิ่มมากขึ้นจึงสํงผลให๎ผู๎บริโภคมี
พฤติกรรมการใช๎จํายกับแบรนด๑เดิมลดน๎อยลง
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คุณ ค่ า ตราสิ นค้ า ด้ า นสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ ของตราสิ น ค้ า มี อิ ทธิ พ ลตํ อ
พฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎านความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (ครั้ง/เดือน) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01
โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางตรงกันข๎าม เนื่องจากในปัจจุบันสภาพการแขํงขันในตลาดขนมหวาน
มีมากขึ้น ผู๎บริโภคไมํเพียงแตํจะพิจารณาเพียงราคา คุณภาพ หรือมาตรฐานเพียงเทํานั้น โดย
ชํองทางในการสื่อสารระหวํางตราสินค๎าไปยังผู๎บริโภคมีความสะดวก หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทา
ให๎ตราสินค๎าคูํแขํงเป็นที่จดจาของผู๎บริโภคมากขึ้นกวําเดิม รวมทั้ง สินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ของตรา
สินค๎าคูํแขํงมีให๎เลือกหลากหลาย ทาให๎กลุํมผู๎บริโภคมีความอยากลองในตราสินค๎าอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จึงสํงผลให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการใช๎บริการตราสินค๎าเดิมลดน๎อยลง สอดคล๎องกับบทความของ
(Brand Inside ธุรกิจ คิดใหมํ , 2017: ออนไลน๑) ที่กลําววํา ปัจจุบันผู๎บริโภคไมํได๎เพียงแตํจะ
คานึงถึงคุณภาพ การใช๎งานของผลิตภัณฑ๑เพียงเทํานั้น เเตํยังคานึงถึงปัจจัยอื่นๆ รํวมด๎วย ซึ่งจะมี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภค
คุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านจานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู (บาท/ครั้ง) อยํางมีนัยสาคัญทางสติถิที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักใน
กลุํมของผู๎บริโภค จนเกิดเป็นการจดจา และสะท๎อนให๎ผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงคุณภาพ มาตรฐานในการ
ผลิต จะสํงผลให๎ผู๎บริโภคจะเกิดความเต็มใจที่จะจํายเงินในการใช๎บริการตํอครั้งมากขึ้น สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของวันวิสา บั วชุม (2561) ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎าที่มีความสัมพันธ๑
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ เอสแอนด๑พี ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา
คุณคําตราสินค๎าด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่นของตราสินค๎า มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ เอสแอนด๑พี ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎านคําใช๎จํายในการซื้อตํอ
ครั้ง เนื่องจาก ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงตราสินค๎าเอสแอนด๑พี รวมถึงรับรู๎ได๎ถึงคุณภาพในการผลิตของ
ตราสินค๎าเอสแอนด๑พีด๎วยนั้น จะทาให๎ผู๎บริโภคมีคําใช๎จํายในการซื้อตํอครั้งเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎าที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้
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1. ด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ ฝ่ายการตลาด บริษัทอาฟเตอร๑ ยู จากัด ควรจัดทา
กลยุทธ๑ทางการตลาดตําง ๆ มาปรับใช๎ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคเพศหญิง
ระดับการศึกษาต่ากวําปริญญาตรีหรือเทียบเทํา ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 – 30,000 บาท เนื่องจากผู๎บริโภคกลุํมนี้มีพฤติกรรมการใช๎บริการ
ร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากกวําผู๎บริโภคกลุํมอื่น อันเป็นประโยชน๑ตํอธุรกิจในการเพิ่มยอดขายตํอไป
2. ด๎านประโยชน๑หลัก ฝ่ายการผลิตควรให๎ความสาคัญของกระบวนการผลิตตั้งแตํ
การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และควบคุมการผลิตให๎มีสัดสํวนที่ถูกต๎องเพื่อให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎นั้นมี
มาตรฐานเดี ย วกั น ควบคูํ ไ ปกั บ ฝ่ า ยการตลาดที่ ค วรมี ก ารสื่ อ สารที่ ดี ร ะหวํ า งผู๎ บ ริ โ ภคกั บ
ภาพลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ควรทาให๎ผู๎บริโภคสามารถตระหนัก และรับรู๎ได๎วําวัตถุดิบที่นามาใช๎ใน
กระบวนการผลิตและสรรค๑สร๎างออกมาเป็นผลิตภัณฑ๑นั้นได๎มาตรฐาน สด สะอาด ถูกหลักอนามัย
ซึ่งเมื่อผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงคุณประโยชน๑เหลํานี้ จะทาให๎เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เพิ่มขึ้น
3. ด๎านรูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎มีทางเลือกที่
หลากหลายในการบริโภค ควบคูํ ไปกับการออกแบบภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ตําง ๆ มีความสวยงาม
ทันสมัย และสะดวกในการบริโภค รวมไปถึงการสร๎างสรรค๑เมนูตําง ๆ ให๎มีสีสันนํารับประทาน เพื่อ
เป็นการดึงดูดความสนใจ และทาให๎เกิดพฤติกรรมในการบริโภคเพิ่มขึ้น
4. ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ค าดหวั ง ฝ่ า ยการผลิ ต ควรวางแผนในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
คุณภาพมาใช๎ในการผลิต เพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎รับความคุ๎มคํามากที่สุดเมื่อเทียบกับราคา รวมถึงการ
วางแผนการผลิ ตเพื่อให๎ผ ลิ ตภัณ ฑ๑เพียงพอตํอความต๎องการ และฝ่ายการตลาดควรเพิ่ม ชํ อง
ทางการจัดจาหนํายที่หลากหลาย เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถใช๎บริการได๎สะดวกขึ้ น และทาให๎เกิด
พฤติกรรมในการบริโภคเพิ่มขึ้น
5. ด๎านผลิตภัณฑ๑ควบ ฝ่ายดูแลลูกค๎า หรือฝ่ายบริการลูกค๎าสัมพันธ๑ควรสารวจความ
ต๎องการของผู๎บริโภคถึงสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ เพิ่มเติมจากสิ่งที่มีให๎บริการอยูํ และปรับปรุง
บรรยากาศภายในร๎านให๎เหมาะสมอยูํตลอดเวลา รวมถึ งการจัดอบรมพนักงานในเรื่องของการ
ให๎บริการ เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความประทับใจในการมาใช๎บริการ โดยจะสํงผลให๎พฤติกรรมการใช๎
บริการเพิ่มขึ้น
6. ด๎านการรู๎จักตราสินค๎า ฝ่ายการตลาดควรนาเสนอผลิตภัณฑ๑ผํานสื่อตําง ๆ
เพิ่มขึ้น ไมํวําจะผํานชํองทางสื่อโฆษณา เชํน TVC, Facebook, Instagram, Billboard เพื่อให๎
ผู๎บริโภครับรู๎ จดจาและเกิดความคุ๎นเคยกับผลิตภัณฑ๑หรือตราสินค๎าได๎มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความนําเชื่อถือ โดยจะทาให๎พฤติกรรมในการใช๎บริการเพิ่มขึ้นด๎วย
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7. ด๎านคุณภาพการรับรู๎ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ควรมีการปรับปรุ งสูตรอยูํ
ตลอดเวลา ให๎มีรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี รวมถึงมีมาตรฐานในการผลิต ทาให๎ผู๎บริโภคสามารถ
รับรู๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ โดยจะสํงผลให๎พฤติกรรมในการใช๎บริการเพิ่มขึ้นด๎วย
8. ด๎า นความเชื่ อ มโยงกั บ ตราสิ น ค๎ า ฝ่า ยการตลาดและฝ่ า ยพั ฒ นาและวิ จั ย
ผลิตภัณฑ๑ ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ให๎มีความโดดเดํนอยูํเสมอ รวมถึงการใช๎กลยุทธ๑ทางการตลาด
มาปรับเข๎ากับผลิตภัณฑ๑ เพื่อให๎ตราสินค๎ามีภาพลักษณ๑ที่ดีในใจของผู๎บริโภค ทาให๎ผู๎บริโภครับรู๎ได๎
ถึงความแตกตํางเมื่อเทียบกับตราสินค๎าอื่น เพราะนอกจากจะได๎ครองสํวนแบํงตลาดขนมหวาน
แล๎ว ยังสามารถครองใจผู๎บริโภค ดึงดูด และทาให๎ผู๎บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ๑ของตรา
สินค๎าเรา โดยจะสํงผลให๎พฤติกรรมการใช๎บริการเพิ่มขึ้น
9. ด๎ า นความภั ก ดี ตํ อ ตราสิ น ค๎ า ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ค วรปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีความโดดเดํนจนผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎เมื่อเทียบกับตราสินค๎าคูํแขํงในตลาดขนม
หวาน รวมทั้งการออกเมนูใหมํสม่าเสมอ ควบคูํไปกับฝ่ายการตลาดที่ควรนาเสนอผลิตภัณฑ๑ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค และฝ่ายการผลิตที่ควรใสํใจกระบวนการผลิตให๎ดียิ่งขึ้น
จากเดิม เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติของผลิตภัณฑ๑ สํงผลให๎พฤติกรรม
การใช๎บริการเพิ่มขึ้น
10. ด๎านสินทรัพย๑ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค๎า ฝ่ายการผลิตควรคัดวัตถุดิบที่ได๎
มาตรฐาน เพื่อสะท๎อนให๎ผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงคุณภาพในการผลิต ประกอบกับฝ่ายการตลาดที่ควร
นาเสนอผลิตภัณฑ๑ผํานชํองทางการสื่อสารตําง ๆ เพื่อให๎เข๎าถึงผู๎บริโภค และทาให๎ตราสินค๎าเป็นที่
รู๎จัก เป็นที่จดจาในใจของผู๎บริโภค สํงผลให๎พฤติกรรมการใช๎บริการเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาวิจั ยในครั้ง นี้ ผู๎จั ดทาได๎ศึกษากลุํม ตัวอยํางเฉพาะกลุํม กลําวคือ
เป็นกลุํมผู๎บริโภคในชํวงอายุเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครเพียงเทํานั้น ในการศึกษาครั้งตํอไปจึง
ควรมี ก ารขยายขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษา ในการเลื อ กกลุํ ม ตั ว อยํ า ง ไปยั งปริ ม ณฑล
หรื อ ตํ า งจั ง หวั ด ที่ มี ส าขาของร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู หรื อ การขยายขอบเขตอายุ ข องผู๎ บ ริ โ ภคให๎ มี
ความหลากหลาย เพื่อจะทาให๎ผลการศึกษามีความละเอียดมากขึ้น
2. ควรทาการศึกษาถึงกลุํมผู๎บริโภคที่ไมํเคยใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เพิ่มเติม เพื่อนา
ผลของข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ และปรับใช๎กับกลยุทธ๑ทางการตลาดขององค๑กร เพื่อเป็นการเพิ่ม
จานวนกลุํมผู๎ใช๎บริการใหมํ ๆ ได๎
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3. ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ ดที่ ไ มํ ป ระสบความส าเร็ จ ในตลาด ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย
ด๎านผลิตภัณฑ๑วําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ปัจจัยในข๎อใดบ๎างที่จะตอบสนองกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภคได๎มากที่สุด รวมถึงควรมีการศึกษาถึงคุณคําตราสินค๎า วําคุณคําตราสินค๎าในด๎านใดที่
ผู๎ บ ริ โ ภคให๎ ค วามสนใจ และมี อิ ท ธิ พ ลมากพอซึ่ ง จะสํ ง ผลตํ อ การใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู
เพื่อนามาปรับใช๎กับผลิตภัณฑ๑ เป็นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ
4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เชํน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ความ
พึงพอใจหรือสํวนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู๎บริโภค ที่มีผลตํอการใช๎บริการร๎าน
อาฟเตอร๑ ยู เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎ไปเปรียบเทียบ ปรับปรุง รวมถึงใช๎ในการวางแผนการตลาดตํอไปได๎
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แบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวาย (24 – 38ปี)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ และคุณคําตราสินค๎า ที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารร๎ า นอาฟเตอร๑ ยู ของผู๎ บ ริ โ ภคในชํ ว งอายุ เ จนวายในเขต
กรุง เทพมหานคร โดยแบบสอบถามฉบับ นี้เ ป็น สํว นหนึ่ ง ของการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทตาม
หลั กสู ตรบริหารธุ รกิจ มหาบัณ ฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให๎ทําน
พิจารณาคาถาม และตอบตามความคิดเห็นของทําน โปรดตอบคาถามทุกข๎อ คาตอบของทํานจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ ผู๎วิจัยขอขอบคุณในความชํวยเหลือของทํานในครั้งนี้ด๎วย
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑
ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําตราสินค๎า
ส่ว นที่ 4 พฤติกรรมการใช๎ บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ผู๎บริโภคในชํ วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร
***กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ***
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แบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู ของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชํอง [ ] ที่ตรงความจริง
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. ระดับการศึกษา
[ ] ต่ากวําปริญญาตรี

[ ] ปริญญาตรี

[ ] สูงกวําปริญญาตรี
3. อาชีพ
[ ] ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

[ ] พนักงานบริษัทเอกชน

[ ] ประกอบธุรกิจสํวนตัว / เจ๎าของกิจการ

[ ] อาชีพอิสระ

[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] ต่ากวํา หรือเทํากับ 10,000 บาท
[ ] 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 30,001 – 40,000 บาท
[ ] 40,001 บาทขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product Factor) ของร้านอาฟเตอร์ ยู
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางเพียงข๎อเดียวที่ตรงความคิดเห็นของทํานมาก
ที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ด้านประโยชน์หลัก (Core Product)
1. รสชาติผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑
เครื่องดื่มตําง ๆ มีความอรํอย
2. ขนมหวานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู ทุกสาขา มีรสชาติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
3. วัตถุดิบที่นามาใช๎ได๎มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย
4. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เชํน บิงซู โทสต๑ มีความ
สดใหมํ (ทาแบบวันตํอวัน)
ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product)
1. ประเภทของขนมหวาน เครื่องดื่ม มีให๎เลือก
หลากหลาย
2. มีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ
3. อาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่ผู๎บริโภครู๎จักดี
4. ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มีความสะดวกในการบริโภค

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

5. ภาชนะ บรรจุภัณฑ๑ มีความทันสมัย
6. ผลิตภัณฑ๑มีการตกแตํงสวยงาม สีสันนํารับประทาน
ด้านผลิตภัณฑ์ทคี่ าดหวัง (Expected Product)
1.ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับ มีความคุ๎มคําเมื่อเทียบกับราคา
2. มีชํองทางการจัดจาหนํายให๎บริการหลากหลาย ทั่วถึง
3. ผลิตภัณฑ๑มีจาหนํายเพียงพอตํอความต๎องการ
ด้านผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product)
1. พนักงานของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีการให๎บริการที่ดี ตั้งแตํ
การจดลาดับคิว รับออเดอร๑ ตลอดจนการเสิร๑ฟอาหาร
2. น้าชากดฟรี มีบริการอยํางเพียงพอ
3. สิ่งอานวยความสะดวกในการรับประทาน (ช๎อน ส๎อม
มีด กระดาษทิชชู)ํ มีบริการอยํางเพียงพอ

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่
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ส่วนที 3 คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของร้านอาฟเตอร์ ยู
ค่าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

คุณค่าตราสินค้า

ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness)
1. ทํานสามารถจดจาสัญลักษณ๑ (LOGO) ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู
ได๎เป็นอยํางดี โดยใช๎เวลาไมํนานในการอธิบายลักษณะตําง ๆ
2. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นตราสินค๎าที่มชี ื่อเสียง มีความ
นําเชื่อถือ
3. ทํานคุ๎นเคยกับตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตราสินค๎าขนม
หวานอื่น ๆ
4. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จักตํอผู๎บริโภค
5. ในการบริโภคขนมหวาน ทํานจะนึกถึงตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู
เป็นอันดับต๎น ๆ
ด้านคุณภาพการรับรู้ (Perceived Quality)
1. ขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีลกั ษณะของเนื้อสัมผัสที่ดี
2. ขนมหวานร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีรสชาติกลมกลํอม มีความเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับขนมหวานแบรนด๑อื่น

เห็น
ด้วย
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คุณค่าตราสินค้า

3. ผลิตภัณฑ๑ของร๎านอาฟเตอร๑ ยู มีมาตรฐานในการผลิต
4. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนถึงขนมหวานทีม่ ีคุณภาพดี
5. ทํานรู๎สึกปลอดภัย และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ของ
อาฟเตอร๑ ยู เมื่อรับประทาน
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association)
1. ทํานรู๎จักตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มาเป็นเวลานาน
2. ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีภาพลักษณ๑ที่ดี ในมุมมอง ความรู๎สึก
ของทําน
3. ทํานมีทัศนคติที่ดีตํอตราสินค๎า อาฟเตอร๑ ยู
4. ทํานเห็นวําตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู ใช๎วตั ถุดิบในการผลิตดีกวํา
ตราสินค๎าอื่น
5. ทํานรู๎สึกเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติผลิตภัณฑ๑ตราสินค๎า
อาฟเตอร๑ ยู วําเป็นที่ยอมรับ
6. สื่อตําง ๆ ทาให๎ทํานรู๎จกั ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากขึ้น
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คุณค่าตราสินค้า

เห็น
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ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
1. ทํานชื่นชอบผลิตภัณฑ๑ของตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มากกวําตรา
สินค๎าอื่น
2. ทํานใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู เป็นประจา
3. ทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑อาฟเตอร๑ ยู ถึงแม๎วาํ ตราสินค๎าอื่น
จะลดราคา
4. ทํานมีความยินดีทจี่ ะบอกตํอผูํอื่นให๎ใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
5. ทํานจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ๑ของอาฟเตอร๑ ยู แม๎วาํ บุคคลอื่นจะ
แนะนาให๎ซื้อตราสินค๎าอื่น
ด้านสินทรัพย์ประเภทอืน่ ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets)
1. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู เป็นที่รู๎จกั
โดยทั่วไป
2. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณคําตํอ
การจดจา
3. เครื่องหมายการค๎าภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู สะท๎อนให๎
เห็นถึงคุณภาพด๎านการผลิต
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คุณค่าตราสินค้า
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ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4. ผลิตภัณฑ๑ภายใต๎ตราสินค๎าอาฟเตอร๑ ยู มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาฟเตอร์ ยู
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชํองวํางเพียวข๎อเดียวที่ตรงความคิดเห็นของทํานมาก
ที่สุด
1. ความถี่ในการในการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู ……………………………………ครั้ง / เดือน
2. จานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ทํานซื้อขนมหวาน เครื่องดื่มในร๎านอาฟเตอร๑ ยู ………….. บาท / ครั้ง
3. ประเภทผลิตภัณฑ๑ที่ทํานซื้อบํอยครั้งที่สุด เมื่อมาใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู
(เลือกตอบเพียง1ข๎อ)
[ ] ผลิตภัณฑ๑ประเภทเครื่องดื่ม (Beverages) [ ] ผลิตภัณฑ๑ประเภทของหวาน (Desserts)
[ ] ผลิตภัณฑ๑ประเภทขนมปังโทสต๑ (Toast) [ ] ผลิตภัณฑ๑ประเภทแพนเค๎ก (Pancakes)
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
4. ทํานใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู จากที่ใดบํอยที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
[ ] เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ๑
[ ] ซีคอนสแควร๑ศรีนครินทร๑
[ ] สยามสแควร๑วัน
[ ] เทอมินอล 21
[ ] เซ็นทรัลบางนา
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………
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5. เหตุผลหลักที่ทาให๎ทํานซื้อผลิตภัณฑ๑ร๎านอาฟเตอร๑ ยู คืออะไร (เลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
[ ] ความมีชื่อเสียงของบริษัท [ ] มีเมนูให๎เลือกหลากหลายและมีเมนูออกใหมํสม่าเสมอ
[ ] รสชาติ
[ ] ราคามีความเหมาะสม
[ ] มีสาขาให๎บริการอยํางทั่วถึง [ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………….
6. วัตถุประสงค๑ที่สาคัญที่สุดที่ทาให๎ทํานมาใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู (เลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
[ ] เพื่อรับประทานขนมหวาน และเครื่องดื่ม
[ ] เพื่อพักผํอนหยํอนใจ
[ ] เพื่อพบปะ พูดคุยกับเพื่อน / คนรัก / ครอบครัว [ ] เพื่อเลี้ยงสังสรรค๑ตําง ๆ
[ ] เพื่อนัดคุยเรื่องงาน ธุระตําง ๆ
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………….
7. กลุํมหรือบุคคลใดที่มีอิทธิพลตํอการใช๎บริการร๎านอาฟเตอร๑ ยู มากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
[ ] ตนเอง
[ ] เพื่อนและคนรู๎จัก
[ ] บุคคลในครอบครัว
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาในการตอบถามครั้งนี้ ***

ประวัติผู๎เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาววิจิตรา ตํอตรงนิสาร
03 เมษายน 2536
จังหวัดอํางทอง
2554 - 2558 วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร๑ สาขา
วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง
2560 - 2562 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
249/80 ซอยเจริญนคร14 ถนนเจริญนคร เเขวงคลองต๎นไทร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร 10600

