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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

  กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ ท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลกจ านวนมาก
มาช้านาน ถึงแม้ว่ากาแฟจะไม่ได้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จกัและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต ่ากวา่ 150 ปีแลว้  

ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจ ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง ผูป้ระกอบการขนาดย่อมมีการ
ปรับปรุงธุรกิจของตนเอง รวมทั้งมีผูป้ระกอบการร้านกาแฟแบรนด์ต่างๆท่ีเล็งเห็นถึงโอกาสการรุก
เขา้มาชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะแบรนด์ดงัจากต่างประเทศ แมก้าแฟจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมี
จ  าหน่ายและเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่ลกัษณะความนิยมและพฤติกรรมการด่ืม
กาแฟของคนไทย จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากชาวต่างประเทศ 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดว้ิเคราะห์วา่ ผลิตภณัฑ์กาแฟทุกประเภทยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ และ
สามารถเติบโตไดอี้กมาก เน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบนัยงัอยูใ่นเกณฑ์ต ่า 
อยูท่ี่ 200 แกว้ต่อคนต่อปี เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีนิยมการบริโภคกาแฟ เช่น นอร์เวย ์1000 แกว้ต่อ
คนต่อปี และญ่ีปุ่น 400 แกว้ต่อคนต่อปี จึงมองวา่อตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยยงัมีโอกาสการ
ขยายตวัอีกมาก ประกอบกบัไลฟ์สไตลท่ี์เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคยคุใหม่ ท่ีมกัใชร้้านกาแฟเป็น
สถานท่ีพบปะหารือ สังสรรค์ หรือบางคร้ังก็ใช้เป็นสถานท่ีเจรจาธุรกิจ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใช้
บริการร้านกาแฟ มีความหลากหลายมากมาย ทั้งนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียว กลุ่มคนท างาน ตลอดจน
นกัเรียนและนกัศึกษา (ธุรกิจร้านกาแฟ 1.8 หม่ืนลา้น ระอุ แบรนด์ไทยชิงแชร์แบรนด์นอก, 2559) 
ส่งผลท าใหปั้จจุบนัตลาดร้านกาแฟมีมูลค่าสูงถึง 17,000 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปีก่อนร้อยละ15  
พฤติกรรมของคนไทยท่ีนิยมการด่ืมกาแฟเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุผลให้มีการเปิดร้านกาแฟ
กนัอย่างแพร่หลาย  ส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน (ตลาดร้านกาแฟโต กสิกรไทยขอ
เปิดตลาดสินเช่ือ , 2560) 
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ร้านกาแฟสดแบ่งไดเ้ป็น 2 ค่ายใหญ่ๆ คือร้านกาแฟสดท่ีมาจากต่างประเทศ เช่น สตาร์บคัส์
, โอปองแปง, กลอเรียน จีนส์, ดีน แอนด ์เดลูกา้ และร้านกาแฟสดท่ีเป็นของคนไทย เช่น ทรู คอฟฟ่ี,  
คาเฟ่อเมซอน, แบล็คแคนยอน, คอฟฟี บาย ท็อปส์, อินทนิล, คอฟฟ่ี เวิลด์ รวมถึงร้านกาแฟสดท่ี
เปิดด าเนินการเป็นเจา้ของร้านเอง  

ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง ผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงส่ิงจ าเป็นเพื่อให้ธุรกิจอยูร่อด 
และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่ 1. ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศาสตร์ของกาแฟ และวธีิการชงกาแฟ  
2. หาอตัลกัษณ์และสไตล์ของตนเองให้เจอ เพราะสไตล์เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างจากร้าน
อ่ืนๆ 3. ท าเลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก สถานท่ีตั้งตอ้งดีและเหมาะสม อยูใ่นท่ีชุมชน ร้านกาแฟจะอยูไ่ด้
ตอ้งมีลูกคา้เขา้ร้าน หากท ากาแฟรสชาติเยีย่ม แต่หากไม่มีลูกคา้เขา้ร้านก็ประสบความส าเร็จยาก   
4. เทรนด์ของธุรกิจกาแฟในอนาคต ทิศทางจะเป็นร้านกาแฟท่ีมีความพิถีพิถนัในการเลือกสรร
วตัถุดิบ กาแฟถูกเปรียบเหมือนไวน์ชั้นเลิศ ท่ีตอ้งพูดถึงขอ้มูลเบ้ืองหลงัเช่นสายพนัธ์ุ กระบวนการ
ผลิต แหล่งปลูก หรือแมแ้ต่ช่ือของผูป้ลูกอย่างละเอียด เป็นการให้ความส าคญัเร่ืองราวของกาแฟ
ชนิดนั้นๆ ท่ีเรียกวา่ คล่ืนลูกท่ี 3 ของกาแฟ (Third wave Coffee) 5.พนกังานชงกาแฟท่ีเรียกกนัวา่บา
ริสตา้ (Barista) ตอ้งมีความเขา้ใจในการชงกาแฟอยา่งถูกตอ้ง และสามารถอธิบายเร่ืองราวของกาแฟ
แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 6. ความพิถีพิถนัในการตกแต่งร้านและการเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองชงกาแฟท่ี
มีคุณภาพ (ธุรกิจกาแฟไทยยงัเติบโต, 2559) 

นอกจากน้ีการค านึงถึงเร่ืองของการสร้างคุณค่าของตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ก็
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ผูป้ระกอบการร้านกาแฟควรท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นว่าตราสินคา้มีคุณค่า สร้าง
ความช่ืนชอบในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค การท่ีลูกคา้เห็นคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นโอกาสในการสร้าง
ความมัน่คงให้กบัตราสินคา้นั้น ทั้งในแง่ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน การบริหารตน้ทุนท่ีต ่าลง โอกาสในการ
ท าก าไรท่ีมากข้ึน รวมถึงความสามารถขยายตลาดของตราสินค้าให้กวา้งขวางคลอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (รัตพล มนตเสรีวงศ์, 2558) จะเห็นวา่การสร้างคุณค่าตราสินคา้
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณค่าตราสินคา้และจดจ าได ้ส่งผลท าให้ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Star 
bucks) เป็นท่ีนิยมทัว่โลก ประสบความส าเร็จ ถึง 27,000 สาขาใน 75 ประเทศ  

ส าหรับประเทศไทยสตาร์บัคส์ (Starbucks) ถือเป็นผู ้น าด้านกาแฟระดับพรีเม่ียม แม้
เศรษฐกิจไทยจะชะลอตวั แต่ยอดขายกาแฟของร้านสตาร์บคัส์ในประเทศยงัเติบโต โดยเห็นไดจ้าก
ตั้งแต่ตน้ปี 2559 มียอดขายเคร่ืองด่ืมรวมทุกสาขาเฉล่ีย 3.5 ลา้นแกว้ต่อเดือน เพิ่มข้ึน 20 % จากปี 
2558 เป็นผลมาจากการจดัโปรโมชั่นใหม่ๆ ต่อเน่ืองดึงดูดลูกคา้ ประกอบกบัการขยายสาขาจาก
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ปัจจุบนัท่ีมี 262 สาขา ให้ครบ 300 สาขาในปี 2561 ตอบรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมองหา
ประสบการณ์การด่ืมกาแฟท่ีหลากหลาย รวมถึงมีความสนใจเร่ืองกาแฟท่ีเพิ่มมากข้ึน 

จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีปริมาณการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน ธุรกิจร้านกาแฟมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงตรา
สินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) สาขาบา้นสีลม ผลท่ีได้
จากการศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ และเพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจให้กบัผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  
 
ค าถามการวจัิย 
 

1. คุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบ้านสีลม มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม   

3. เพื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม   
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
สาขาบา้นสีลม มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้การก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 

 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
1. คุณสมบติั 
2. คุณประโยชน์  
3. คุณค่า 
4. วฒันธรรม 
5. บุคลิกภาพ 
6. ผูใ้ช ้

       (Kotler, 2003) 
 
 

7. ผูบ้ริโภค 

การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ 
สตาร์บัคส์ สาขาบ้านสีลม 

1. ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
2. เปรียบเทียบคุณภาพและบริการ

กบัร้านกาแฟสดยีห่อ้อ่ืน 
3. ความพึงพอใจหลงัจากใชบ้ริการ 
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. ตดัสินใจใชบ้ริการผา่น Social 

Media  
 
        (Kotler, 1997) 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
1. การรู้จกัตราสินคา้ 
2. คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
3. ความสัมพนัธ์ต่อตราสินคา้ 
4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Aaker, D.A., 1991) 
 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
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สมมติฐานการวจัิย 
 

1. คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาบา้น 
สีลม 

2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขา
บา้นสีลม 

ขอบเขตในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์
บคัส์ สาขาบา้นสีลม โดยเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 400 คน  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1.1 คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ไดแ้ก่  

1.1.1      การรู้จกัตราสินคา้  
1.1.2      คุณภาพท่ีถูกรับรู้  
1.1.3      ความสัมพนัธ์ต่อตราสินคา้  
1.1.4      ความภกัดีต่อตราสินคา้  

1.2   ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 6 ดา้น(Brand Image) ไดแ้ก่  
1.2.1 คุณสมบติั 
1.2.2 คุณประโยชน์ 
1.2.3 คุณค่า 
1.2.4 วฒันธรรม 
1.2.5 บุคลิกภาพ 
1.2.6 ผูใ้ช ้

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
 2.1  การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม ไดแ้ก่ 

2.1.1      ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
2.1.2      เปรียบเทียบคุณภาพและบริการกบัร้านกาแฟสดยี่หอ้อ่ืน 
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2.1.3      ความพึงพอใจหลงัจากใชบ้ริการ 
2.1.4      การส่งเสริมการตลาด (ซ้ือ 1 แถม 1 ทุกวนัพุธ) 
2.1.5      ตดัสินใจใชบ้ริการผา่น Social Media เช่น Facebook 

นิยามค าศัพท์ 
 
  ผูว้จิยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าศพัทเ์พื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผูบ้ริโภค
มองเห็นว่ามีคุณค่า  เป็นตราท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อคุณสมบติัของสินคา้และช่ืนชอบตราสินคา้
นั้น คุณค่าตราสินคา้ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงมีคุณค่าดา้นจิตใจและสามารถสร้างมูลค่าท่ีเรียกว่า 
ยอดขาย ใหก้บัเจา้ของตราสินคา้นั้นได ้

การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริโภคในการจดจ า
ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์กาแฟสตาร์บคัส์ และการรับรู้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์กาแฟ
สตาร์บคัส์ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้วา่ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ได้
ใชเ้มล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพเพื่อให้ไดร้สชาติของกาแฟท่ีดี มีขั้นตอนการชงกาแฟท่ีพิถีพิถนัดีกวา่ร้าน
กาแฟสดยีห่อ้อ่ืน ท าใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑร้์านกาแฟสตาร์บคัส์  

 ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง การสร้างปัจจยัต่างๆท่ี
เช่ือมโยงการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ เช่น สตาร์บคัส์ใช้รูปหญิงสาว (นางเงือกไซเรน)   
บนพื้นโลโก้สีเขียว เป็นสัญลกัษณ์ของแบรนด์ เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นก็จะรับรู้ได้ทนัทีว่าเป็นร้าน
กาแฟสตาร์บคัส์ 

ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติและพฤติกรรม
ท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึง ไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกคิด หรือจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตราสินคา้นั้น เช่น ผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟ
สตาร์บคัส์ แมว้า่กาแฟสดยีห่อ้อ่ืนจะมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั พร้อมท่ีจะสะสมสินคา้ และเป็นสมาชิก
ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ดว้ยความเตม็ใจ 
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ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) หมายถึง ภาพลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยนกัการตลาด
ของบริษทัเอง หรือเป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ และบริการ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้
อาจถูกสร้างข้ึนไดห้ลายวิธี เช่น ข่าวสารจากบริษทั จากการพูดแบบ ปากต่อปาก (Word of Mouth) 
หรือจากประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

คุณสมบัติ (Attributes) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเด่นชัดของตราสินคา้สตาร์บคัส์ เช่น 
สัญลกัษณ์ นางเงือกไซเรน บนพื้นโลโกสี้เขียว ท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีมีรสชาติ
กาแฟระดบัพรีเมียม 

คุณประโยชน์ (Benefits) หมายถึง ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจะไดรั้บจากการใชบ้ริการ
ร้านสตาร์บคัส์ เช่น รสชาติท่ีดีของกาแฟ เม่ือไดด่ื้มจะมีความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยงัสามารถใช้
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ พบปะเพื่อนฝงู นัง่ท  างาน และเจรจาธุรกิจ เป็น
ตน้  

คุณค่า (Values) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองวา่มีคุณค่า เช่น สตาร์บคัส์เป็นตราสินคา้
ท่ีสร้างความประทบัใจในการบริโภค คุณภาพของผลิตภณัฑ์คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป บรรยากาศการ
ตกแต่งร้านสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

วฒันธรรม (Culture) หมายถึง วฒันธรรมการบริการของพนกังานร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถอธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบักาแฟสตาร์บคัส์ เช่น แหล่งปลูกกาแฟ 
รสชาติกาแฟแต่ละชนิด หลกัการชงกาแฟ ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรับรู้ได ้ 

บุคลิกภาพ(Personality) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
หรูหรา มีเสน่ห์น่าหลงใหล มีความน่าเช่ือถือ และมีช่ือเสียงท่ีผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับ 

ผู้ใช้ (User) หมายถึง ตราสินคา้บ่งถึงประเภทผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์
วา่เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟ มีรสนิยมในการเลือกด่ืมกาแฟท่ีสูง และยงัเป็นผูท่ี้มีรายไดดี้  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 

1.  ผลจากการศึกษาท าให้ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Star Bucks) สาขาบา้นสีลม 
ทราบถึงระดบัการรับรู้ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปพิจารณา
เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการให้บริการ ตลอดจนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 
2.  ผูใ้หบ้ริการหรือผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจร้านกาแฟทัว่ไปสามารถน าผลการศึกษา

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดา้นปัจจยัอ่ืนๆให้เหมาะสมและสามารถก าหนด
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
3. นักวิชาการ หรือผู ้ท่ีสนใจทั่วไป สามารถน าผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี ไป

ประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากรอบแนวคิดงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการของผูบ้ริโภคในธุรกิจประเภทอ่ืนๆต่อไปได ้
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