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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้
บริการร้านมูมินคาเฟ่ จ านวน 400 คน ดว้ยแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Independent t-test One-way ANOVA และMultiple Regression Analysis ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการเพศหญิงส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตก 
ต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่โดยรวมท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  แต่พบวา่สถานภาพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่โดยรวมท่ีไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ความถดถอย
พหุคูณพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ท่ีและดา้นภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การตดัสินใจใชบ้ริการ  

* บทความน้ีเรียบเรียงจาการคน้ควา้อิสระ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาคือ อาจารย ์ดร. ประพนัธ์ วงศบ์างโพธ์ิ 
** นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to investigate the Brand image affecting selection to use Moomin 
Cafe Of female consumers In Bangkok 
 The sample used in the study, drawn by the method of multistage sampling, comprised 
400 customers Female population in Bangkok that used Moomin Café. The data was collected 
through the use of questionnaire and analyzed using Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent t-test, Oneway ANOVA, and Multiple Regression using 0.05 level of 
significance.  

The study indicated that The majority of female users were between 25-34 years old, 
single status, education level, bachelor degree, staff, staff, private company. estimate salary 
20,001-30,000 baht. The hypothesis testing found that the age, education level, occupation and 
average monthly income. There was a difference in the decision to use Moomin Café using 0.05 
level of significance. But found that the status is different, the decision to use Moomin cafe in 
general is not different using 0.05 level of significance. Multiple Regression Analysis found that the 
brand image in values, culture, personality And the user side Influencing the decision to use 
Moomin's cafes and the overall picture using 0.05 level of significance. 
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บทน า 
             ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจยอดนิยม ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถเร่ิมลงทุนไดด้ว้ยเงินหลกัหม่ืน 
เรียกไดว้า่กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือด่ืมไดไ้ม่จ ากดัประเภท โดยในช่วง
ระยะเวลาหลายปี ท่ีผา่นมา ธุรกิจร้านกาแฟ ไดมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  จากผลส ารวจของ 
Euromonitor ในปี 2017 ซ่ึงพบวา่ตวัเลขของตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยท่ีมีมูลค่าสูงถึง 21,220 
ลา้นบาท ขณะท่ีในปี 2560 ท่ีผา่นมาตลาดกาแฟกข็ยายตวักวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้  
นอกเหนือจากน้ีปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศยงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉล่ียตั้งแต่ปี 
2558-2560 ถึงประมาณร้อยละ 5-6 รวมถึงปริมาณเมลด็กาแฟชนิดท่ียงัไม่ไดค้ัว่ซ่ึงน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศในปี 2560 กมี็ปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ถึงร้อยละ 93 ในระยะเวลาเพยีงแค่ 5 ปี ดว้ย
เหตุน้ี ตวัเลขเหล่าน้ีจึงเป็นตวัแทนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปริมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  



              เน่ืองจากร้านกาแฟส่วนใหญ่ท่ีมีในปัจจุบนั มกัเนน้การขายสินคา้และบริการเสริมอ่ืนๆ 
เช่น ขนมเคก้ คุกก้ี แซนดว์ิช บางแห่งมีบริการอินเตอร์เน็ตใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย เม่ือแต่ละร้านมีจุด
ขายท่ีเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค แตกต่างกนัไป ประกอบกบัผูท่ี้นิยมเขา้ร้านคาเฟ่ ในตลาดยงัมี
หลายกลุ่ม เช่น ร้าน Moomin Cafe เป็นร้านแนว คาแร็กเตอร์คาเฟ่  มีการน าเอาคาแรคเตอร์การ์ตูน 
มาเป็นจุดขายในดึงดูดผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบในตวัการ์ตูนของเจา้ตวัมูมิน ทาง
ร้านมีจุดเด่นท่ีแตกต่างและโดดเด่นมากพอ จะท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการถึงแมร้าคาจะสูง 

อยา่งไรกต็ามนอกจากกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีจะสร้างความภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีใหก้บั
ผูบ้ริโภค กเ็ป็นส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงถึง เม่ือมองดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากข้ึนและ
จ านวนชนชั้นกลางท่ีเพิ่มข้ึน โดยอาจมีผลใหผู้บ้ริโภคมีอ านาจการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนท่ีจะยอมบริโภคท่ี
มีราคาสูง จะเห็นไดว้า่ ร้านกาแฟยคุน้ี แค่บรรยากาศ และรสชาติกาแฟ อาจไม่พอ ตอ้งหาจุดขาย
ใหม่ๆ อยา่ง คาแร็กเตอร์คาเฟ่ ร้านกาแฟเทรนดใ์หม่ ใชต้วัการ์ตูนมูมิน ยอดฮิตมาเป็นจุดขาย ดึงดูด
ลูกคา้โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นหญิงจะใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก โดยร้านแนวคาแร็กเตอร์
คาเฟ่ เป็นอีกหน่ึงในทางเลือกของร้านกาแฟ ท่ีน าเอาคาแร็กเตอร์ตวัการ์ตูนช่ือดงัมาสร้างเป็นธีม 
คอนเซ็ปต ์แก่ร้านกาแฟ เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ร้าน  
             จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขั้นตน้  สถานการณ์ธุรกิจร้านกาแฟแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง แต่เม่ือมอง
ภาพรวมแลว้โอกาสการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศไทยจึงมีอยูม่าก  ธุรกิจร้านกาแฟจึงตอ้งมี
การสร้างเอกลกัษณ์ รสชาติของเมนูต่างๆ ยงัจะตอ้งอร่อยถึงจะโดดเด่นในตลาดและอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื  
              ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาและโอกาสดงักล่าวน้ีจึงเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดความสนใจในการ
ท าวิจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคาเฟ่การ์ตูนมูมิน ของผูบ้ริโภค
กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟใหส้อด คลอ้งตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดขาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภค
กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร   

2.เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านร้านมูมินคาเฟ่ ท่ีแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านร้านมูมิน
คาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร  



 
สมมติฐานของการวจิัย 
               1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ท่ีแตกต่างกนั 
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
               2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภค
กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการ
วางแผนกลยทุธ์เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ 
            2. เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการขายสินคา้และบริการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3. เพื่อใหท้างผูท่ี้สนใจท่ีจะเป็นเจา้ของกิจการร้านกาแฟ “คาแร็กเตอร์คาเฟ่” ไดรั้บทราบถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคมากข้ึน และสามารถบริหารจดัการร้านออกมาใหต้รงความ
ตอ้งการของตลาดไดม้ากท่ีสุด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรณีศึกษาการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคา
เฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวคิดในการศึกษา 
ดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1.อาย ุ

2.สถานภาพ 

3.ระดบัการศึกษา   
4.อาชีพ 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 

1.คุณสมบติั(Attributes) 

2. คุณประโยชน์(Benefits) 

3.คุณค่า(Value) 

4.วฒันธรรม(Culture) 

5.บุคลิกภาพ(Personality) 

6. ผูใ้ช(้User) 
 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

2.ปัจจยัดา้นราคา (Price)  

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย (Place)  

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน 

(Employee)  

6.ปัจจยัดา้นการสร้างและนาเสนอลกัษณะทาง 

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
 

 



วรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

                 Keller (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image)  ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นหลกั

สญัญาของผูข้ายวา่จะส่งมอบคุณสมบติัประโยชนแ์ละบริการใหก้บัผูซ้ื้อแบรนดท่ี์ดีสามารถส่ือ

ความหมายได ้6 ระดบั อนัไดแ้ก่ 

1. คุณสมบติั (Attribute) ภาพลกัษณ์แบรนดท์ าใหนึ้กถึงคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของผลิตภณัฑ์

หรือบริการ โดยการน าเอาคุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการมาเป็นปัจจยัในการก าหนดต าแหน่ง

หรือจุดยนืของผลิตภณัฑซ่ึ์งคุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีพิเศษกวา่คูแ้ข่งขนั  

                 2. คุณประโยชน์ (Benefit) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์ ตาม 

หนา้ท่ีและคุณประโยชน์ทางอารมณ์ ร่วมทั้งยงัสามารถน าเอาผลจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นมา

เป็นปัจจยัในการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ 

                 3. คุณค่า (Values) ภาพลกัษณ์แบรนดจ์ะบอกถึงคุณค่าท่ีเก่ียวกบัผูผ้ลิต เช่น  ร้านมูมินคา

เฟ่  เป็นตราสินคา้ท่ีสร้างความประทบัใจในการบริโภค คุณภาพของผลิตภณัฑคุ์ม้ค่ากบัราคาท่ีจ่าย

ไป บรรยากาศการตกแต่งร้านท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

                 4. วฒันธรรม (Cultures) ภาพลกัษณ์แบรนดท่ี์อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรมได ้ เป็น

วฒันธรรมการบริการของพนกังานร้านมูมินคาเฟ่  ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถอธิบาย

เร่ืองราวเก่ียวกบัร้านมูมินคาเฟ่    

5. บุคลิกภาพ (Personality) ภาพลกัษณ์แบรนดส์ามารถบอกถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑต์วั

การ์ตูนมูมิน  ท่ีถูกส่งหากนัทุกวนัจนกลายเป็นกระแสท่ีน าเอาคาแรคเตอร์มาต่อยอดได ้โดยมีการ

ใชค้วามช่ืนชอบและตามหาตวัการ์ตูนท่ีมีคาแรคเตอร์ หรือส่ิงของต่างๆ สร้างความสนุกในการ

จบัจ่าย ท่ีสามรถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

                 6. ผูใ้ช ้(User) ภาพลกัษณ์แบรนดส์ามารถบอกถึงประเภทของลูกคา้ท่ีจะมาซ้ือหรือใช้

ผลิตภณัฑ ์วา่เป็นผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสนใจและช่ืนชอบในคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนมูมิน  และนิยมการ

ถ่ายรูป 

แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(Kotler, 1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด  (Service Marketing Mix) หรือ 

7P’s ซ่ึงสามารถอธิบายปัจจยัทั้ง 7 ประการได ้ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจในรูปแบบของสินคา้ บริการ 

ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของ



ผูบ้ริโภคได ้รวมถึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์และคุณค่าในผลิตภณัฑน์ั้นๆ ปกติแลว้ผลิตภณัฑจ์ะ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ไดแ้ละควร

พิจารณาคู่แข่งในบริเวณนั้นๆ ร่วมดว้ยวา่มีคู่แข่งมากหรือนอ้ย 

2. ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อ ใหไ้ดม้า

ซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้นๆ การก าหนดราคาของสินคา้หรือบริการเกิดจากการตั้ง เป้าหมายของธุรกิจ

วา่จะท าเพื่อตอ้งการผลก าไร การขยายส่วนแบ่งของตลาด หรือเป้า หมายอ่ืนๆ โดยการตั้งราคาจะ 

ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้หรือบริการในรูปแบบของ

ตวัเงิน 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัสถานท่ีใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการตอ้ง

เขา้ถึงบริการไดง่้ายหรือท าเลท่ีตั้งเพื่อใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้เพือ่ใหเ้กิดความ

สะดวกเป็นท่ีพอใจและประทบัใจของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัความเจริญ กา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาให้

การส่งสินคา้หรือบริการมีความง่ายมากข้ึนสาหรับทั้งผูข้ายและผูบ้ริโภค 

4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหก้ระบวนการส่ือสาร

ทางการตลาดท่ีสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคและเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายไดน้าเสนอรวม 

ถึงเป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภค เพือ่แจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือการจูงใจเพื่อใหเ้กิด

ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภค โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ

โฆษณาการส่งเสริมการขาย และการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้

และใชบ้ริการอยา่งต่อ เน่ือง เช่น มีการท าโปรโมชัน่ต่างๆ 

5. บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท์ั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั

ในงานดา้นการบริการ ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหาร และพนกังานในทุกระดบั โดยบุคคล

ดงักล่าวมาน้ีจะมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาฝึกอบรม และ

สร้างแรงจูงใจเพื่อท าใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง การสร้างและแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการ

บริการท่ีสามารถมองเห็นได ้ไม่วา่จะเป็น การสร้างสภาพแวดลอ้มภายในร้าน การออกแบบตกแต่ง

สถานท่ี รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ ซ่ึงท าใหส้ามารถดึงดูดใจ

ผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคมองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของการบริการท่ีส่งมอบใหน้ั้นเหนือกวา่

คู่แข่งขนัอยา่งชดัเจน 

 

 

 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้

บริการร้านมูมินคาเฟ่  ซ่ึงมีประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 2,999,393 คน 

(ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล, 2559) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมี

ขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาด ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้าก

สูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาก 

นั้นสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ก าหนดช่วงเวลาส าหรับท าการศึกษาไว ้2 

กลุ่มดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ช่วงวนัธรรมดา วนัจนัทร์-ศุกร์ จ านวน  200  คน  กลุ่มท่ี 2 ช่วงวนัหยดุ วนัเสาร์ 

และวนัอาทิตย ์จ านวน  200  คน  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใหไ้ด้

ครบตามจ านวนท่ีก าหนดโดยท าการเกบ็ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ 

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีผูว้ิจยัพบ 

 

เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้มูล

ทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบค าตอบหลายตวัเลือก 

(Multiple chices) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวภาพลกัษณ์ตราสินคา้ร้านมูมินคาเฟ่  ประกอบดว้ย คุณสมบติั 

คุณประโยชน์  คุณค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และ ผูใ้ช ้รูปแบบของค าถามเป็นแบบ Likert Scale ซ่ึง

จะมีใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ย  เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย  ไม่เห็น

ดว้ยมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่  ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นส่งเสริมรูปแบบค าถามเป็นแบบ Likert Scale ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบ

เดียว คือ  มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  มีความส าคญัต่อการตดัสินใจมาก มีความส าคญั

ต่อการตดัสินใจปานกลาง มีความส าคญัต่อการตดัสินใจนอ้ย  มีความส าคญัต่อการตดัสินใจนอ้ย

ท่ีสุด 

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถาม ดงัน้ี (1) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถาม 

โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่า IOC มากกวา่ 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้และไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง



เฉล่ียรวม 0.80และ 2) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือน าไปใชท้ดสอบกบักลุ่มทดสอบ 40 ชุด 

พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่รวมของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.978 

 

สรุปผลการวจัิย 

1.การวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร

จ านวน 400 คน พบวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

2.กลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีใชบ้ริการร้านมูมิน

คาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X  = 3.78) (S.D = 0.373) เม่ือพิจารณา

แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการใหค้ะแนนระดบัความส าคญัภาพลกัษณ์ตราสินคา้อนัดบั 1 คือดา้น

ผูใ้ชอ้ยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.32 รองลงมาคือ ดา้นคุณค่าอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย

คือ 4.13 ล าดบัต่อมาดา้นคุณสมบติัอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียคือ 4.11 ล าดบัต่อมาดา้นคุณประโยชน์

และดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัดีมากมีค่าเฉล่ียคือ  3.47  และดา้นบุคลิกภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ียคือ 3.28 ตามล าดบั 

3.วิเคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่การตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงโดยภาพ 

รวมมีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจมาก ( X  = 3.64) (S.D = 0.528) เม่ือพิจารณาเคร่ืองมือส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความส าคญัในการ

ตดัสินใจมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.17เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ลกัษณะทางกายภาพมีระดบัความ 

ส าคญัในการตดัสินใจมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.99 ล าดบัต่อมา ดา้นบุคคลหรือพนกังาน มีระดบัความ 

ส าคญัในการตดั สินใจมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.94 ล าดบัต่อมา ดา้นราคามีระดบัความส าคญัในการตดั 

สินใจมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.79 ล าดบัต่อมา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีระดบัความส าคญัในการตดั 

สินใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียคือ 3.25 ล าดบัต่อมา ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความส าคญัในการ

ตดัสินใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียคือ 3.18  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีระดบัความส าคญัในการ

ตดัสินใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียคือ 3.17  ตามล าดบั  

4.การเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคา

เฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และราย 

ไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่โดยรวมท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่พบวา่สถานภาพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคา

เฟ่โดยรวมท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 



อายท่ีุแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑ ์

ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนกังานและ กระบวนการใหบ้ริการ  ในส่วนสถาน ภาพท่ี

แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัต่อช่องทางการจดั

จ าหน่าย ในส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด  บุคคลหรือพนกังาน และกระบวนการให ้

บริการในส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วาม 

ส าคญัต่อผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการ ตลาด  บุคคลหรือพนกังาน ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ และ

กระบวนการใหบ้ริการ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัต่อราคา และบุคคลหรือพนกังาน 

5.การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ 

ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้

ดงัน้ี 

YT  =  0.267+(0.117 X3) + (0.174 X4) +(0.206 X5) + (0.328 X6) 

จากสมการขา้งตน้ จะสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

ค่าสมัประสิทธ์ขององคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม 

ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลใหก้ารตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ 

เพิ่มข้ึน 0.117  0.174  0.375  และ0.340 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยตวัแปรอ่ืนๆ 

คงท่ี โดยองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทางดา้นผูใ้ชท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านมูมินคาเฟ่ สูงสุด รองลงมาคือ องค ์ประกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นบุคลิกภาพ ล าดบัต่อมา

องคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นวฒันธรรม และองคป์ระกอบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณ

ค่าท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปราย ไดด้งัน้ี  

การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 400 คน 

ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปี สถาน ภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายของร้านมูมินคาเฟ่ โดยผูบ้ริโภคหลกัจะอยูใ่นช่วงอาย ุ25- 34 ปี ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ

40 ปีข้ึนไปไม่นิยมมาใชบ้ริการ เน่ืองจากตวักาตูนมูมินจะเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ25- 



34 ปี ดงันั้นสดัส่วนการเขา้ใชบ้ริการท่ีร้านจึงนอ้ยมากในส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป เน่ือง

ดว้ยท าเลท่ีตั้งของร้านเป็นแหล่งท่ีตั้งของบริษทัจ านวนมากจึงท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานเป็น

พนกังานบริษทัเอกชนเขา้ใชบ้ริการมาก โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีรายไดท่ี้สูง

ดงันั้นจึงค่อนขา้งมีความสามารถในการบริโภคเเละมีอุปสงคต่์อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินเค

เฟ่ ค่อนขา้งมากตามไปดว้ย 

การศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ร้านมูมินคาเฟ่ทุก

ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินเคเฟ่  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1999 อา้งใน 

 จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2550) องคก์รจ าเป็นตอ้งพฒันาตราสินคา้และบริการท่ีจะช่วยสร้างประสบ 

การณ์เชิงบวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ในทุกจุดสัมผสัของตราสินคา้ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ร้านมูมิน

คาเฟ่ สามารถส่ือความหมายในเชิงบวกในทุกดา้นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตดั 

สินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุนิสา ลิขิตวฒันาลี (2560) ผลการ 

ศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลมพบวา่ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นบุคลิกภาพ

ผูใ้ช ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม โดยผูบ้ริหารของร้านมูมิน

คาเฟ่จึงควรด าเนินกลยทุธ์ตราสินคา้ตามแนวทางท่ีด าเนินมาแลว้ต่อไป แต่ควรท่ีจะมีการทบทวน

จากความคิดเห็นและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเปรียบเทียบขอ้มูลภาพ 

ลกัษณ์ตราสินคา้ของคู่แข่ง เพื่อใหก้ารวางแผนและปรับกลยทุธ์ตราสินคา้ไดท้นัต่อสถานการณ์การ

แข่งขนัและความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อใหต้ราสินคา้ร้านมูมินเคเฟ่ยงัคงมีภาพลกัษณ์ท่ีโดด

เด่นและผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติท่ีดีในตราสินคา้ต่อไป เม่ือเรียงล าดบัของอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ไดด้งัน้ี ดา้นผูใ้ช ้ดา้นคุณค่า ดา้นคุณสมบติั 

ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบั 

การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 ในส่วนของ  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่แตกต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงจากงานวจิยัพบวา่ สถานภาพ ท่ีแตกต่างไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร และในขณะท่ี อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครเน่ืองจาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) ลกัษณะทาง



ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้อาชีพ ซ้ึงเป็นเกณฑท่ี์นิยมใช้

ในการแบ่งส่วนการตลาด และเป็นสถิติท่ีวดัไดท่ี้ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตก 

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั 

ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีสภาพของสงัคมรอบ

ขา้งเช่น เพื่อนฝงูท่ีแตกต่างกนั สะทอ้นภาพลกัษณ์ความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากผู ้

บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างจะมีแนวคิด ค่านิยม และแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิด

ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยแต่ละอาชีพมีเวลาในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงท า

ใหมี้เวลาในการเลือกหรือตดัสินใจใชบ้ริการแตกต่างกนัออกไป  เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดม้ากจะ

สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านมูมินคาเฟ่ง่ายกวา่ผูมี้รายไดท่ี้นอ้ยกวา่ เพราะผูมี้รายไดท่ี้มากมี

อตัราก าลงัในการใชจ่้ายท่ีมากท าใหก้ารรับประทานอาหารนอกบา้น หรือรับ ประทานของหวาน

ประเภทเบเกอร่ีหรืออ่ืนๆ มกัเกิดข้ึนไดง่้ายโดยไม่มีความกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้าย 

            การศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านมูมินคาเฟ่ ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และ

ดา้นผูใ้ช ้จากผลการศึกษา พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นมีค่า Coefficients ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านมูมินคาเฟ่ เน่ืองจาก ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นภาพโดยรวมของแบรนด ์มกัจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ี

ถูกสร้างข้ึนโดยเชิงบวกจากนกัการตลาดท่ีพยายามเช่ือมโยงความมีเอกลกัษณ์ ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์

ใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง 

คุณลกัษณะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ซ่ึงไดส้ร้างการรับรู้ตวัสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึนก่อน

การตดัสินใจมาซ้ือสินคา้ ดงัน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง Strategic brand management: building 

measuring and managing brand equity ของ Keller (2003) ท่ีกล่าวถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นการ 

รับรู้ในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ต่างๆเก่ียวกบัแบรนดแ์ละตวัผลิตภณัฑท่ี์จะท า

ให ้แบรนดน์ั้นๆเหนือจากแบรนดอ่ื์นๆ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถแยกออกไดช้ดัเจน จึงเป็นปัจจยั

ส าคญัใน การส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมซ้ือข้ึนมา เน่ืองจากร้านมูมินคาเฟ่ ไดน้ าเอาคาแรคเตอร์ของ

การ์ตูนมูมิน เป็นตราสินคา้ท่ีดีจะตอ้งสร้างคุณค่าดว้ยบรรยากาศการตกแต่งร้านรวมถึงหนา้ตาของ

อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมท่ีตวัการ์ตูนมูมิน พร้อมการจดจ าท่ีจะสามารถบอกถึงบุคลิกภาพของ

ผลิตภณัฑต์วัการ์ตูนมูมินท่ีมีความโดดเด่น โดยมีการใชค้วามช่ืนชอบและตามหาตวัการ์ตูนท่ีมี

คาแรคเตอร์ ท่ีสามรถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเช่ือมโยงเก่ียวกบัแบรนดแ์ละตวั



ผลิตภณัฑก์ารบริการของทางร้านซ่ึงกคื็อภาพลกัษณ์ตราสินคา้นัน่เอง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีท า

ใหพ้ฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

        ผูป้ระกอบการในลกัษณะน้ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวกบัร้านคาเฟ่สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้

1. ร้านคาเฟ่ท่ีจะตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจมาใชบ้ริการควรจะตอ้งค านึงถึงภาพ 

ลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นบุคลิกภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พบวา่ มีความช่ืนชอบและตามหาตวัการ์ตูน

ท่ีมีคาแรคเตอร์หรือส่ิงของต่างๆ สามารถน าเอาคาแรคเตอร์มาต่อยอดในกิจการร้านคาเฟ่ตอบ 

สนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นทางร้านคาเฟ่ต่างๆ ควรจะรักษาบุคลิกภาพไม่วา่จะเป็น

ตวัผลิตภณัฑห์รือการตกแต่งภายในร้าน โดยการเช่ือมโยงตราสินคา้ผา่นตวัการ์ตูนท่ีมีคาแรคเตอร์

นบัวา่เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ เน่ืองจากน้ีผูป้ระกอบการสามารถน าลวดลายของตวั

การ์ตูนใส่ลงไปในภาชนะ แกว้ หรือผลิตภณัฑ ์โดยตวัการ์ตูนท่ีถูกนามาต่อยอดเพื่อท าใหต้ราสินคา้

นั้นลว้นแต่มีคาแรคเตอร์ท่ีชดัเจน ในดา้นบุคลิกของตวัการ์ตูน เช่น น่ารัก ตลก มีเวทมนตว์ิเศษ รวม 

ทั้งมีสีสนั ท่ีโดดเด่น จดจ าไดง่้ายซ่ึงการต่อยอดน้ีจะเป็นการผสมผสานระหวา่งคุณสมบติัของสินคา้

หรือผลิตภณัฑก์บัรูปแบบการใชง้าน ร่วมกบัความบนัเทิง  เป็นตน้ 

2. ร้านคาเฟ่ท่ีจะตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการควรจะตอ้งค านึงถึงภาพ 

ลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นวฒันธรรม ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พบวา่ การบริการของพนกังานร้านมูมินคาเฟ่  

มีการบริการท่ีมีความหลากหลายการสร้างความประทบัใจใหผู้บ้ริโภค ผูป้ระกอบการตอ้งท าการจดั

กิจกรรมพิเศษต่างๆ สิทธิพิเศษท่ีมอบใหส้มาชิก และการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการ ตลาดท่ีท า

ใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว ทั้งขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมความเคล่ือน ไหวต่างๆ 

และการแต่งกายของพนกังานท่ีโดดเด่นจดจ าไดง่้าย 

3. ร้านคาเฟ่ท่ีจะตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการควรจะตอ้งค านึงถึงภาพ 

ลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณค่า โดยการสร้างการรับรู้ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่า ผา่นคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูน 

เกิดจากความช่ืนชอบตวัการ์ตูนความน่ารักจุดเด่นของคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูน การสร้างเร่ืองราว

ใหก้บัตวัการ์ตูนเอกลกัษณ์ในคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้และการจดจ าท่ีแปลกใหม่ 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถสร้างตราสินคา้ท่ีสร้างความประทบัใจในการบริโภค คุณภาพ

ของผลิตภณัฑคุ์ม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป บรรยากาศการตกแต่งร้านรวมถึงหนา้ตาของอาหารพร้อม

เคร่ืองด่ืม  



4. ร้านคาเฟ่ท่ีจะตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจมาใชบ้ริการควรจะตอ้งค านึงถึงภาพ 

ลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นผูใ้ช ้โดยผูป้ระกอบการท่ีสนใจท าธุรกิจร้านคาเฟ่ ตอ้งศึกษาใหค้วาม ส าคญัใน

ส่วนของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญั เพื่อท่ีจะดึงดูดและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดย

ผูป้ระกอบการมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากความนิยมในตวัการ์ตูนนั้นๆ ซ่ึงเร่ิมตน้จาก

การเป็นหน่ึงในตวัละครหรือหน่ึงในตวัการ์ตูนของภาพยนตร์การ์ตูน ละคร ท่ีไดรั้บความนิยมและ

สร้างการจดจ า อาทิ โดราเอม่อน คิตต้ี มูมิน เป็นตน้ น าเอาความสนใจและช่ืนชอบในคาแรคเตอร์

ตวัการ์ตูนต่างๆ และค่านิยมการถ่ายรูป ช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการมากข้ึน 
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