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การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

(PERCEPTION ON INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION OF 

STARBUCKS COFFEE) 

ณฐันนัท ์วบิูลยนุ์กลูกิจ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ของลกัษณะ

ประชากรศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ท่ีมีกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ใน

เขตกรุงเทพมานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติต่างๆ สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ต่างๆ ไดแ้ก่ บริการและพนกังานมีจาํนวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ 

เต็มใจให้บริการ มีความรู้ความสามารถดี และสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ราคามีมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขา ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยู่ในศูนยก์ลาง

ธุรกิจ ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ร่วมกับ

ผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟสตาร์บัคส์  ท่ี เ ป็นท่ี รู้จักกันดีอยู่แล้ว  ได้เ ป็นอย่างดี 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสามารถในการใชก้บัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย หรือเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ สถานภาพ

สมรส มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา และเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการดา้รการส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์

กบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ: ร้านกาแฟสตาร์บคัส์, การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, การรับรู้ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relation of demographic difference, 

marketing mix and integrated marketing communication (IMC) with perception on 

IMC of Starbucks Coffee of consumers by using questionnaire to collect data from 

400 samples who have minimum age of 18 years and are customer of their branches 

in Bangkok.  Statistics used to analyze the data consist of percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA 

The findings show most of samples are female; have age in range between 

21-30 years; have graduated in master degree; are either an employee of private firm 

or a banker; have average income between 30,001-40,000 baht per month; and are 

single.  Their comments on the marketing mix focus on various factors such as 

services and staff - sufficient number, character, good dress, gentleness, being 

service-minded, well-skills, and professional response; standardized prices for all 

branched, location in business center, in anywhere is near home, workplace, or 

educational institute.    For IMC, they focus on various factors, including ability to 

efficiently utilize IMC with the product that is well known, ability to efficiently 

utilize IMC with small group of customer or personal.  The study also shows most 

demographic factors have influence on their perception with exception of marital 
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status.  For marketing mix and IMC, product, price, sales promotion, and direct 

marketing have relation with their perception at the significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  STARBUCKS COFFEE, INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATION, PERCEPTION 

บทนํา 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) เป็นการวางแผนและการ

ผสมผสานรูปแบบการส่ือสารธุรกิจหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดดว้ย

การใช้เคร่ืองมือการตลาดต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาด

เชิงกิจกรรม  ร่วมกนัสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยส่ือทุกประเภทได้รับการ

กาํหนดใหมี้ความชดัเจนสอดคลอ้งตรงกนั และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ผูบ้ริโภค

รับรู้ขอ้มูลของสินคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแตกต่างไปจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด แต่

การเลือกใช้เคร่ืองมือนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ความสําเร็จข้ึนอยูก่บัความสามารถใน

การเขา้ใจทุกดา้นของการส่งเสริมการตลาดในแผนงานการตลาดและช่วยพฒันา และ

นาํแผนงานการสารการตลาดเชิงบูรณาการไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ 

สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนัทวีความรุนแรงภายใต้ระบบ

การค้าเสรี แรงกดดันทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และการพัฒนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทาํให้ IMC มีบทบาท และความสําคญัมากข้ึนในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองมือประเภทต่างๆ สอดคล้อง

สัมพนัธ์กนัทั้งระบบและต่างสนับสนุนส่งเสริมซ่ึงกันและกนั โดยเร่ิมตน้ท่ีลูกค้า

ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์จากการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความสําคญัและ

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน  ผูว้ิจยัมีความสนใจจึง

เลือกศึกษาระดบัการรับรู้ใน IMC โดยเลือกศึกษาร้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็นกรณีศึกษา 

เน่ืองจากกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ถือเป็น

ผูน้าํตลาดรูปแบบร้านกาแฟพรีเมียม โดยผูว้ิจยัคาดหวงัจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=กาแฟ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=กาแฟ
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สาํหรับการวางแผนการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัการรับรู้ใน

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด เก่ียวกบัการ

รับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

เก่ียวกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

สมมติฐานในการศึกษา 

1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างเก่ียวกับการรับรู้ในการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2.  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการรับรู้ในการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

3.  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการรับรู้ในการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้แฟชั่นเลียนแบบ

ของผูบ้ริโภค  ไปใชท้างดา้นการพฒันาการตลาดของส่วนประสมการตลาด รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเร่ิมทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัทางด้านพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้เลียนแบบของ

ผูบ้ริโภคไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และ/ หรือผลิตภณัฑ์

แฟชัน่ชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

สําหรับการแข่งขนักบัสินคา้ลอกเลียนแบบ รวมทั้งการนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
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การประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงช่องทางการควบคุมสินคา้ปลอมแปลง 

เช่น การทบทวนเน้ือหาทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองหมายการคา้ให้เกิด

ความรัดกุมมากข้ึน เป็นตน้ 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาการรับรู้ในการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ครอบคลุมเน้ือหาสําคญัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) บริษทัจาํกดั (2555) ร้านกาแฟสตาร์บคัส์

เปิดตวัคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 ณ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดย

บริษทั คอฟฟ่ี พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั สตาร์บคัส์ 

คอฟฟ่ี จาํกดั และ บริษทัเซ็นทรัลพฒันาเป็นผูริ้เร่ิมแนะนาํสตาร์บคัส์ให้แก่ลูกคา้ชาว

ไทย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ   อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  สถานภาพสมรส 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

  ผลิตภณัฑ ์   ราคา    สถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  

  การส่งเสริมการตลาด 
 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

  การโฆษณา    การขายโดยใชพ้นกังาน    การส่งเสริม

การขาย    การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์     

การตลาดทางตรง    การตลาดเชิงกิจกรรม 

 

 

การรับรู้ใน

ส่ือสาร

การตลาดเชิง

บูรณาการของ

ร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ 

 
 



475 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกวา่ 4 Ps  การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี

หรือช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย 

การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั 

และส่งผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

Osborn and Others (1998) การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและ

ตีความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อใหค้วามหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ในเขตวฒันา บางรัก ปทุมวนั คลองเตย และสาทร รวม 400 

ตัวอย่าง และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นบริการและพนกังานมีจาํนวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ 

เต็มใจให้บริการ มีความรู้ความสามารถดี และสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ดา้นราคามีมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขา ดา้นร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยู่ใน

ศูนยก์ลางธุรกิจ ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา มีระบบคมนาคมดีทาํให้เดินทาง
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สะดวกและปลอดภยั และด้านข้อความหรือส่ือท่ีเลือกใช้ สําหรับความคิดเห็นใน 

IMC โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสามารถในการใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์ของ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นความสามารถในการ

ใช้กับลูกค้าจํานวนน้อยรายหรือเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดีมากท่ีสุด ด้าน

ความสามารถในการยกระดบัดา้นคุณค่าและความคุม้ค่า ดา้นความสามารถในการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้าํนวนมาก ด้านความสามารถในการใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ

การตลาดอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และดา้นความสามารถในการวดัผลจากการ

กิจกรรมในแต่ละคร้ัง โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ใน IMC ของร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

หลายประเภทกบักลุ่ม เป้าหมาย ไดอ้ย่างเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสถานภาพ) ส่วนใหญ่มีผล

ต่อการรับรู้ใน IMC ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั สําหรับส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ แต่ดา้นสถานท่ีและช่องทาง

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครใน IMC ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาํหรับ IMC ดา้นการส่งเสริม

การขาย และดา้นการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์ แต่ดา้นการโฆษณา ดา้นการขาย

โดยใช้พนักงาน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และด้านการตลาดเชิง

กิจกรรม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในIMC 

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc

e 
VIF 
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(ค่าคงท่ี) 0.177 0.450   0.393 0.696     

ผลิตภณัฑ ์ 0.411 0.080 0.407 5.154 0.000 0.120 8.330 

ราคา -0.354 0.110 -0.158 -3.231 0.002 0.312 3.204 

สถานท่ีและช่องทาง

จาํหน่าย 
0.102 0.066 0.089 1.549 0.127 0.228 4.395 

การส่งเสริมการตลาด 0.105 0.147 0.047 0.712 0.479 0.170 5.888 

โฆษณา 0.080 0.079 0.070 1.023 0.311 0.162 6.182 

การขายโดยใชพ้นกังาน  0.169 0.128 0.078 1.318 0.193 0.215 4.653 

การส่งเสริมการขาย -0.254 0.084 -0.223 -3.041 0.004 0.140 7.140 

การให้ข่าวและการ

ประชาสมัพนัธ์ 
-0.129 0.176 -0.059 -0.735 0.465 0.116 8.624 

การตลาดทางตรง 0.679 0.080 0.631 8.508 0.000 0.137 7.322 

การตลาดเชิงกิจกรรม   0.149 0.168 0.069 0.888 0.378 0.124 8.067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

    ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

  อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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  การศึกษา  F-Test 0.001 ยอมรับ 

  อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สถานภาพสมรส F-Test 0.060 ปฏิเสธ 

    ส่วนประสมทางการตลาด 

  ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ราคา  MRA 0.002 ยอมรับ 

  สถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  MRA 0.127 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด MRA 0.479 ปฏิเสธ 

     การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

  การโฆษณา  MRA 0.311 ปฏิเสธ 

  การขายโดยใชพ้นกังาน  MRA 0.193 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการขาย  MRA 0.004 ยอมรับ 

  การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์  MRA 0.465 ปฏิเสธ 

  การตลาดทางตรง  MRA 0.000 ยอมรับ 

  การตลาดเชิงกิจกรรม MRA 0.378 ปฏิเสธ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่  

เบญจมาศ สมบติันิมิตสกุล (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภค

กาแฟร้านสตาร์บคัส์ พบว่า อาชีพและระดบัรายไดส่้วนตวัต่อเดือน มีผลต่อความ

ตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ โดยไม่สอดคลอ้งกบัตรงท่ีเพศ อายุ รายไดค้รอบครัว

ต่อเดือน และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ และ

สถานภาพการสมรส มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

สิทธิพงศ ์ชีวเพชรมงคล (2547) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ้มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการด่ืมกาแฟ และสถานภาพไม่มีอิทธิพลกบัความถ่ีใน

การด่ืมกาแฟ โดยไม่สอดคลอ้งตรงท่ีระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลกบัความถ่ีในการด่ืม

กาแฟ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20สมบัตินิมิตสกุล.%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาในคร้ังนี ้

ด้านผลิตภัณฑ์  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ ไดรั้บการพิจารณา

อยู่ในชั้นสูงหรือระดบั High End นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพให้ไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองแลว้ บริการก็มีความสําคญัเท่าเทียมกนั โดยร้านกาแฟสตาร์บคัควรให้สําคญั

เก่ียวกบัพนักงานมาเป็นอนัดบัแรกๆ ซ่ึงเร่ิมจากการจดัให้มีจาํนวนของพนักงานท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการและการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้ งน้ี ต้องเน้นการฝึกอบรม

พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการบริการอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการ

แสดงออกถึงภาพพจน์ท่ีดี ไดแ้ก่ วาจาคาํพดูท่ีใช ้การแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย  

ในตวัผลิตภณัฑ์กาแฟ และอาหารประเภทอ่ืนๆ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรทาํ

การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อพฒันาและปรับรายการกาแฟและ

อาหารต่างๆ ให้มีความหลากหลาย ทาํให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านราคา เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ ไดรั้บการพิจารณาอยู่ใน

ระดบั High End จึงยอ่มมีราคามีสูงกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์กาแฟ

ท่ีไม่มีตราสินคา้ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์จึงควรรักษามาตรฐานของราคาเพื่อให้มีราคาใน

ทุกสาขา เพื่อรักษาความแตกต่างจากคู่แข่งขนัแต่ความเหมือนในกลุ่มสตาร์บคัส์ ทั้งน้ี 

ควรมีการกาํหนดราคาให้มีหลายระดบัสอดคลอ้งกบัชนิดและขนาดของผลิตภณัฑ์

เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูบ้ริโภคดว้ย   

ด้านสถานที่และช่องทางจําหน่าย ถึงแม้การทดสอบความสัมพันธ์ของ

สถานท่ีและช่องทางจาํหน่าย พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค ท่ีมี

ต่อการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ก็ตาม แต่

ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตั้งยงัถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากกลุ่มป้าหมายของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์เป็นกลุ่มคนทาํงานท่ีอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจและตอ้งดาํเนินชีวิต

การทาํงานในแต่ละวนัดว้ยความรวดเร็ว ร้านสตาร์บคัส์จึงควรให้ความสําคญักบัทาํเล

ท่ีตั้งของร้านให้อยูใ่นศูนยก์ลางธุรกิจใกลท่ี้ทาํงาน รวมทั้งใกลท่ี้พกัหรือสถานศึกษา 
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หรือในห้างสรรพสินค้า โดยมีระบบคมนาคมท่ีทางสะดวก ทั้ งน้ี การจําหน่าย

ผลิตภณัฑก์าแฟท่ีใหบ้ริการนาํกลบับา้นและใชร้ะบบ Delivery ยงัเป็นอีกทางเลือกใน

การใชบ้ริการอีกดว้ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ในการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดไม่ว่า

ดว้ยประเภทเคร่ืองมือ และช่องทางใด ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรให้ความสําคญักบั

ปัจจยัด้านขอ้ความหรือส่ือมากท่ีสุด  ควบคู่ไปกบัปัจจยัด้านแหล่งขอ้มูลท่ีเลือกใช ้

ไดแ้ก่ การเร่ิมจากการใชด้าราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่ือสารเพื่อให้มีความสอดคลอ้ง

กบัตราสินคา้ของสตาร์บคัส์ท่ีอยูใ่นระดบั High End ดว้ย  

ด้านการโฆษณา ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นสินคา้ในระดบั High 

End  จึงควรพิจารณาการใชส่ื้อโฆษณาท่ีเหมาะสมสอดรับกบัตวัผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี การ

โฆษณาถือเป็นแนวทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน การใช้พนักงานมีประโยชน์ในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดี กบักลุ่มลูกคา้จาํนวนนอ้ยรายหรือเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี   แต่

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟสตาร์บคัส์เป็นท่ีรู้จกัในตลาดกาแฟ พรีเม่ียมกนัดีอยู่แล้ว 

เคร่ืองมือส่ือสารน้ีจึงอาจพิจารณาใชเ้ป็นทางเลือกสุดทา้ยควบคู่กบัเคร่ืองมือประเภท

อ่ืนๆ 

ด้านการส่งเสริมการขาย สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา 

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรใช้การส่งเสริมการขายเพื่อยกระดบัด้านคุณค่าและความ

คุม้ค่า ซ่ึงมีส่วนช่วยขยายฐานลูกคา้ โดยเฉพาะการดึงดูดลูกคา้รายใหม่   

ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟสตาร์บคัส์

เป็นท่ีรู้จกักนัดีในตลาดอยู่แล้ว การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาด เพื่อให้ความรู้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์และองค์กรและรักษา

ภาพลกัษณ์ จึงมีบทบาทลดลง เน่ืองจากการให้ความรู้แก่สาธารณะมีความเหมาะสม

กบัผลิตภณัฑ์และองคก์รท่ีไม่คุน้เคยมากกวา่ ดงันั้น หากร้านกาแฟสตาร์บคัส์มีความ
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ประสงค์ประชาสัมพนัธ์จึงควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือประเภทอ่ืนท่ีมีความ

เหมาะสมมากกวา่ 

ด้านการตลาดทางตรง ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรพิจารใช้การตลาดทางตรง 

ร่วมกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืนประเภทๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้าน

ของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่าง เก่ียวกบัการผสมผสานการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายประเภทให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อมุ่งให้ข่าว สร้างภาพพจน์ และจูงใจให้เกิดพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงช่วยยนืยนัไดว้า่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั เน่ืองจากแนวทางน้ีเปิดโอกาสให้องคก์รไดใ้ช้

ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารและแนะนาํผลิตภณัฑ์และ

โปรแกรมใหม่ โดยยงัสามารถรักษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ได้ อย่างไรก็ตาม 

การตลาดทางตรงไม่ให้ผลลพัธ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายไดดี้เท่ากบัการใช้

พนกังาน  

ด้านการตลาดเชิงกจิกรรม  ถึงแมผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการตลาด

เชิงกิจกรรม ไม่มีต่อการรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ แต่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประเภทน้ีมีจุดเด่นท่ีแตกต่างโดย

สามารถวดัผลการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังได ้ ทั้งน้ี เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ี

สามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์และโปรแกรมใหม่ได ้คล้ายคลึงกบัการใช้พนักงานขาย

ร่วมกบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั 

และทดลองผลิตภณัฑ์ อยา่งไรก็ตาม ความเป็นผลิตภณัฑ์ High End ของกาแฟสตาร์

บคัส์ การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมจึงไม่น่ามีผลต่อการเพิ่มกระแสนิยมแต่อยา่งไร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

ควรทาํการศึกษากบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ทัว่ประเทศและ

เฉพาะกลุ่ม 

บรรณานุกรม 
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กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้าน

กาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้ บริโภคกลุ่ มวัยทํางาน .” สารนิพนธ์

สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2550 

กฤษณะ บุญเกิด.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการศึกษา

ค้นคว้าอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ , 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กฤษติกา คงสมพงษ.์ “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร สําคัญต่อการตลาดยุคใหม่

อย่างไร.” บทความการตลาด, Marketeer Magazine ฉบบัท่ี 63 พฤษภาคม 

2548 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทํางาน

ที่พักในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

กัลยา วานิชย์บญัชา. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพ์คร้ังท่ี 5, 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

กิริยา ปิยะจนัทร์  ยุทธนา ธรรมเจริญ  และอดิลล่า พงศย์ี่หลา้. “พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาเร็จรูปบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.” รายงานวจิยั, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 

เกรียงไกร รอยวิรัตน์. “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขา

พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด,  

 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fmba.swu.ac.th&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmba.swu.ac.th%2F&ei=0AqaUNa3GcvIrQfQlIHgBw&usg=AFQjCNHUp5b2aCUEIlXE_XgOY3GNCU_UEQ
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เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ.” วารสารบริษทั 40  

เค แอนด ์พี จาํกดั, 2555 

ไกรสร บูชารัตนชยั. “การตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

จงรัก ชินเกล้ากําจร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

ไซมอน โชติอนนัต์ พลต้ือ. “การส่ือสารการตลาดครบวงจร.: บทความ, วารสาร

บริษทั ซิมแอนดซ์นั คอมมิวนิเคชัน่ )ประเทศไทย(  จาํกดั, 2554 

ณัฐวรรณ โสมาศรี. “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา.” 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

บริหารทัว่ไป, คณะการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา. 2549 

 

ธนกฤต โตรักตระกูล. “กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่ม

คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

ธรรมปพน ศิริโสภา. “ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บัคส์

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการจดัการทัว่ไป,  

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2549 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธรรมปพน%20%20ศิริโสภา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ. กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร :  

ทิปป้ิง พอยท,์ 2544 

นิวุฒิ พูลศรี. "พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลตําบลเขา

รูปช้าง อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาธุรกิจเกษตร,  

คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550 
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