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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
กาแฟสตาร์ บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING FACTORS AFFECTING BUYING DECISION
OF CONSUMERS STARBUCKS COFFEE
IN BANGKOK METROPOLIS AND ITS VICINITY
มนัสนันท์ ธนาพุม่ เพ็ง 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
………………………………………
บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิผลในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ นการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเป็ นลูกค้าของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขาต่างๆ
จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test FTest สถิติ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างประจํา และมี
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
..................................................................................
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการ Visionary Leaders
(Twilight Program) 8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
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ปั จจัย การตลาดเชิ ง บูรณาการ ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยด้าน (Promotion) การ
ส่ ง เสริ ม การตลาดนั้น ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งโปรโมชั่น ซื้ อ 1 แถม 1 มี
ความสําคัญมากที่สุด
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ โดยนําข้อมูลการวิจยั เป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
แผนการตลาดและพัฒนาการสื่ อสารการตลาดเชิ ง บูรณาการ(IMC) ของร้ า นกาแฟ
สตาร์ บ ัค ส์ (Starbuck) ให้ต รงใจกับ ผูบ้ ริ โภคต่ อไปในอนาคต ใช้เป็ นข้อมู ล ใน
การศึกษาและการพัฒนาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคด้านโฆษณา
และประชาสั ม พัน ธ์ การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) กระบวนการขาย (Sale
Procedure) ภาพลักษณ์ สินค้า (Brand Image) ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า(Brand
Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust) เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbucks)
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์, การตัดสิ นใจ
ABSTRACT
This study has objectives to study relation of demographic difference to
study the differences of personal factors that affect the decision to buy a coffee in
Starbucks (2) to study the relationship between the market-oriented integrated and
purchasing decision makers on Starbucks (3) to study the relationship between other
factors that influence on buying Starbucks coffee decision to buy coffee. The
samples used in this study were both male and female consumers. Which segment
in Bangkok and its vicinity. Customer of Starbucks Coffee are also include Co.,
400 sample areas using. This study using questionnaire as a tool for data
collection to find out statistics and data analysis which indicate on percentage,
mean, standard deviation, t-Test F-Test Statistics ANOVA and Multiple Regression
Analysis (MRA) to test on hypothesis at the 95 confidence level.
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The results showed that majority sample were female who has in range of
31-40 years old, single and level of education were bachelor’s degree. A career as a
private company / employees. The average monthly personal income 20,001 30,000 baht . According to the result, promotion (buy one get one free) is the most
important to buying decision on Starbucks Coffee, marketing integration, the study
found that factors (Promotion) is promotion. Consumer opinions about the
promotion,buy1getonethatismostimportant.
Researchers have suggested. by use of this research data to guide the
marketing strategy and development of integrated marketing communications
(IMC) on Starbucks Coffee Co. (Starbucks) to satisfy and attract consumers in the
future. Using the data in the study and development of the various factors that affect
the decision of consumer advertising and public relations. Promotion (Promotion).
Sales process (Sale Procedure) product image (Brand Image) loyal to the brand
(Brand Loyalty) and trust (Trust) for consumers to buy Starbucks Starbucks Coffee
(Starbucks).
Keywords : Integrated Marketing Communications, Starbucks Coffee Co., to
decide.
1. บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า จึงส่ งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
บริ โภคสิ นค้า หรื อการบริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น มีอาํ นาจในการซื้ อลดลง คํานึงถึงปริ มาณ
และคุณภาพเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคามากขึ้น เกิดการจดจําในตราสิ นค้าน้อยลง ด้วย
เหตุ ดัง กล่ า วทํา ให้ ผูป้ ระกอบการต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน ที่ จ ะ
สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้ างผลกําไร ในภาวะที่การแข่งขันทางธุ รกิจมีความรุ นแรง
มากขึ้น ผูป้ ระกอบการต้องพยายามค้นหากลยุทธ์ต่างๆ และนํามาปรับเปลี่ยนเป็ นกล
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ยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุ รกิจของตน เพื่อสามารถยืนหยัดต่อสู้กบั การ
แข่งขันได้
ปั จจุบนั ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อีกทั้งต้นทุนการหาลูกค้าใหม่น้ นั สู งกว่าต้นทุนการขายสิ นค้าให้ลูกค้าเดิมมาก ทําให้
ผูป้ ระกอบการให้ความสนใจกับ การรั ก ษาลูก ค้า ปั จจุ บ นั มากขึ้น ด้วยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในระยะยาว และการธํารงรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ลูกค้า โดยส่ งมอบคุณค่าที่เหนื อกว่าคู่แข่งและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั
สามารถทํากําไรได้ดว้ ย กล่าวคือ จะต้องบริ หารรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละ
รายและที่ การติดต่อกับลู กค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดี จากลูกค้า
สู งสุ ด ด้วยการบริ หารดังกล่าวจะทําให้ตน้ ทุนการดําเนิ นธุ รกิจลดลง เนื่ องจากการ
บริ หารที่เน้นในเรื่ องการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้านั้นจะทําให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้ น ซึ่ งทําให้ไม่
สู ญ เสี ย ต้น ทุ น ในการดึ ง ลู ก ค้า กลับ เป็ นลู ก ค้า ของบริ ษ ัท อี ก รวมถึ ง ยัง กํา จัด
กระบวนการที่ไม่จาํ เป็ นและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริ ษทั ด้วย
สําหรับภาพรวมของธุ รกิจประเภทร้านกาแฟ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยมเข้าร้าน
กาแฟสดที่มีการตกแต่ง ร้านอย่างหรู หรามีความทันสมัย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ผอ่ น
คลาย ที่เรี ยกว่าร้านกาแฟ พรี เมี่ยม (Premium) กันมากขึ้น โดยบริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย จํากัด คาดการณ์ว่าร้านกาแฟพรี เมี่ยมในปี นี้ จะมีมูลค่าเท่ากับ 5,100 ล้านบาท
เทียบกับปี ที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ร้านกาแฟพรี เมี่ยมเป็ นธุ รกิจที่น่าจับตามอง จาก
กระแสความนิ ย มดื่ ม กาแฟมากขึ้ น ของคนไทยและการกระตุ ้น ตลาดของบรรดา
ผูป้ ระกอบการ โดยการระดมกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อให้คนไทยหันมาดื่ม
กาแฟกันมากขึ้ น อี ก ทั้ง ศู นย์วิจยั กสิ ก รไทยเห็ นว่า กาแฟยังเป็ นธุ รกิ จที่ น่า สนใจ
เนื่ องจากอัตราการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่าํ คือ น้อยกว่า 0.5
กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อคิดเป็ นเพียง130-150 ถ้วยต่อคนต่อปี โดยคาดว่ามีคนไทยที่
บริ โภคกาแฟเพียงร้ อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นธุ รกิจกาแฟยังมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2549)
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จากกระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทํา
ให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเข้าลงทุนประกอบกิจการ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้เข้าลงทุนใน ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในระยะเวลา 10
ปี ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีสาขารวมแล้ว 108 สาขา โดย 78 สาขา ตั้งอยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร และ 30 สาขาตั้งอยูใ่ นจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ตลาดเป้ าหมายหลัก
อยูท่ ี่กลุ่มผูม้ ีการศึกษาและทํางานในสํานักงาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ
ในการดื่มกาแฟ การประสบความสําเร็ จของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั เกิดจากการ
บริ หารโดยยึดหลักการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน ให้ความสําคัญกับ
รสชาติให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน การทํางานด้วยความกระตือรื อร้น
เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจอย่างสู งสุ ด ช่วยเหลือและสนับสนุ นในสิ่ งที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ตระหนักว่าการมีผลกําไรเป็ นสิ่ งสําคัญของ
ความสําเร็ จในอนาคต
อย่างไรก็ตามแม้ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์จะเป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านกาแฟระดับพรี
เมี่ยม แต่ปัจจุบนั คู่แข่งขันเริ่ มมีเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อใช้แข่งขันชิงส่ วนแบ่งตลาดอยูต่ ลอดเวลา จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจในการทําวิจยั เรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งจากผลวิจยั
จะสามารถนําไปเป็ นข้อมูล ในการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาด สิ นค้าและบริ การ
ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟ สตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์(Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• อาชีพ
• รายได้
• การศึกษา

ปั จจัย IMC (ตลาดเชิงบูรณาการณ์ )
•

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

•

Promotion

•

กระบวนการขาย (Sale Procedure)

การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์
(Starbuck)

ปั จจัยอื่น
•
•
•

Brand Image
Brand Royalty
Trust
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สมมุติฐานการวิจัย
1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า กัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ (Starbuck) ที่
แตกต่างกัน
2) ปั จจัย IMC ( การตลาดเชิ ง บูร ณาการณ์ ) ที่ ป ระกอบด้ว ยโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ Promotion และกระบวนการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์(Starbuck)
3) ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Royalty, Trust มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนจึงใช้วธิ ี การหาค่า
จากสู ตร n = Z2 / 4E2 (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2545 : 26) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 385
คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ผิดพลาดไม่เกิน 5%
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคล ปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัยอื่นๆ
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษา และเก็บแบบสอบถามใน
ระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้มาใช้พิจารณาเป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับปั จจัยส่ วน
บุ ค ลในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลในการตัด สิ นใจซื้ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์
(Starbuck)
2. เพื่อนําผลการศึกษาไปเป็ นข้อมูลสําหรับการปรับกลยุทธ์แผนการตลาด
และพัฒนาสื่ อสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกับ
ผูบ้ ริ โภค
3. ใช้ เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม กลยุ ท ธ์ เพื่ อ การพัฒ นาและ
วางแผนทางการตลาดด้านปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกาแฟ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จจัยที่มีพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนํามาใช้
ประกอบในการพิจารณาซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ และเป็ นผูท้ ี่มีความ
ต้องการและมีอาํ นาจในการซื้อ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated Marketing Communica-tion:
IMC) หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
การสื่ อสารหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) หมายถึง ภาพโดยรวมของแบรนด์ ใน
ใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจําตัว (Brand Essence / Brand Genetics /
Brand DNA / Brand Identity) ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ในการสื่ อสารจุดเด่น
ของแบรนด์ให้โดนใจกลุ่มเป้ าหมาย
ความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่
ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่งไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และ
เกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
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Trust หมายถึง การเข้าถึงจิตใจ ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้า
ตามมาด้วยความภักดี (Loyalty) จะอย่างไรก็จะซื้ ออยูด่ ี
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
บริ ษทั ที่จะประสบความสําเร็ จจะต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลผูบ้ ริ โภค โดย
ทําความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จึงจะสามารถพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติ กรรมนั้นๆได้ ในการทํา ความ
เข้าใจผูบ้ ริ โภคนั้น นัก การตลาดจําเป็ นจะต้องทราบถึ งข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปเป็ น
ประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะความ
ต้องการที่แตกต่างกัน (Solomon อ้างถึงในปณิ ศา มีจินดา, 2553, หน้า 18)
แนวคิดและทฤษฎีเครื่องมือการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการจะใช้ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารทุ ก รู ป แบบที่
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นสื่ อที่ผบู้ ริ โภคเปิ ดรับ ซึ่ งเป็ นการใช้เครื่ องมือการ
สื่ อสารการตลาดหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่
ให้ความสําคัญประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อและการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้ (Belch, 1995)
แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC).
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ หรื อการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีผใู ้ ห้แนวคิดไว้ดงั นี้
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการสื่ อสารที่นาํ มาซึ่ ง
การวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณาการ และการทําให้เกิดผล หรื อลงมือทําของ
รู ปแบบที่หลากหลายของการสื่ อสารการตลาด (โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น) ที่นาํ ส่ งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Shimp,
6
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2007) การใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้ามาช่วยจึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
Kevin Keller กล่าวว่า “การสร้างและบริ หารจัดการตราสิ นค้ากลายเป็ นสิ่ งที่
ต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ของบริ ษ ัท ทั้ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ในแทบทุ ก
อุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท” ยิ่งสภาวะการแข่งขันของสิ นค้าและ
บริ การสู งขึ้น การสร้างและรักษาเอกลักษณ์ตราสิ นค้ารวมทั้งส่ วนทุนของตราสิ นค้า
จําเป็ นต้องอาศัยการสร้างตราสิ นค้าที่เป็ นที่ชื่นชอบ แข็งแกร่ ง และโดดเด่นขึ้นในใจ
ของลูกค้า
แนวคิดเกี่ยวกับการการตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระทํา สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อกต่ าง ๆ ที่มี อยู่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมัก จะต้องตัดสิ นใจใน
ทางเลื อกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอในชี วิตประจําวัน โดยที่ผบู้ ริ โภคจะ
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของ สถานการณ์ ซึ่ งถ้านักการตลาด
สามารถทําความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผูบ้ ริ โภค การกระจายสิ นค้าและสร้างความ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคก็จะมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (Watson อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ
และมัทนียา สมมิ, 2545, หน้า 23)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรื อแบบครบ
วงจร หมายถึง การใช้กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดหลายรู ปแบบให้กลมกลืน ได้แก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกันเพื่อความชัดเจนตรงกัน
และส่ งผลกระทบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
รุ จกร ผลเพิ่ม (2544) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคกาแฟคัว่
บทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน 100 โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายและ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยสถิ ติเชิ ง พรรณนา และแสดงความสํา คัญของปั จจัย ต่ า งๆจาก
ค่าเฉลี่ยอันดับความพอใจ ผลจากการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการดื่ม
กาแฟนั้นคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการตลาด และอื่นๆ
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

578
บุศรากร วงษ์มงคล (2548) ศึ กษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่และรอบมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจที่
ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย ด้า นรสนิ ย มและด้า นสั ง คมในระดับ
เดียวกัน รองลงมาคือ ปั จจัยด้านบุคคล และปั จจัยด้านโฆษณาตามลําดับ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษางานวิจยั โดยสํารวจปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บั ค ส์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิ จ ั ย ใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
และเป็ นลูก ค้าของร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ สาขาต่างๆ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล รวม 400 ชุ ด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ที่ก าํ หนด โดยมี
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ดื่มกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ในเขต
กรุ งเทพหานครและปริ มณฑล ทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่ องจากไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นจึงกํา หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณหาขนาด
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิ น
ร้อยละ 5 (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา.2549: 14) โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 385
ตัวอย่าง แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงเก็บเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง ดังนั้นในการ
วิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม(questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล มี 6 ข้อ

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

579
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดที่เกี่ยวกับ ด้านการตลาดเชิงบูรณาการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
แบบ 10 point scale ratio
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 10
point scale ratio
ส่ วนที่ 4 เป็ นการสอบถามข้อมูลด้านการตัดสิ นซื้ อสิ นค้า ซึ่ งจะถามใน
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 10 point scale
ratio
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราห์ ะ ข้ อ มู ล ทํา การประมวลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (SPSS) 2 รู ปแบบ คือ
1. การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ตัวแปรงเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) โดยใช้สถิติจาํ นวนร้อยละ(percentage)
ตัวแปรเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Variable) โดยใช้ส ถิ ติ วิธี ค าํ นวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และ
ค่าตํ่าสุ ด(min.)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยใช้สถิติ ANOVA, t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis
(MRA) ของข้อมูลเชิงปริ มาณในลักษณะต่าง
ผลงานการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั จํานวน 400
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด
มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั
เอกชน/ลูกจ้าประจํา และมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)
จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ด้านการตลาดเชิ ง บูรณาการ(IMC) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ในปั จจัยด้าน
(Promotion) การส่ งเสริ มการขาย ซื้ อ 1 แถม 1 มากที่สุด โดยโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.48 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.300 รองลงมาคือ ปั จจัยด้านกระบวนการขาย (Sale
Procedure) ที่พนัก งานสามารถให้ความรู้ และคําแนะนําสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี โดยมี
ค่าเฉลี่ ยที่ 8.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.187 และปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมาย Starbuck Card
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.897 ตามลําดับ
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆด้ านการตลาดเชิ งบูรณาการ(IMC)
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) คือ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ สินค้า (Brand
Image) โลโก้หรื อสัญลักษณ์ของสตาร์ บคั ส์เป็ นที่จดจําง่ายมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่
9.05 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.645 รองลงมาคือ สตาร์ บคั ส์เป็ นตราสิ นค้า
ที่มีความน่ าเชื่ อถื อ โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 8.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.611
และ ถ้า กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาเพิ่ ม ขึ้ น ท่ า นจะยัง คงบริ โภค
เหมือนเดิม เป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6.29 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.737
4. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการตัดสิ นใจซื้อกาแฟสตาร์ บัคส์
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks)
ของผูบ้ ริ โภค พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเรื่ อง กาแฟสตาร์ บคั ส์มีคุณสมบัติ
ด้านกลิ่นและรสชาติตามที่ท่านต้องการทุกประการ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.36 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.898
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4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน เพศ และระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks)
ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการส่ วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ของผูบ้ ริ โภค ยกเว้น ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
เท่านั้น ในขณะที่ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการด้านอื่นๆ พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์
สิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจในกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ของผูบ้ ริ โภค
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการ
ตลาด
กระบวนการขาย
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า
ความไว้วางใจ

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
.770 .182

Collinearity
Statistics
Toler
VIF
ance

t

Sig*

4.24

.000

-.001

.022

-.044

.965

.399

2.506

-.017
.005
-.097

.021
.023
.041

.793
.227
-2.39

.000
.821
.017

.404
.405
.248

2.476
2.469
4.037

.487

.026

18.43

.000

.272

3.680

.561

.032

17.48

.000

.257

3.895

R = 0.951 R2 = 0.904 S.E.E. = 0.5876 F = 616.093 Sig = 0.000
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ตางรางสรุ ปการทดลองสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 1
เพศ
t - Test
อายุ
F - Test
สถานภาพ
F - Test
ระดับการศึกษา
F - Test
อาชีพ
F - Test
รายได้ต่อเดือน
F - Test

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

0.523
0.000
0.000
0.086
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
กระบวนการขาย

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA

0.965
0.000
0.821

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 3
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA

0.017
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจมาศ สมบัตินิมิตสกุล
(2546) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการบริ โภคกาแฟร้านสตาร์ บคั ส์ พบว่า อายุ
สถานภาพ อาชี พ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความต้องการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์
โดยไม่สอดคล้องกับตรงที่เพศ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความต้องการบริ โภค
กาแฟสตาร์ บคั ส์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์
เทียนส่ ง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์, และณรงค์ เทียนส่ ง, 2525, น. 2) ที่ช้ ีให้เห็นว่าบุคคลที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ย่อมมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรม
และความต้องการสิ นค้า หรื อบริ การที่แตกต่างกัน เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน
ย่อมมีแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน ย่อมส่ งผลให้มีพฤติกรรมการซื้ อและ
ใช้สินค้าแตกต่างกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Kotler (Kotler, 2003)
กล่าวว่า อาชีพเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแต่ละอาชี พจะนําไปสู่ ความ
จําเป็ น และความต้องการใช้สินค้า และบริ การที่แตกต่างกัน อันเกิดจากวัฒนธรรม
ย่อยของแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbucks) โดยรวม ด้านโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการส่ งเสริ มการ
ขายมาก จะกระตุน้ ความสนใจ หรื อการตัดสิ นใจที่เรี ยกว่า การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค หรื อ
การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer promotion) ที่เป็ นผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539, น. 95) กล่าวว่า มีแนวโน้มที่ผบู้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าครั้งต่อไป
ในปริ มาณมากขึ้นด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรรณราย ศุภชาต (พรรณราย
ศุภชาต, 2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการสื่ อสารทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของสุ ภาพสตรี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า การส่ งเสริ มการขายมี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของสุ ภาพสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า
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ด้ านความภักดี ต่อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
ที่จะกลับมาซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) อีกในครั้งต่อไปและจะพูดถึงกาแฟสตาร์
บัคส์ในทางที่ดีเสมอ โดยมีทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
และความภักดีในที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์, และคณะ, 2546, น. 406) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) หมายถึง ความซื่ อสัตย์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะมีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
นั้นซํ้า ถ้า มี ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า สู ง เรี ย กว่ามี ท ศั นคติที่ ดีต่อตราสิ นค้า และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Geng Theng Lau and Lee Sook Han (Lau, & Lee,
1999) ที่กล่าวว่า นักการตลาดจะมีความสนใจในแนวความคิด ด้านความภักดี เพราะ
ความภักดี ในตราสิ นค้าเป็ นตัววัดในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริ การ และตราสิ นค้าเป็ น
สิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ในการซื้ อซํ้า และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั “ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บ คั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล” ผูว้ ิจ ัย มี
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังต่อไปนี้เพื่อการปฏิบตั ิงานจริ ง
1. ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์(Starbucks) ควรศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและการตลาด
เชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภค
เพื่อที่จะได้นาํ มาปรับกลยุทธ์
แผนการตลาดและพัฒนาสื่ อสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck)
ให้ตรงใจกับผูบ้ ริ โภค
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล สําหรับครั้งต่อไปอาจทําการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยการตลาด
เชิ ง บู ร ณาการกั บ ปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บ ัค ส์
(Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
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พั ฒ นาการสื่ อสารการตลาดเพื่ อ ตอบสนองตั ด สิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บั ค ส์
(Starbucks)ของผูบ้ ริ โภคใหม่มากที่สุด
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในการวิจยั
ครั้งต่อไปอาจนําข้อมูลจากการทําวิจยั ครั้งนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั
โดยผูว้ ิจยั อาจทําการวิจยั ในปั จจัยต่างๆที่กว้างกว่าเดิ ม เช่ น เพิ่มเขตการสํารวจจาก
เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
เอกสารอ้างอิง
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