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วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

กาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING FACTORS AFFECTING BUYING DECISION  

OF CONSUMERS  STARBUCKS COFFEE  

IN BANGKOK METROPOLIS AND ITS VICINITY 

มนสันนัท ์ ธนาพุม่เพง็ 1      ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

……………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์  (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์  (3) เพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิผลในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ 

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-

Test  สถิติ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด  มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งประจาํ และมี

รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 

.................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders 

(Twilight Program) 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้าน (Promotion) การ

ส่งเสริมการตลาดนั้ น ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองโปรโมชั่นซ้ือ 1 แถม 1 มี

ความสาํคญัมากท่ีสุด 

  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ โดยนาํขอ้มูลการวิจยัเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์

แผนการตลาดและพฒันาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ของร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกับผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต ใช้เป็นข้อมูลใน

การศึกษาและการพฒันาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดา้นโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการขาย (Sale 

Procedure)  ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)  ความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand 

Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust)  เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์ (Starbucks) 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ร้านกาแฟสตาร์บคัส์, การตดัสินใจ 

 

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 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  จึงส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

บริโภคสินคา้ หรือการบริการของผูบ้ริโภคท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ

ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากข้ึน  มีอาํนาจในการซ้ือลดลง คาํนึงถึงปริมาณ

และคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกบัราคามากข้ึน เกิดการจดจาํในตราสินคา้นอ้ยลง ดว้ย

เหตุดังกล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการต้องคาํนึงถึงความสามารถในการแข่งขันท่ีจะ

สามารถดึงดูดลูกคา้และสร้างผลกาํไร ในภาวะท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรง

มากข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามคน้หากลยุทธ์ต่างๆ และนาํมาปรับเปล่ียนเป็นกล
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ยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และธุรกิจของตน เพื่อสามารถยืนหยดัต่อสู้กบัการ

แข่งขนัได ้

ปัจจุบนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

อีกทั้งตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่นั้นสูงกวา่ตน้ทุนการขายสินคา้ให้ลูกคา้เดิมมาก  ทาํให้

ผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัการรักษาลูกค้าปัจจุบนัมากข้ึน  ด้วยการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ในระยะยาว  และการธาํรงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้ โดยส่งมอบคุณค่าท่ีเหนือกวา่คู่แข่งและความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยบริษทั

สามารถทาํกาํไรไดด้ว้ย กล่าวคือ จะตอ้งบริหารรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้แต่ละ

รายและท่ีการติดต่อกบัลูกคา้อย่างใกลชิ้ด เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภกัดีจากลูกคา้

สูงสุด ดว้ยการบริหารดงักล่าวจะทาํให้ตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจลดลง เน่ืองจากการ

บริหารท่ีเนน้ในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้นั้นจะทาํให้เขา้ใจถึงความ

ตอ้งการของลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้มากข้ึน ซ่ึงทาํให้ไม่

สูญเสียต้นทุนในการดึงลูกค้ากลับเป็นลูกค้าของบริษัทอีก รวมถึงยงักําจัด

กระบวนการท่ีไม่จาํเป็นและกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษทัดว้ย 

สําหรับภาพรวมของธุรกิจประเภทร้านกาแฟ  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมเขา้ร้าน

กาแฟสดท่ีมีการตกแต่ง ร้านอยา่งหรูหรามีความทนัสมยั มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยผ์อ่น

คลาย ท่ีเรียกวา่ร้านกาแฟ พรีเม่ียม (Premium)  กนัมากข้ึน โดยบริษทั ศูนยว์ิจยักสิกร

ไทย จาํกดั คาดการณ์ว่าร้านกาแฟพรีเม่ียมในปีน้ีจะมีมูลค่าเท่ากบั 5,100 ลา้นบาท 

เทียบกบัปีท่ีแลว้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1   ร้านกาแฟพรีเม่ียมเป็นธุรกิจท่ีน่าจบัตามอง จาก

กระแสความนิยมด่ืมกาแฟมากข้ึนของคนไทยและการกระตุ้นตลาดของบรรดา

ผูป้ระกอบการ โดยการระดมกลยุทธ์การตลาดท่ีหลากหลายเพื่อให้คนไทยหนัมาด่ืม

กาแฟกันมากข้ึน อีกทั้งศูนย์วิจยักสิกรไทยเห็นว่ากาแฟยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ตํ่า คือ น้อยกว่า 0.5 

กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือคิดเป็นเพียง130-150 ถว้ยต่อคนต่อปี  โดยคาดวา่มีคนไทยท่ี

บริโภคกาแฟเพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น  ดงันั้นธุรกิจกาแฟยงัมี

โอกาสเติบโตไดอี้กมาก(ศูนยว์จิยักสิกรไทย,2549) 
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จากกระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํ

ให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเขา้ลงทุนประกอบกิจการ  

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไดเ้ขา้ลงทุนใน ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในระยะเวลา 10 

ปี ร้านกาแฟสตาร์บคัส์มีสาขารวมแล้ว 108 สาขา โดย 78 สาขา ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร และ 30 สาขาตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่องเท่ียวต่างๆ  ตลาดเป้าหมายหลกั 

อยูท่ี่กลุ่มผูมี้การศึกษาและทาํงานในสํานกังาน  รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีความช่ืนชอบ

ในการด่ืมกาแฟ   การประสบความสําเร็จของร้านกาแฟสตาร์บคัส์นั้นเกิดจากการ

บริหารโดยยึดหลกัการ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน ให้ความสําคญักบั

รสชาติใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน การทาํงานดว้ยความกระตือรือร้น

เพื่อส่งเสริมใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจอยา่งสูงสุด ช่วยเหลือและสนบัสนุนในส่ิงท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม  ตระหนกัว่าการมีผลกาํไรเป็นส่ิงสําคญัของ

ความสาํเร็จในอนาคต   

อยา่งไรก็ตามแมร้้านกาแฟสตาร์บคัส์จะเป็นผูน้าํในตลาดร้านกาแฟระดบัพรี

เม่ียม  แต่ปัจจุบนั คู่แข่งขนัเร่ิมมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การ

แข่งขนัเพื่อใชแ้ข่งขนัชิงส่วนแบ่งตลาดอยูต่ลอดเวลา  จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจในการทาํวจิยั  เร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงจากผลวจิยั

จะสามารถนาํไปเป็นขอ้มูล ในการปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การตลาด สินคา้และบริการ

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ได ้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึง

พอใจสูงสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์  (Starbuck) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟ   สตาร์บคัส์(Starbuck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์(Starbuck)    ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม  

  (Independent  Variables)                    (Dependent  Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย IMC (ตลาดเชิงบูรณาการณ์) 

• โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

• Promotion 

• กระบวนการขาย (Sale Procedure) 

 

 

  การตดัสินใจซ้ือ 

กาแฟสตาร์บคัส์                  

(Starbuck) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ  

• อาย ุ 

• อาชีพ  

• รายได้  

• การศกึษา  

  

ปัจจัยอื่น 

• Brand Image 
• Brand Royalty 
• Trust 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่ากันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์(Starbuck) ท่ี

แตกต่างกนั 

2)  ปัจจัย IMC ( การตลาดเชิงบูรณาการณ์ ) ท่ีประกอบด้วยโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์     Promotion และกระบวนการขาย  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์(Starbuck) 

3)  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Royalty, Trust  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์(Starbuck) 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนจึงใชว้ธีิการหาค่า

จากสูตร  n = Z2 / 4E2  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 26) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 

คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ ผดิพลาดไม่เกิน 5% 

2.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคล ปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ 

3.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์ (Starbuck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา และเก็บแบบสอบถามใน

ระหวา่งวนัท่ี   6 - 20 มิถุนายน 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใชพ้ิจารณาเป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับปัจจยัส่วน

บุคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

(Starbuck) 

2. เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลสําหรับการปรับกลยุทธ์แผนการตลาด

และพฒันาส่ือสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกบั

ผูบ้ริโภค 

3. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมกลยุทธ์ เพื่อการพฒันาและ

วางแผนทางการตลาดดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกบั

กลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจยัท่ีมีพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้

ประกอบในการพิจารณาซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ 

ผูบ้ริโภค  หมายถึง ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และเป็นผูท่ี้มีความ

ตอ้งการและมีอาํนาจในการซ้ือ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated Marketing Communica-tion: 

IMC) หมายถึง กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือ

การส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Image) หมายถึง ภาพโดยรวมของแบรนด ์ใน

ใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ประจาํตวั (Brand Essence / Brand Genetics / 

Brand DNA / Brand Identity)  ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ในการส่ือสารจุดเด่น

ของแบรนดใ์ห้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 

ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ี

ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภค และ

เกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 
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Trust  หมายถึง การเขา้ถึงจิตใจ ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้6

ตามมาดว้ยความภกัดี (Loyalty) จะอยา่งไรก็จะซ้ืออยูดี่ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  

 บริษทัท่ีจะประสบความสําเร็จจะตอ้งให้ความสําคญักบัขอ้มูลผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงจะสามารถพฒันากลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมนั้นๆได้ ในการทาํความ

เข้าใจผูบ้ริโภคนั้น นักการตลาดจาํเป็นจะตอ้งทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปเป็น

ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั (Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

แนวคิดและทฤษฎเีคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใช้การติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค หรือเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อยา่งมาผสมผสานกนั โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี

ให้ความสําคญัประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือและการจดักิจกรรม

ทางการตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี (Belch, 1995) 

แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC). 

สําหรับแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบบูรณาการ หรือการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ มีผูใ้หแ้นวคิดไวด้งัน้ี 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการส่ือสารท่ีนาํมาซ่ึง

การวางแผน การสร้างสรรค ์ การบูรณาการ และการทาํให้เกิดผล หรือลงมือทาํของ

รูปแบบท่ีหลากหลายของการส่ือสารการตลาด (โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม

การตลาด การส่งเสริมการขาย  เป็นตน้) ท่ีนาํส่งไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Shimp, 
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2007)  การใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเขา้มาช่วยจึงสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

Kevin Keller กล่าววา่ “การสร้างและบริหารจดัการตราสินคา้กลายเป็นส่ิงท่ี

ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งของบริษัททั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในแทบทุก

อุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท”  ยิ่งสภาวะการแข่งขนัของสินคา้และ

บริการสูงข้ึน การสร้างและรักษาเอกลกัษณ์ตราสินคา้รวมทั้งส่วนทุนของตราสินคา้

จาํเป็นตอ้งอาศยัการสร้างตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ แข็งแกร่ง และโดดเด่นข้ึนในใจ

ของลูกคา้      

แนวคิดเกี่ยวกับการการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะ

กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะต้องตดัสินใจใน

ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาด

สามารถทาํความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความ

ยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Watson อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ 

และมทันียา สมมิ, 2545, หนา้ 23) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย 

การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั 

และส่งผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

รุจกร ผลเพิ่ม (2544) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคกาแฟคัว่

บทในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 100 โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และแสดงความสําคัญของปัจจัยต่างๆจาก

ค่าเฉล่ียอนัดบัความพอใจ ผลจากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการด่ืม

กาแฟนั้นคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการตลาด และอ่ืนๆ 
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บุศรากร วงษ์มงคล (2548) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และรอบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่าปัจจท่ี

ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านรสนิยมและด้านสังคมในระดับ

เดียวกนั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นโฆษณาตามลาํดบั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษางานวิจยั โดยสํารวจปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บัคส์ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  ผู ้วิจ ัยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

และเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล รวม 400 ชุด  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด  โดยมี

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมกาแฟสตาร์บคัส์ในเขต

กรุงเทพหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณหาขนาด

ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 5  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2549: 14)  โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 

ตวัอย่าง แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงเก็บเพิ่มอีก 15 ตวัอย่าง ดงันั้นในการ

วิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ MRA ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม(questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มี 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีเก่ียวกบั ดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ  

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่  กระบวนการขาย โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

แบบ 10 point scale ratio 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 

point scale ratio 

ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามขอ้มูลดา้นการตดัสินซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะถามใน

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale 

ratio 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิ เคราห์ะข้อมูล  ทําการประมวลข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 2 รูปแบบ คือ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)                                

ตวัแปรงเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) โดยใชส้ถิติจาํนวนร้อยละ(percentage)   

              ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) โดยใช้สถิติ  วิธีคาํนวณหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)  ค่าสูงสุด (max.) และ

ค่าตํ่าสุด(min.)   

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ ANOVA, t-test,  F-test และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) ของขอ้มูลเชิงปริมาณในลกัษณะต่าง 

ผลงานการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัจาํนวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหวา่ง 31-40 ปีมากท่ีสุด                        

มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

เอกชน/ลูกจา้ประจาํ และมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)   

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)  โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ในปัจจยัดา้น 

(Promotion) การส่งเสริมการขาย ซ้ือ 1 แถม 1 มากท่ีสุด โดยโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.48 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.300  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการขาย (Sale 

Procedure) ท่ีพนักงานสามารถให้ความรู้และคาํแนะนาํสินคา้ได้เป็นอย่างดี โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 8.26 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.187 และปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านจดหมาย Starbuck Card  

โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.58  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.897 ตามลาํดบั 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)   

จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) คือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image)  โลโกห้รือสัญลกัษณ์ของสตาร์บคัส์เป็นท่ีจดจาํง่ายมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

9.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.645 รองลงมาคือ สตาร์บคัส์เป็นตราสินคา้

ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.94 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.611  

และ ถ้ากาแฟสตาร์บัคส์มีการเปล่ียนแปลงราคาเพิ่มข้ึน ท่านจะย ังคงบริโภค

เหมือนเดิม เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 6.29 และ

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.737   

4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

และจากการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) 

ของผูบ้ริโภค พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ือง กาแฟสตาร์บคัส์มีคุณสมบติั

ดา้นกล่ินและรสชาติตามท่ีท่านตอ้งการทุกประการ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บคัส์ของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.36 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.898 
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4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  พบวา่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วน เพศ และระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) 

 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เท่านั้น  ในขณะท่ีปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจในกาแฟสตาร์บคัส์ มีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค   

       ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 

Toler

ance 
VIF 

ค่าคงท่ี .770 .182   4.24 .000   

    โฆษณาและ 

ประชาสัมพนัธ์ 

 

-.001 

 

.022 

 

-.044 

 

.965 

 

.399 

 

2.506 

การส่งเสริมการ 

ตลาด 

 

-.017 

 

.021 

 

.793 

 

.000 

 

.404 

 

2.476 

กระบวนการขาย .005 .023 .227 .821 .405 2.469 

ภาพลกัษณ์สินคา้ -.097 .041 -2.39 .017 .248 4.037 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
.487 .026 18.43 .000 .272 3.680 

ความไวว้างใจ .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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 ตางรางสรุปการทดลองสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานท่ี 1    

เพศ t - Test 0.523 ปฏิเสธ 

อาย ุ F - Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F - Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F - Test 0.086 ปฏิเสธ 

อาชีพ F - Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F - Test 0.000 ยอมรับ 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2    

โฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ 

 

MRA 

 

0.965 

 

ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

กระบวนการขาย MRA 0.821 ปฏิเสธ 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3    

ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.017 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ สมบติันิมิตสกุล 

(2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัส์ พบว่า อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

โดยไม่สอดคลอ้งกบัตรงท่ีเพศ และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความตอ้งการบริโภค

กาแฟสตาร์บคัส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์ และณรงค ์

เทียนส่ง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ,์ และณรงค ์เทียนส่ง, 2525, น. 2) ท่ีช้ีให้เห็นวา่บุคคลท่ีมี

ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ยอ่มมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรม 

และความตอ้งการสินคา้ หรือบริการท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั

ยอ่มมีแนวคิด ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลใหมี้พฤติกรรมการซ้ือและ

ใชสิ้นคา้แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Kotler (Kotler, 2003) 

กล่าววา่ อาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงแต่ละอาชีพจะนาํไปสู่ความ

จาํเป็น และความตอ้งการใชสิ้นคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั อนัเกิดจากวฒันธรรม

ยอ่ยของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั  

ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์(Starbucks) โดยรวม ดา้นโปรโมชัน่ ซ้ือ 1 แถม 1 มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการส่งเสริมการ

ขายมาก จะกระตุน้ความสนใจ หรือการตดัสินใจท่ีเรียกวา่ การกระตุน้ผูบ้ริโภค หรือ

การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) ท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, น. 95) กล่าววา่ มีแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป

ในปริมาณมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พรรณราย ศุภชาต (พรรณราย 

ศุภชาต, 2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณสมบติัผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า การส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า 
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ด้านความภักดี ต่อกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks)  มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค

ท่ีจะกลบัมาซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) อีกในคร้ังต่อไปและจะพูดถึงกาแฟสตาร์

บคัส์ในทางท่ีดีเสมอ โดยมีทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่ามาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

และความภกัดีในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ, 2546, น. 406) กล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) หมายถึง ความซ่ือสัตย ์ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการซ้ือสินคา้

นั้นซํ้ า ถ้ามีความภกัดีต่อตราสินค้าสูงเรียกว่ามีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้า และ

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Geng Theng Lau and Lee Sook Han (Lau, & Lee, 

1999) ท่ีกล่าววา่ นกัการตลาดจะมีความสนใจในแนวความคิด ดา้นความภกัดี เพราะ

ความภกัดีในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็น

ส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บับริษทัในการซ้ือซํ้ า และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล”  ผูว้ิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ีเพื่อการปฏิบติังานจริง 

1.  ร้านกาแฟสตาร์บคัส์(Starbucks) ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการตลาด

เชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภค 

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาปรับกลยทุธ์ 

แผนการตลาดและพฒันาส่ือสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbuck) 

ใหต้รงใจกบัผูบ้ริโภค 

 2.  ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล สําหรับคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการกับปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
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พัฒนา ก า ร ส่ื อส า รก า รตล า ด เพื่ อตอบ ส นอง ตัด สิ นใ จ ซ้ื อก า แฟ ส ตา ร์บัค ส์ 

(Starbucks)ของผูบ้ริโภคใหม่มากท่ีสุด 

 3.   ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในการวิจยั

คร้ังต่อไปอาจนาํขอ้มูลจากการทาํวจิยัคร้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั

โดยผูว้ิจยัอาจทาํการวิจยัในปัจจยัต่างๆท่ีกวา้งกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตการสํารวจจาก

เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค 
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