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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาภาพลกัษณ์องคก์รและการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีทีม่อีทิ ธพิลต่อการ
รบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ออลล ์คาเฟ่ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ คอื ผูบ้รโิภควยัท างาน
ทีเ่คยซือ้เครื่องดื่ม All Café และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิาร
วเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการวจิยัพบว่า  ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ และรายได้แตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณค่าตรา
สนิคา้ All Café ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นเอกลกัษณ์องคก์ร
มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นชื่อเสยีงขององคก์รมอีทิธพิล
ต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และดา้น
ความภกัดกีบัตราสนิคา้ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นการรูจ้กั
ตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคลมอีทิธพิลต่อ
การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ใน
ทศิทางเดยีวกนั และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นคุณภาพทีร่บัรูใ้น 
ทศิทางตรงกนัขา้ม ปจัจยัดา้นการโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี ดา้นการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ All Café ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้
ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นการโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมมอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ดา้นความสมัพนัธก์บั
ตราสนิคา้และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ในทศิทางเดยีวกนั ดา้นการโฆษณาผ่านไลน์มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ 
All Café ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้ ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และด้านความภกัดกีบัตราสนิค้  ใน
ทศิทางเดยีวกนั 
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ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์องคก์ร การโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Cafe 
 

ABSTRACT 
 
 The aim of this research was to study the corporate image and social media advertising influencing brand 
equity and All Café workers in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of four 
hundred consumers who purchased All café products and lived in the Bangkok metropolitan area. 
A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for data analysis were in terms of percentage, 
mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance 
and the multiple regression analysis. The results of this research found the following: (1) consumers with differences 
in terms of gender, age and income did not have different brand equity perception of All Café at statistically 
significant levels of 0.05. The brand image factors in the categories of corporative identity affected the brand equity 
perception of All Café categories of brand awareness in the same direction. The brand image factors in the 
categories of reputation affected the brand equity perception in the categories of brand awareness, perceived 
quality, brand associations and brand loyalty in the same direction. The brand image factors in the categories of 
physical environment affected brand equity perception in the All Café categories of brand awareness, perceived 
quality and brand loyalty in the same direction. The brand image factors in the categories of services offered 
affected brand equity perception at the All Café in the categories of perceived quality, brand associations and brand 
loyalty in the same direction. The brand image factors in the categories of contact personnel affected brand equity 
perception at the All Café categories of perceived quality in the opposite direction. The social media factors in the 
categories of Facebook affected brand equity perception in the All Café categories of brand awareness, perceived 
quality, brand associations and brand loyalty in the same direction. The social media factors in the categories of 
Instagram affected brand equity perception in the All Café categories of brand associations and brand loyalty in 
the same direction. The social media factors in the categories of LINE application affected the brand equity 
perception in the All Café categories of brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty 
in the same direction.  
 
Keywords: Corporate Image, Social Media Advertising, Brand Equity, All Café  
 
บทน า 
 ผู้บริโภคในปจัจุบันนิยมดื่มกาแฟและชากันมากขึ้น  เ น่ืองจากกาแฟเป็นเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง  
มผีลต่อระบบประสาทท าใหผู้บ้รโิภคตื่นตวัและสดชื่นอยู่เสมอ และจากการทีร่ปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป นิยม
ท างานนอกบา้น และท างานล่วงเวลาจนมดืค ่า สง่ผลใหค้นไทยบรโิภคกาแฟมากกว่าก าลงัการผลติจนท าใหต้อ้งมกีารน าเขา้
กาแฟปีละประมาณ 90,000 หมื่นตนั ประกอบกบัแนวโน้มการบรโิภคมากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยคาดการณ์ว่า 5 ปีหลงัจากนี้ 
คนไทยจะบรโิภคกาแฟมากขึน้ 3 เท่าตวัหรอืมากกว่า 300,000 ตนัต่อปี สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟต่อคนต่อ



3 
 

ปีของคนไทย เฉลีย่ประมาณ 0.5-1 กโิลกรมั จงึท าใหมู้ลค่าตลาดกาแฟในประเทศไทยมมีูลค่าตลาดรวม 17,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นรา้นกาแฟประเภทพรเีมยีม 8,000 ลา้นบาท และกาแฟทัว่ไป 9,000 ลา้นบาท (กรุงเทพธุรกจิ. 2561)  
 รา้นกาแฟสด เป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่ๆ หรือแมก้ระทัง่บรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่าง บรษิทั ซพี ีออลล ์
จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิร้านค้าปลกี 7Eleven จ าหน่ายสนิค้าอุปโภคและบรโิภคมากมาย หนัมาจ าหน่ายกาแฟสด
ตลอด 24 ชัว่โมงในรา้น 7Eleven ภายใต้ชื่อ All Café เปิดตวัในปี พ ศ. 2556 มจีุดเด่น คอื สามารถขยายสาขาไปไดอ้ย่าง
รวดเรว็ทัว่พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ปจัจุบนัมจี านวนสาขากว่า 5,600 สาขา  มูลค่ายอดขายประมาณ 
2,000 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น 10% ของมูลค่าตลาดกาแฟสด (ไทยรฐั; 2561) จะเหน็ไดว้่า All Café อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล
ของร้าน 7Eleven ซึ่งเป็นร้านสะดวกซือ้ที่มชีื่อเสยีง มภีาพลกัษณ์ของร้านทีด่ ีเป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภค  อกีทัง้เป็นรา้น
สะดวกซือ้ทีอ่ยู่เคยีงขา้งชุมชนและสงัคม All Café เปิดใหบ้รกิารมาแลว้กว่า 5 ปี อกีทัง้ยงัมกีารท าโฆษณาและการส่งเสรมิ
การขายผ่านสือ่ต่างๆ มากมาย อาทเิช่น โทรทศัน์, วทิยุ, โปสเตอร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี 
อย่างเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม และแอพพลิเคชัน่ไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถท าโฆษณาและสื่อสารมายงั
ผู้บรโิภคไดโ้ดยตรง สามารถสรา้งความสมัพนัธแ์ละความใกลช้ดิกบัผูบ้รโิภคไดม้ากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ  รวมไปถงึช่ วย
สรา้งภาพลกัษณ์และสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคไดรู้จ้กัตราสนิคา้ All Café เพิม่มากขึน้ผ่านสือ่ประเภทนี้ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาเกีย่วกบัการภาพลกัษณ์องคก์รและการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ออลล์ คาเฟ่ ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษา
ภาพลกัษณ์องคก์รและการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีของธุรกจิ All Café ภายใต้การก ากบัดูแลของ 7Eleven ทีก่ระตุ้น
ผู้บรโิภคให้เกดิการรบัรู้ รู้จกัตราสนิค้า All Café ก่อให้เกดิพฤติกรรมการซื้อต่อไป และเป็นขอ้มูลส าหรบัผู้ประกอบการ
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันากลยุทธท์างการตลาด ท าใหเ้หน็แนวโน้มการรบัรูข้องผูบ้รโิภคว่าเป็นไป
ในทศิทางใด และทีส่ าคญัเป็นแนวทางในการคน้หาวธิทีีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคต่อ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ, อายุ และรายได ้ 
 2. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ขององคก์ร, ชื่อเสยีง, สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ, การ
ให้บรกิาร และการติดต่อระหว่างบุคคล ที่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ของผู้บรโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่าน                
อนิสตาแกรม และการโฆษณาผ่านไลน์ ที่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ของผู้บรโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ, อายุ และรายไดแ้ตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า 
All café แตกต่างกนั 
 2. ภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ขององคก์ร, ชื่อเสยีง, สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ, การใหบ้รกิาร 
และการตดิต่อระหว่างบุคคล มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All café  
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 3. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี ประกอบดว้ย การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรม และ
การโฆษณาผ่านไลน์ มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All café 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2553) มาใช้เป็น
แนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายได ้เพื่อน าไปตัง้สมมตฐิาน
ที่ว่าผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ, อายุ และรายได้แตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณค่าตรา
สนิคา้ All café แตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของสมัฤทธิ ์จ านง (2557) มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศกึษาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิคา้ All Café ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ขององคก์ร ชื่อเสยีงขององคก์ร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การใหบ้รกิาร 
และการตดิต่อระหว่างบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของผุสด ีวฒันาสาคร (2549) 
มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาปจัจยัดา้นการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café 
ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรม 
และการโฆษณาผ่านแอพลเิคชัน่ไลน์  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่าตราสินค้า ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของดนุสรณ์ อรญัสคุนธ ์(2558) มาใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความสมัพนัธ์
กบัตราสนิคา้ และความภกัดกีบัตราสนิคา้ เพื่อใหท้ราบถงึการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทัว่ไปของ All Café เป็นมุมกาแฟสดพร้อมดื่มจัดตัง้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนท างาน จ าหน่าย
เครื่องดื่มชงสดหลากหลายเมนูในราคาย่อมเยาว ์ตัง้อยู่ภายในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น (7Eleven) ภายใต้การก ากบัดูแลของ
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) All Café มจีุดเด่นคอื เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง และมกีารพฒันาสตูรของเครื่องดื่ม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ All Café มรีสชาติที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2556 ปจัจุบนัมจี านวนสาขากว่า 
5,680 สาขาทัว่ประเทศ มีส่วนแบ่งทางการตลาดกาแฟสด คิดเป็น 10% ของมูลค่าตลาดรวม (ข้อมูลจากด้านบริหาร
ผลติภณัฑ ์Counter Drink ส านกับรหิารผลติภณัฑ ์บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)) ซึง่ All Café ไดใ้หก้ารสนบัสนุนกลุ่ม
เกษตรและวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการคัว่กาแฟ, การให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ, การแนะน าเครื่องมอืและอุปกรณ์ เช่น เครื่องคัว่ เป็นตน้ และสนบัสนุนการซือ้ซองและกล่อง
กระดาษ ส าหรบับรรจุกาแฟราคาถูก 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภควัยท างานที่เคยบริโภคเครื่องดื่ม All Café และท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภควยัท างานทีบ่รโิภคเครื่องดื่ม All Café ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร (ศริวิรรณ พชิติชาตรี ; 2555: 
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อา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. 2549) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนสงูสุดทีย่อมรบัได้ไม่
เกนิ 5% ไดจ้ านวน 385 ตวัอย่าง และท าการส ารองตวัอย่างไว ้15 ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
 ขัน้ที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทัง้หมด 6 กลุ่ม ใชว้ธิจีบัฉลากกลุ่มละ 2 เขต จะไดเ้ขตทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 12 เขต 
 ขัน้ที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเกบ็
ขอ้มูลทีสุ่่มไดจ้ากขัน้ที ่1 ทัง้หมด 12 เขต โดยเกบ็ขอ้มูลเขตละ 34 ชุด 4 เขต แบ่งเป็นเพศชาย 17 คน และเพศหญงิ 17 
คน และเขตละ 33 ชุด 8 เขต แบ่งเป็นเพศชาย 16 คน และเพศหญงิ 17 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกกลุ่มเป้าหมายวยัท างานทีท่ างานบริเวณ
อาคารส านักงานทีม่รีา้น All Café  ตัง้อยู่ในแต่ละเขตทีสุ่่มได ้โดยสาเหตุทีเ่ลอืกเกบ็ขอ้มูลตามอาคารส านักงานในการเกบ็
แบบสอบถาม เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีค่าดว่ามกีลุ่มเป้าหมายทีบ่รโิภคเครื่องดื่ม All Café ซึง่เป็นตวัแทนประชากรทีต่้องการ
วจิยัในครัง้นี้ 
 ขัน้ที ่4 การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก 
ตามแต่ละเขตในขัน้ที ่2 และ 3 เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม จนครบ 400 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
การวิจัยครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

ภาพลกัษณ์องคก์รและการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ของผูบ้รโิภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามเป็น 4 สว่น ดงันี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-end response question) ได้แก่ เพศ, อายุ และรายได้ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีค าถามให้เลือกตอบ              
จ านวน 4 ขอ้  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์องค์กร ได้แก่ เอกลกัษณ์ขององค์กร, ชื่อเสยีง, 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ, การใหบ้รกิาร และการตดิต่อระหว่างบุคคล ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ Likert’s Scale โดย
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 15 ขอ้ 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณา
ผ่านอนิสตาแกรม และการโฆษณาผ่านไลน์ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ Likert’s Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จ ักตราสินค้า, คุณภาพที่รับรู้ , 
ความสมัพนัธก์บัตราสนิค้า และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ Likert’s Scale โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 12 ขอ้ 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

1.1 การแจกแจงความถี่ และแสดงผลเป็นเปอรเ์ซน็ต์หรอืค่าร้อยละ เพื่อใชว้เิคราะหข์อ้มูลและทราบลกัษณะทาง
ประชากรทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายได ้ 

1.2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่ออธบิายถงึขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์ร การโฆษณาผ่านสื่อ
โซเชยีลมเีดยี และการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café  
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 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิทีางสถติ ิดงันี้ 
 2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent t - test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ 
 2.2 สถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) โดยทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ อายุ
และรายได ้กรณีพบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติจิะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ทีร่ะดบัความส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงพหุตามวิธีการ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรอื Dunnett-T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่กลุ่มตวัอย่าง 
 2.3 สถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ใชใ้นการวเิคราะหต์วัแปรตามทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระหลายตวั โดยทีต่วัแปรแต่ละตวัไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง แต่จะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้กบัตวั
แปรตาม และมรีะดบัการวดัขอ้มลูในระดบัอนัตรภาคชัน้ขึน้ไป เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 และ 3  
 
ผลการวิจยั  
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 204 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 51 และเพศชาย จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49 มอีายุต ่ากว่า 34 ปี จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.80 และ
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.80 
 2. ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณา
รายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์รอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
4.63 รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านชื่อเสยีงขององค์กร ด้านการให้บรกิาร และด้านการติดต่อระหว่าง
บุคคลอยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 4.17 3.90 3.85 และ 3.81 ตามล าดบั 
 3. ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นการโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และด้านการโฆษณา
ผ่านไลน์อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 3.54 และ 3.46 ตามล าดบั ดา้นดา้นการโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมอยู่ในระดบัปาน
กลาง คดิเป็นรอ้ยละ 3.34  
 4. ผลการวเิคราะห์ปจัจยัด้านการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.48 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ และดา้นคุณภาพทีร่บั
รูอ้ยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 3.93 และ 3.56 ตามล าดบั ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้
อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 3.29 และ 3.17 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมารเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี้ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่เีพศ อายุ และรายได้แตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 2. ภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นชื่อเสยีงขององคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ดา้นการใหบ้รกิารและดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล มอีิทธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ของผูบ้รโิภควยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
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 3. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ ด้านการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ด้านการโฆษณาผ่านอินสตา  
แกรม และด้านการโฆษณาผ่านไลน์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า All Café ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงกบัการโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ไม่
แตกต่างกนั โดยเพศชายและเพศหญิงมกีารรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ในระดบัเท่าๆ กนั เนื่องจากว่าเครื่องดื่ม All 
Café สามารถบริโภคได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง อีกทัง้ผู้บริโภคทัง้สองเพศสามารถรบัรู้ถึงคุณค่าของตราสนิค้าได้ไม่
แตกต่างกนั   

2. อายุ ผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café ไม่
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 34 ปี มกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café มากทีสุ่ด เน่ืองจากอายุเป็นปจัจยัทีท่ า
ใหผู้บ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและทศันคต ิซึง่คนทีม่อีายุน้อยหรอือยู่ในกลุ่มเจนวายมกัมคีวามคดิเป็น
ของตวัเอง ยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทีต่วัเองคดิ รวมไปถงึชอบทดลองสิง่แปลกใหม่มากกว่าคนทีม่อีายุมาก จงึท าใหก้ลุ่มคนกลุ่มนี้
รบัรูแ้ละเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ ไดม้ากกว่า 

3. รายได ้ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ไม่
แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท มีการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café มากที่สุด 
เนื่องจากรายไดเ้ป็นตวัก าหนดและชีว้ดัถงึการมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการเลอืกซือ้สนิคา้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ในช่วงดงักล่าวเป็นผูท้ีเ่พิง่เริม่ท างานหรอืเพิง่ส าเรจ็การศกึษามา เป็นวยัท างานตอนตน้ท าใหม้คีวามสามารถในการใชจ้่าย
อยู่ในระดบัน้อย ท าให้เวลาเลอืกซื้อสินคา้จะต้องพจิารณาใหร้อบคอบ ซึ่งเครื่องดื่ม All Café เป็นเครื่องดื่มทีม่รีาคาไม่สงู
มากนกั จงึท าให ้All Café เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกของผูบ้รโิภควยัท างานตอนตน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปนัรส ีโกศลานนัท ์(2558) ทีศ่กึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้พานาโซนิค ในการ
รบัรูข้องลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่
โฆษณาตราสนิคา้พานาโซนิคจากสื่อโทรทศัน์และสื่ออนิเตอรเ์น็ต (เวป็ไซต์ แบนเนอร ์สื่อสงัคมออนไลน์) ไม่แตกต่างกนั 
เพราะบุคคลเลอืกเปิดรบัสาร และเปิดรบัการรบัรูจ้ากช่องทางทีส่ามารถตอบสนองความสนใจและความต้องการของตนเอง
ไดเ้ป็นหลกั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yadan Luo (2557) ทีศ่กึษาเรื่องกลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดและภาพลกัษณ์
ขององค์กรทีม่อีทิธพิลต่อการตระหนักรูต่้อตราสนิคา้บตัรเครดติไชน่ายูเนี่ยนเพย ์ธนาคาร ICBC จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
ประชากรศาสตรด์า้นเพศ, อายุ, อาชพี, การศกึษา, รายไดต่้อเดอืน และจ านวนบตัรเครดติของบตัรเครดติไชน่ายูเนี่ยนเพย ์
ธนาคาร ICBC ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตระหนกัรูต้ราสนิคา้บตัรเครดติไชน่ายเูน่ียนเพย ์ธนาคาร ICBC เพราะว่า ธนาคาร 
ICBC ไม่ก าหนดเรื่องเงนิเดอืนของผูส้มคัรบตัรเครดติ เพยีงแต่อายุตอ้งถงึ 18 ปี ซึง่ธนาคาร ICBC เป็นธนาคารทีโ่ดดเด่น
เรื่องความร่วมมอืกบับรษิทัเครอืธุรกจิใหญ่ในสายตาของผูบ้รโิภค 

4. ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร มอีทิธพิลต่อการ
รบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า All Café เนื่องจาก เอกลกัษณ์ขององคก์รเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าและนึกถงึได ้แมว้่าจะ
ไม่ไดเ้หน็โลโกห้รอืรูปแบบลกัษณะอื่นๆ จงึท าใหเ้มื่อพดูถงึเครื่องดื่มชงสดในรา้นคา้ปลกีสะดวกซือ้ 24 ชม. ผูบ้รโิภคจะนึก
ถึง All Café ทนัท ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสมัฤทธิ ์จ านงค์ (2557) ที่ศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์องค์กรและนวตักรรมที่
ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการไปรษรีย์ด่วนพิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เอกลกัษณ์องค์กรมี
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ความสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารโดยรวม เน่ืองจากว่า บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถจดจ าไดง้่าย 
สแีละเอกลกัษณ์ของ ปณท มคีวามโดดเด่นและสงัเกตง่ายจงึสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถจดจ าภาพลกัษณ์ของ ปณท ไดเ้ป็น
อย่างด ี

5. ภาพลกัษณ์องคก์ร ชื่อเสยีงองคก์ร ภาพลกัษณ์องคก์ร ชื่อเสยีงองคก์ร มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All 
Café เน่ืองจาก ชื่อเสยีงองคก์รเป็นปจัจยัที่ส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคจดจ าตราสนิคา้และนึกถงึตราสนิคา้ไดต้ลอด เพราะ All 
Café เป็นสนิคา้ทีจ่ าหน่ายภายในรา้น 7Eleven และด าเนินธุรกจิคู่กบัคนไทยมายาวนาน  มกีารด าเนินธุรกจิทีส่จุรติ โปร่งใส 
และดแูลสงัคมสม ่าเสมอ จงึท าใหผู้บ้รโิภคเชื่อมัน่และไวใ้จในเรื่องของคุณภาพสนิคา้และบรกิารได ้ซึง่ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสมัฤทธิ ์จ านงค ์(2557) ทีศ่กึษาเรื่องภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมทีส่ง่ผลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารไปรษรยีด่์วน
พิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ชื่อเสยีงองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความภักดีของผู้ใช้บริการโดยรวม 
เนื่องจากว่า ไปรษณียไ์ทย เป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารดา้นการส่งจดหมายและพสัดุชัน้น าของประเทศ เป็นบรษิทัทีผู่บ้รโิภคให้
ความมัน่ใจและเชื่อถอืไดว้่าจดหมายหรอืพสัดุทีผู่ใ้ชบ้รกิารไวใ้จ ปณท ในการน าสง่ไปยงัผูร้บัปลายทางจะถงึจุดหมายอย่าง
ปลอดภยัและอยู่ในสภาพทีด่ ี 

6. ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มี
อทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café เนื่องจาก สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของบูธ All Café ยงัไม่โดดเด่นและไม่
เป็นจุดสนใจของผูบ้รโิภค มพีืน้ทีใ่นการจ าหน่ายเครื่องดื่มค่อนขา้งน้อย และตัง้ตดิกบัจุดช าระสนิคา้มากเกนิไป เป็นเหตุให้
เวลาลูกค้าต่อคิวช าระเงินเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การรอต่อควินัน้บดบงับูธของ All Café และไม่เอื้ออ านวยต่อการสัง่
เครื่องดื่ม จงึเป็นสาเหตุใหก้ารรบัรูข้องผูบ้รโิภคลดลงตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัฤทธิ ์จ านงค ์(2557) ที่
ศึกษาเรื่องภาพลกัษณ์องค์กรและนวตักรรมที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการไปรษรีย์ด่วนพเิศษในประเทศในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารโดยรวม เนื่ องจากว่า 
ปจัจุบนัไปรษณียไ์ทยมสีาขาทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ อกีทัง้มกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการใหบ้รกิารแบบใหม่ 
คอื การมจีุดใหบ้รกิารโดยไม่ต้องลงจากรถ (Drive Thru Post) ซึง่ถอืเป็นรูปแบบหนึ่งทีจ่ะช่วยลดความคบัคัง่ในการเขา้ใช้
บรกิารของ ปณท ไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่กีบัองคก์ร รวมไปถงึการบรหิารสถานทีต่ัง้ของ ปณท ทีค่ านึงถงึ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคีวามสวยงามทัง้ภายในและภายนอก ทีจ่อดรถของ ปณท ตอ้งมคีวามสะดวกและปลอดภยั  

7. ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการใหบ้รกิาร ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ All Café เน่ืองจาก 7Eleven มกีารฝึกอบรมพนกังานเป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้สอนเทคนิคการจ าหน่ายสนิคา้ สอนเทคนิค
การชงเครื่องดื่ม All Café เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ และใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความเป็นมติรและเท่าเทยีมกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัฤทธิ ์จ านงค ์(2557) ทีศ่กึษาเรื่องภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมทีส่ง่ผลต่อความภกัดขีอง
ผู้ใช้บรกิารไปรษรยีด์่วนพเิศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้บรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีอง
ผู้ใช้บรกิารโดยรวม เนื่องจากว่า ไปรษณีย์ไทยมกีารพฒันาคุณภาพการบรกิารใหไ้ด้มาตรฐานสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่และความไวว้างใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร รวมไปถงึการจดัเตรยีมสนิคา้ไปรษณีย ์เช่น กล่อง หรอืสนิคา้อื่น ไวเ้พื่อจ าหน่าย
ใหเ้พยีงพอเป็นสิง่หนึ่งทีผู่ใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญั เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพราการแสวงหาลกูคา้ใหม่นัน้
กระท าไดย้ากกว่าทีจ่ะรกัษาฐานลกูคา้เดมิไว ้

8. ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล  ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล มอีทิธพิล
ต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café เนื่องจาก 7Eleven มกีารฝึกอบรมพนักงานร้านสาขาเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรื่องของการตดิต่อสือ่สารกบัลูกคา้ อาทเิช่น สอบถามว่าลกูคา้ตอ้งการอะไร การพดูทวนออรเ์ดอรล์กูคา้ หรอืการแนะน า
สนิคา้ประเภทอื่นเพิม่เตมิ เป็นต้น รวมไปถงึการใหบ้รกิารลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจและเป็นมติร เพื่อสรา้งสมัพนัธภ์าพที่ดกีบั
ลูกคา้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมัฤทธิ ์จ านงค ์(2557) ทีศ่กึษาเรื่องภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมทีส่่งผลต่อความ
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ภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารไปรษรยีด์่วนพเิศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตดิต่อระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารโดยรวม เนื่องจากว่า ไปรษณียไ์ทยมกีารอบรมพนักงานใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ลูกคา้ดุจ
ญาตมิติร และมมีาตรฐานบรกิารเดยีวกนัทัว่ประเทศ  

9. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมีเดยี ด้านการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก การโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมีเดยี ด้านการ
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า All Café เนื่องจาก เฟซบุ๊กเป็นสื่อโซเชยีลมเีดยีทีค่นส่วนใหญ่
สมคัรใชง้าน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการตดิตามขอ้มูลข่าวสาร รวมไปถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารกบัผู้คน หรอืแมแ้ต่แบ
รนด์ธุรกจิต่างๆ ทัว่โลกเลอืกใชช้่องทางเฟซบุ๊กในการแจ้งขอ้มูลข่าวสารของแบรนด์ใหก้บัผูบ้รโิภค จงึท าใหก้ารโฆษณา
ผ่านเฟซบุ๊กมอีทิธพิลท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นตราสนิคา้ All Café และสนิคา้อื่นๆ ทีจ่ าหน่ายภายในรา้น 7Eleven ซึง่
การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กช่วยใหเ้กดิการรบัรูต้ราสนิคา้ All Café ไม่ว่าจะเป็นการรบัรูข้า่วสาร แนะน าเมนูใหม่ โปรโมชัน่ใหม่ 
กจิกรรมและสทิธต่ิางๆ รวมไปถึงการพูดคุยกบัผูดู้แลเพจได้เมื่อมคี าถามหรอืเกดิขอ้สงสยัในสนิค้า แสดงความคดิเหน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ได ้โปรโมชัน่ หรอืกจิกรรมต่างๆ อกีทัง้การทีผู่บ้รโิภคคลกิเขา้ไปดูโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแสดงใหเ้หน็ถึง
ความสนใจในตราสนิค้า หรอืบรกิารมากกว่าการกดถูกใจเพจ และผู้บรโิภคจะใหค้วามสนใจต่อโฆษณาด้วยรูป หรอืคลปิ
วดิโีอ ซึง่จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธรีพล จิว๋เจรญิ (2558) ทีศ่กึษาเรื่องอทิธพิล
ของการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยีส่งผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
กลุ่มธุรกจิรถยนต์ พบว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษากลุ่มธุรกจิรถยนต ์พบว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการ
รบัรูใ้นตราสนิคา้ต่อกลุ่มธุรกจิรถยนต ์ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ดว้ยต่อ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กช่วยใหส้ามารถเชื่อมต่อไปยงั
เวบ็ไซดข์องตราสนิคา้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

10. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การ
โฆษณาผ่านอนิสตาแกรม มอีทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า All Café เนื่องจากอนิสตาแกรมเป็นสื่อโซเชยีลมเีดยีที่
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมกัเลอืกใชเ้ป็นช่องทางในการอพัเดทขขอ้มลูขา่วสาร ตารางงาน ผลงาน รวมไปถงึกจิกรรมต่างๆ ทีพ่วก
เขาได้ไปท ามา และบุคคลที่มชีื่อเสยีงต่างๆ เหล่านี้จะมยีอดผู้ติดตามที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนพวกเขา จงึท าให้การ
โฆษณาผ่านอนิสตาแกรมเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café และสนิคา้อื่นๆ ทีจ่ าหน่ายภายในรา้น 
7Eleven ซึง่การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมสามารถช่วยใหผู้บ้รโิภครบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café และจะรบัรูด้มีากขึน้หาก
เลอืกบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นพรเีซนเตอร ์เพราะบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงช่วยสรา้งการรบัรูแ้ละความน่าสนใจในตวัของสนิคา้และ
บรกิารมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของธรีพล จิว๋เจรญิ (2558) ที่ศกึษาเรื่องอทิธพิลของการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีล
มเีดยีส่งผลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษากลุ่มธุรกจิรถยนต์ พบว่า การ
โฆษณาผ่านอนิสตาแกรมเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นตราสนิคา้ต่อกลุ่มธุรกจิรถยนต ์โดยผูบ้รโิภคมี
ความเห็นด้วยต่อการโฆษณาผ่านอินสตาแกรมที่ระบุค าอธบิายใต้ภาพ จะช่วยเพิ่มความสนใจและความเข้าใจ อีกทัง้
ผูบ้รโิภคยงัเหน็ดว้ยต่อการโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมดว้ยภาพบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ว่าจะช่วยกระตุน้ความสนใจและจะตดิตาม 
(Follow) 

11. การโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี การโฆษณาผ่านไลน์ การโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยี การโฆษณาผ่านไลน์ 
มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café เนื่องจากไลน์เป็นแอพลเิคชัน่ทีม่จีุดเด่นในเรื่องของการสื่อสารแบบโตต้อบ
กนั อกีทัง้เป็นการสือ่สารทางตรงทีส่ามารถสง่ขอ้มลูขา่วสารไดถ้งึลูกคา้ไดใ้นทนัที จงึท าใหก้ารโฆษณาผ่านไลน์เป็นปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ All Café ซึง่บญัชไีลน์ของ 7Eleven เป็นช่องทางทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจในการเป็น
สมาชกิหรอืการเพิม่เป็นเพื่อน เพื่อรบัขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่ทีต่รงส่งจากบรษิทัมายงัไลน์ของผูบ้รโิภคโดยตรง ซึง่ใน
การโฆษณา All Café ผ่านแอพลิเคชัน่ไลน์นัน้ ผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องของข้อความในการโฆษณา รวมไปถึง
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โปรโมชัน่ต่างๆ ทีม่าในรปูแบบของคปูองสนิคา้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถน าไปใชท้ีร่า้น 7Eleven ไดท้นัทผี่านการอ่านบารโ์คด้ที่
ระบุไวใ้นภาพโฆษณา เช่น คปูองสว่นลด All Café 10 บาท เป็นตน้ ซึง่แอพลเิคชัน่ไลน์เป็นสือ่ทีส่ามารถสือ่สารกบัผูบ้ริโภค
ได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของธรีพล จิว๋เจรญิ (2558) ที่ศกึษาเรื่องอทิธพิลของการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีล
มเีดยีส่งผลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษากลุ่มธุรกจิรถยนต์ พบว่า การ
โฆษณาผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นตราสนิคา้ต่อกลุ่มธุรกจิรถยนต ์ผูบ้รโิภค
ใหค้วามสนใจต่อการโฆษณาผ่านแอปพลเิคชัน่ไลน์ ต่อรูปแบบการโฆษณาทีห่ลากหลาย ทัง้นี้ผูบ้รโิภคยงัเหน็ดว้ยกบัการ
โฆษณาผ่านแอปพลเิคชัน่ไลน์ ช่วยให้แสดงปฏกิริยิาตอบกลบัโดยตรงได้ทนัท ีซึ่งรวมไปถึงการโฆษณาผ่านแอปพลเิค
ชนัไลน์ทีผู่บ้รโิภคเหน็ดว้ยว่าเป็นช่องทางการสือ่สารทีใ่หค้วามสนใจจะเลอืกเป็นสมาชกิได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ดา้นลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ฝ่ายการตลาดก าหนดกลยุทธโ์ดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปทีผู่บ้รโิภคทัง้เพศ
ชายและเพศหญงิดอียู่แลว้ เพยีงแต่ควรมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในช่วงอายุต ่ากว่า 34 ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
20,001 – 30,000 บาท เนื่องจากว่าผู้บรโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรอืเครื่องดื่ม 
ฉะนัน้ทาง All Café ควรมุ่งท าการตลาดและสรา้งการรบัรูต้ราสนิคา้กบัลกูคา้กลุ่มนี้เป็นหลกั รวมไปถงึคดิคน้และพฒันาสตูร
เครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เป็นหลกั 
 2. ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ฝ่ายการตลาดควรพฒันาเอกลกัษณ์ขององคก์รไวอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นผูน้ าตลาด
ดา้นรา้นคา้ปลกีสะดวกซือ้ครบวงจรในสายตาของผูบ้รโิภค รวมไปถงึเป็นผูน้ าในดา้นการพฒันาบุคลากรในใหบ้รกิารลกูคา้
ดว้ยความเป็นมติร พฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้อบสนองผูบ้รโิภคไดทุ้กกลุ่ม ซึง่ในดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์รเป็นสิง่ทีโ่ดด
เด่นทีสุ่ด และผูบ้รโิภคใหก้ารยอมรบัมากทีสุ่ด ท าใหท้ราบว่าสนิคา้และบรกิารภายในรา้น 7Eleven เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ
และถูกหลกัอนามยั ซึง่เครื่องดื่ม All Café เป็นหนึ่งในผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายภายในรา้น มกีารชงสดใหม่ทุกวนั ชงตามออร์
เดอรล์กูคา้ใหม่ในทุกแกว้ทุกเมนู ทีส่ าคญัควรมุ่งพฒันาผงัการจดัวางบธูใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดมิ และมพีืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร
ลกูคา้มากกว่าเดมิ  
 3. ดา้นการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี ฝ่ายการตลาดควรประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืดา้นการโฆษณาผ่านสื่อโซเชยีล
มเีดยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ท าโฆษณาผ่านสื่อเฟซบุ๊กและแอพลเิคชัน่ไลน์ ซึง่เป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดอ้ย่างกว้างขวาง และสามารถ
พูดคุยตอบโต้กบัผูบ้รโิภคไดท้นัท ีท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างองคก์รและผูบ้รโิภค รวมไปถงึการออกแบบรูปแบบ 
การจดัวางองคป์ระกอบภาพ และขอ้ความในสื่อใหม้คีวามสัน้ กระชบั โดดเด่น และสะดวกในการน าไปใชง้าน เพื่อดงึความ
สนใจของผูบ้รโิภค เนื่องจากว่าในการท าภาพสื่อโฆษณาหนึ่งชิน้ สามารถใชไ้ดก้บัทุกสื่อโซเชยีลมเีดยีซึง่แต่ละสื่อโซเชยีล
นัน้จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ท าให้บริษัทสามารถสื่อสารและประชาสมัพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุม          
มากยิง่ขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร. เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ซึง่เป็นอาจารยท์ี่
ปรกึษาสารนิพนธ์นี้ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ที่กรุณาเป็นกรรมการ
เพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจนเสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่
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ว่าการศกึษางานวจิยัในครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่นิสติ นักศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้ง   และผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัหวัขอ้สารนิพนธ์ 
หากผลงานวจิยัมสีิง่ทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ  ผูว้จิยัขอ้อุทศิสิง่เหล่านี้แก่ผูม้พีระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
เจรญิพร หาญพยคัฆ.์ (2554). ภาพลกัษณ์และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นคา้ บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั  
        (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การศกึษาคน้ควา้อสิระ นศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
ณฐัพล ชวนสมสขุ. (2553). ภาพลกัษณ์ของธุรกจิธนาคารทีม่ผีลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของลกูคา้ธนาคาร. 
        การคน้ควา้อสิระ วท.ม. กรุงเทพฯ: วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ดนุสรณ์ อรญัสคุนธ.์ (2558). การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ประเภทผลติภณัฑจ์ดัแต่งทรงผม 
        ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อสิระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
ธรีพล จิว๋เจรญิ. (2558). อทิธพิลของการโฆษณาผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยีสง่ผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของ 
        ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึษากลุ่มธุรกจิยานยนต์. การคน้ควา้อสิระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: 
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
นฤมล หุ่นรอด. (2560). คุณค่าตราสนิคา้และสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเบยีร์ 
        ตราโฮการเ์ดน้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
นนัทมน ไชยโคตร. (2557). ภาพลกัษณ์องคก์รและคุณภาพการใหบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ธนาคาร 
        ธนาคารออมสนิในเขตบางแค. วทิยานิพนธ ์ศ.ม. (การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
เนตรนภา ชนิะสกุลชยั. (2553). พฤตกิรรมการใชก้บัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ไอโฟนของผูบ้รโิภค 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง นศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
ปภาว ีบุญกลาง. (2560). ภาพลกัษณ์องคก์รทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 
        การเกษตร กรณีศกึษา สาขาในเขตอ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา. การคน้ควา้อสิระ บธ.ม. 
        นครราชสมีา: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 
ปรชัญาคม ลว้นรตัน์. (2554). ภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ทีม่ผีลต่อความไวว้างใจและ พฤตกิรรมของ 
        ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั   
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ปนัรส ีโกศลานนัท.์ (2558). ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้พานาโซนิค ในการรบัรูข้องลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
        การคน้ควา้อสิระ ว.ม. (การจดัการการสือ่สารองคก์ร). กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน  
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
รงัสยิา พวงจติร. (2555). เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ และความภกัดต่ีอ 
        ตราสนิคา้ของเครือ่งส าอาง Oriental Princess ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม.  
        (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 
 



12 
 

วรนิทรย์ุพา พมิพส์ะอาด. (2555). อทิธพิลของการรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์รทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอการใชบ้รกิารผ่าน 
        การรบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารสวนน ้าจรูาสสคิ จงัหวดันครปฐม. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
ศริวิรรณ พชิติชาตร.ี (2555). การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงาม 
        และผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: 
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอืวงศ.์ (2556). ไลน์รปูแบบการสือ่สารบนความสรา้งสรรคข์องสมารท์โฟน: ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของ 
        แอปพลเิคชัน่. วารสารนกับรหิาร, 33(4): 42-54. 
สหเทพ เพช็รเกลีย้ง. (2554). การโฆษณาผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตทีม่ผีลต่อการรบัรูต้ราสนิคา้ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย. 
        การศกึษาเฉพาะบุคคล บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
สมัฤทธิ ์จ านงค.์ (2557). ภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมทีส่ง่ผลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารไปรษณียด์่วนพเิศษ 
        ในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อสิระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
อนงคล์กัษณ์ ถวลัยภ์ญิโย. (2558). แนวทางปฏบิตัดิา้นการสือ่สารการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ กรณีศกึษา ศนูยต์ดิตัง้ 
        เบาะหนงัรถยนตแ์ห่งหนึง่. การคน้ควา้อสิระ วท.ม. (นโยบายและการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ). 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อานนัทกา ศกัดิว์รวชิญ.์ (2558). การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิาร  
        ณ ศนูยก์ารคา้เซนทลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ ์บธ.ม. 
        การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
Yadan Luo. (2557). กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาดและภาพลกัษณ์ขององคก์รทีม่อีทิธพิลต่อการตระหนกัรูต่้อตราสนิคา้บตัร
 เครดติยเูนีย่นเพย ์ธนาคาร ICBC จ ากดั (มหาชน). วทิยานิพนธ ์บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ). กรุงเทพฯ: 
        คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
 


