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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาผลการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสท์ีเ่กิดจากปจัจยัการตลาดเชิง
บูรณาการ IMC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและผลการตดัสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคสท์ี่เกิดจากปจัจัยดา้นอื่นๆ 
กล่าวคอื ดา้นภาพลักษณ์ ดา้นความจงรกัภกัด ีและดา้นความไวว้างใจ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้
ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้สิน้ 400 คน มาจากผูบ้รโิภคทัง้เพศ
ชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิโดยใช้ค่าสถติกิารแจกแจงความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวธิี
ทางตรง (Enter) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคกาแฟสตารบ์คัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามเหน็ระดบัมาก
ต่อปจัจยัดา้นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และมคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดต่อปจัจยัดา้นภาพลักษณ์และ
ดา้นความไวว้างใจกับความจงรกัภกัดตีามล าดบั ส าหรบัผลการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาพบว่าปจัจัยดา้น (Promotion) การส่งเสริมการขายนั้น ผู ้บริโภคมีความคดิเหน็เรื่องโปรโมชัน่ซื้อ 1 แถม 1 มี
ความส าคญัมากทีสุ่ด และปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการตลาดเชิงบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยดา้นภาพลักษณ์ต่อตรา
สนิคา้ ไดแ้ก่ตราสนิคา้ของรา้นสตารบ์คัสม์ชีื่อเสยีง ความหลากลายของแก้วกาแฟทีท่นัสมยัและมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั และ
ความไวว้างใจในกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสข์องผูบ้รโิภค อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05  
 
ค าส าคญั :  ปจัจยัการตลาดเชิงบูรณาการ การตดัสนิใจ รา้นกาแฟสตารบ์คัส ์
 

Abstract 
 

This study has objective to study (1) to study the relationship between the market-oriented integrated and 
purchasing decision makers on Starbucks (2) to study the relationship between other factors that influence on 
buying Starbucks coffee decision to buy coffee. The sample used in this study were both male and female 
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consumers which segment in Bangkok. Customers old Starbucks coffee are also including co., 400 sample areas 
using. This study using questionnaires as a tool for date collection to find out statistics and data  analysis which 
indicate on percentage, mean, standard division, T-test and Multiple Regression Analysis (MRA) with statistical 
significantly at .05 levels. 

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. According to the result, promotion (buy one get one) 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, buy 1 get 1 that is the most important. And other factors 
affecting integrated marketing communications. The study found that the loyalty and the trust in Brand Starbucks 
Coffee. Relation to the decision to purchase Starbucks Coffee Co. of consumers.  

Statistically statistical significantly at .05 levels Researchers have suggested by use of this research data 
to guide the marketing strategy and development of Integrated marketing communications (IMC) on Starbucks 
coffee 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). Sale process 
(Sale procedure) product image (Brand image) loyal to the brand (Brand loyalty) and trust (Trust) for consumers to 
buy Starbucks Coffee (Starbucks). 

 
Keyword: Corporate Governance Director Compensation Management Compensation Firm Performance.  
 
บทน า 

จากสภาวะในปจัจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจรา้นกาแฟมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้และรบัความสนใจจากผูบ้ริโภคไม่น้อย 
และหากพูดถึงกาแฟระดบัพรีเมี่ยม คงไม่มีใครไม่รู้จกั “กาแฟสตาบคัส”์ เพราะร้านกาแฟสตาร์บัคส์เป็นผูน้ าในตลาดใน
รูปแบบรา้นกาแฟระดบัพรเีมี่ยม แต่ในขณะเดยีวกันคู่แข่งขนัก็เริ่มมีเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ อกีทัง้ยงัมกีารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การแข่งขนัเพื่อใช้แข่งขนัชิงส่วนแบ่งตลาดกาแฟอยู่ตลอดเวลา จากปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการท าวจิยัเรื่อง
ปจัจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์ัคสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมปีจัจัย
หลัก คอืปจัจยัดา้นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และปจัจยัรอง คอืปจัจยัดา้นภาพลักษณ์, ปจัจยัดา้น
ความจงรกัภกัด ีและปจัจยัดา้นความไวว้างใจในตวัสนิคา้ ซึ่งจากผลวจิยัจะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพัฒนา
กลยุทธก์ารตลาดสนิคา้และบรกิารของรา้นกาแฟสตารบ์คัสไ์ด้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพงึพอใจ
สูงสุด ส าหรบัภาพรวมของธุรกิจประเภทรา้นกาแฟปจัจุบนัผูบ้รโิภคนิยมเขา้รา้นกาแฟสดทีม่กีารตกแต่งรา้นอย่างหรูหรามี
ความทนัสมยัมบีรรยากาศทีร่ื่นรมยผ์่อนคลาย ทีเ่รียกว่ารา้นกาแฟพรเีมีย่ม (Premium) กันมากขึน้โดยบรษิัทคาดการณ์ว่า
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมในปีน้ีจะมีมูลค่าเท่ากับ 5,100 ล้านบาท เทียบกับปี ที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ร้านกาแฟพรีเมี่ยมเป็น
ธุรกิจทีน่่าจบัตามองจากกระแสความนิยมดื่มกาแฟมากขึน้ของคนไทยและการกระตุน้ตลาดของบรรดาผูป้ระกอบการโดย
การระดมกลยุทธก์ารตลาดทีห่ลากหลายเพื่อใหค้นไทยหนัมาดื่มกาแฟกันมากขึน้อกีทัง้ศูนยว์จิัยกสกิรไทยเหน็ว่ากาแฟยัง
เป็นธุรกิจทีน่่าสนใจเน่ืองจากอตัราการบรโิภคกาแฟของคนไทยยงัอยู่ในเกณฑต์ ่า คอื น้อยกว่า 0.5 กิโลกรมัต่อคนต่อปีหรอื
คิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วยต่อคนต่อปี โดยคาดว่ามีคนไทยทีบ่ริโภคกาแฟเพียงร้อยละ3 0 ของประชากรทัง้หมดเท่านัน้
ดงันัน้ธุรกิจกาแฟยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก (ศูนยว์จิยักสกิรไทย ,2549)  
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จากกระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองท าให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จาก
ต่างประเทศใหค้วามสนใจเขา้ลงทุนประกอบกิจการรา้นกาแฟสตารบ์คัสไ์ดเ้ขา้ลงทุนในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ .ศ . 2541 ใน
ระยะเวลา 10 ปี ร้านกาแฟสตาร์บคัสม์ีสาขารวมแล้ว 108 สาขา โดย 78 สาขา ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและ 30 สาขา 
ตัง้อยูในจงัหวดัท่องเที่ยวต่างๆตลาดเป้าหมายหลักอยู่ทีก่ลุ่มผูม้กีารศึกษาและท างานในส านักงานรวมทัง้นักท่องเที่ยวที่มี
ความชื่นชอบในการดื่มกาแฟ การประสบความส าเร็จของรา้นกาแฟสตารบ์คัสนั์ ้นเกิดจากการบรหิารโดยยดึหลักการการ
สรา้งสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท างานใหค้วามส าคญักับรสชาตใิหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน การท างานดว้ย
ความกระตือรือร้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจอย่างสูงสุด ปจัจัยที่ส าคัญคือ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
(Integrated Marketing Communication : IMC) ซึ่งเป็นเครื่องมอืทีท่ าใหเ้กิดการตดิต่อสื่อสารขอ้มูลระหว่างผู ้ขายและผู้ซื้อ 
เพื่อจูงใจ เตือนความจ า สร้างทัศนคติและท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยเครื่องมือของ IMC น้ี ประกอบไปด้วย การ
โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม 
ซึ่งถา้สามารถพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธด์า้น IMC ในการสื่อสารขอ้มูลทีส่อดคล้องกับพฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ได ้ก็จะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินกิจการไดด้มีากยิง่ขึน้ สิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจ ทีจ่ะศึกษาถงึ “ปจัจยั
การตลาดเชิงบูรณาการที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตาบคัส ์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” อนัจะน าไปสู่แนว
ทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพื่อปรบัปรุงใหต้รงกับการรบัรูแ้ละความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความตอ้งการได้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปจัจัยทางการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัดา้นอื่นๆ คอื ดา้นภาพลักษณ์ ความจงรกัภกัด ี และความไวว้างใจ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
กาแฟสตารบ์คัส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ปจัจัยด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ปจัจยัดา้นอื่นๆ คอื ภาพลักษณ์ ดา้นความจงรกัภกัด ี และดา้นความไวว้างใจที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟ
สตารบ์คัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเครื่องมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใช้การตดิต่อสื่อสารทุกรูปแบบทีเ่หมาะสมกบผูบ้รโิภคหรอืเป็นสื่อทีผู่บ้ริโภค
เปิดรบัซึ่งเป็นการใช้เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดหลายๆอย่างมาผสมผสานกันโดยเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดที ่ ให้
ความส าคญัประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยพนักงานขายการส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพันธ์
การสื่อสาร ณ จุดซื้อและการจดักิจกรรม ทางการตลาด มรีายละเอยีดดงัน้ี  
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เครื่องมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Tools)   
การติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการจะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ

ผู ้บริโภคในแต่ละกลุ่มโดยรูปแบบที่นิยมใช้กันมากในปจัจุบนัได้แก่การโฆษณาการประชาสมัพันธ ์การขายโดยพนักงาน 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตลาดทางตรงการจัดแสดงสินค้าการใช้สื่อเคลื่อนที่  การให้บริการ ดัง
รายละเอยีด 6 แบบดงัต่อไปน้ี  

1. การโฆษณา จัดเป็นการสร้างการติดต่อสื่อสารด้านตราสนิคา้การโฆษณาจะเลือกใช้ในกรณีที่องค์กรธุรกิจ
ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางตลอดจนมีความต้องการวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ทีช่ัดเจนใหค้รองใจผู ้บริโภคนอกจากนัน้ยังสามารถน ามาใช้เพื่อเป็นการตอกย ้าสินคา้สร้างความแตกต่างและ
แสดงจุดขายจนน ามาซึ่งการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค  

2. การประชาสมัพนัธ ์องคก์รธุรกิจสามารถน าการประชาสมัพนัธม์าใช้เพื่อเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ทีเ่หนือกว่า
คู่แข่งซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างในตวัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างดทีัง้น้ีการประชาสมัพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรูก้ับ
บุคคลโดยผลิตภณัฑจ์ะประสบความส าเรจ็ในการน าเสนอออกสู่ตลาดไดเ้มื่อผูบ้รโิภคมคีวามรูใ้นตราสนิคา้นัน้ๆ (มาลินี มาลี
คล้าย, 2553) 

3. การขายโดยใช้พนักงาน องคก์รจะเลือกใช้พนักงานขายเมื่อลักษณะสนิคา้มคีวามซับซ้อนตอ้งอาศัยผูม้คีวามรู้
และผู ้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละจ าเป็นต้องมีพนักงานขายช่วยอธิบายตลอดจนจ าเป็นตอ้งใช้ในกรณีที่สนิคา้นัน้
ตอ้งการการบรกิารทีด่หีรอืตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูซ้ื้อกับผูข้ายใหเ้กิดขึน้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความมัน่ใจและ
มขีอ้มูลทีเ่พยีงพอส าหรบัการตดัสนิใจซื้อครัง้ต่อไป เป็นตน้  

4. การส่งเสริมการขาย จัดเป็นเครื่องมอืระยะสัน้ที่ช่วยกระตุน้ให้ผู ้บริโภคเกิดการซื้อสนิคา้ (เรือง สิงห์สมาธ,ิ 
2013) และยังจัดว่าเป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ ้นให้หน่วยงานขายและผู้จัดจ าหน่ายท าการขายในทันทีทันใด
นอกจากนัน้ยงัจดัว่าเป็นเครื่องมอืทีช่่วยกระตุน้ความตอ้งการซื้อทีน่ ามาใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยพนักงานที่
กระตุน้ความสนใจจนท าใหเ้กิดการทดลองใช้หรอืการใช้ การซื้อโดยผูบ้รโิภคหรอืบุคคลอื่นในช่องทางจ าหน่าย 

5. การตลาดโดยตรง ส่วนใหญ่องคก์รมกัประยุกตใ์ช้ในรูปแบบการตลาดทางไกล การขายทางแคตตาล๊อค การ
สัง่ซื้อทางไปรษณีย ์การขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะตรง ทัง้น้ีจะเหมาะสมส าหรบัน ามาเป็นเครื่องมอืใช้ในการสื่อสาร
ทางการตลาด เพื่อเป็นการกระตุน้การตดัสนิใจซื้อใหเ้กิดขึน้กับลูกคา้อกีทัง้ยงัช่วยเป็นการเตอืนความจ า และสรา้งสมัพนัธ์
อนัดกีับลูกคา้(อารรีตัน์ จติประสพเนตร, 2555) 

6. การตลาดกิจกรรม จัดว่าเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญเพราะสินค้าบางชนิดสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกคา้ไดด้ว้ยวธิีการสาธิต ณ จุดขาย ส าหรับสินคา้ที่น าเข้าสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการสื่อสาร
เกี่ยวกับการส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ (ปิยมาภรณ์ คุม้ทรพัย,์ 2557) 
  Kevin Keller กล่าวว่า “งทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งของบริษัทการสรา้งและบรหิารจดัการตราสนิคา้กลายเป็นสิ่

ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในแทบทุก อุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท ”ยิง่สภาวะการแข่งขนัของสนิค้าและ
บรกิารสูงขึน้การสรา้งและรกัษาเอกลักษณ์ตราสนิคา้รวมทัง้ส่วนทุนของตราสนิคา้ จ  ําเป็นตอ้งอาศัยการสรา้งตราสนิค้าที่
เป็นทีช่ื่นชอบ แขง็แกร่ง และโดดเด่นขึน้ในใจของลูกคา้ 
 Kotler (2011) กล่าวว่าแมผู้บ้รโิภคจะมคีวามแตกต่างกัน มคีวามตอ้งการแตกต่างกันแต่ผูบ้รโิภคจะมีรูปแบบการ
ตดัสนิใจซื้อทีค่ล้ายคลึงกัน ซึ่งการประเมนิการตดัสนิใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. คุณสมบัต ิ(Attributes) และประโยชน์ของสนิคา้ทีไ่ด้รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
และคุณสมบตัขิองสนิคา้ว่า สามารถท าอะไรไดบ้า้งหรอืมคีวามสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑว์่าเป็นมวลรวม
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ของลักษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์ซึ่งผูบ้รโิภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่าน้ีว่าเกี่ยวขอ้งกับตนเองเพยีงใด และ
เขาจะใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดกับลักษณะทีเ่กี่ยวขอ้งกับความตอ้งการของเขา 

2. ระดับความส าคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึงความส าคัญของคุณสมบัติ  (Attribute 
Importance) ของสนิคา้เป็นหลักมากกว่าพจิารณาถงึความโดดเด่นของสนิคา้ (Salient Attributes) ทีเ่ราไดพ้บเหน็ ผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคญักับลักษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑใ์นระดบัแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความตอ้งการของเขา 

3. ความเชื่อถอืต่อตรายีห่้อ (Brand Beliefs) คอื การพจิารณาถงึความเชื่อถือต่อยีห่้อของสินคา้หรอืภาพลักษณ์
ของสนิคา้ (Brand Image) ทีผู่บ้รโิภคไดเ้คยพบเหน็ รบัรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี ผูบ้รโิภคจะสรา้งความเชื่อในตรายีห่อ้ขึน้
ชุดหน่ึงเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอทิธิพลต่อการประเมินทางเลือกของ
ผูบ้รโิภค 

4. ความพอใจ (Utility Function) คอื การประเมนิว่า มคีวามพอใจต่อสนิคา้แต่ละยีห่อ้แค่ไหน ผูบ้รโิภคมทีศันคติ
ในการเลือกตรา โดยผู้บริโภคจะก าหนดคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการแล้วผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑท์ีต่อ้งการกับคุณสมบตัขิองตราต่างๆ 

5. กระบวนการประเมนิ (Evaluation Procedure) วธิน้ีีเป็นอกีวธิหีน่ึงทีน่ าเอาปจัจยัส าหรบัการตดัสนิใจหลายตัว 
เช่น ความพอใจ ความเชื่อถอืในยีห่อ้ คุณสมบตัขิองสนิคา้มาพจิารณาเปรยีบเทยีบใหค้ะแนน แล้วหาผลสรุปว่ายีห่อ้ใดไดร้บั
คะแนนจากการประเมนิมากทีสุ่ด ก่อนตดัสนิใจซื้อครัง้ต่อไปและท าใหเ้กิดพฤตกิรรมหลังการซื้อ 
 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ 
ธรีศักดิ ์ก าบรรณารกัษ์ (2527( ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ หมายถงึ ภาพทีค่นรูส้กึนึกคดิหรอืวาดขึน้ในใจ 

จะเป็นภาพของอะไรก็ได้ทัง้ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเช่น ภาพของคน หน่วยงาน องค์กร สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นต้น
ภาพลักษณ์เกิดขึน้จากการไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารทัง้ประสบการณ์ทางตรงหรอืทางออ้มบวกกับความรูส้กึนึกคดิทีเ่กิดขึน้ ใน
จติใจ หรอืเป็นภาพในใจทีบุ่คคลรบัรูต้่อบุคคล วตัถุ สตัว ์สิง่ของ สถานที ่ 
 พรรณราย แสวงผล (2555( ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายถงึ ภาพที ่เกิดขึน้ในจติใจ ซึ่งบุคคลมี
ความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร สถาบัน ภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนั้น อาจจะได้มาจากทัง้ประสบการณ์ตรง  (Direct 
Experience) และประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ของตวัเขาเอง เช่น ไดพ้บประสบมาดว้ยตนเอง หรอืไดย้นิ
ไดฟ้งัมาจากค าบอกเล่า ของผูอ้ ื่น เพื่อนฝูงญาตมิติร หรอืจากกิตตศิัพทเ์ล่าลือต่างๆนานา เป็นตน้  
 Fatema, Azad, and Masum (2015) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของ ความเชื่อ 
ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั ้น จะมีความ
เกี่ยวพนัอย่างสูงกับภาพลักษณ์สิง่ของสิง่นัน้ๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความจงรกัภกัดีต่อตราสินค้า 
ความหมายของความจงรกัภกัดีต่อตราสนิคา้ Aaker กล่าวว่าความภกัดตี่อตราสนิคา้เป็นสิง่ทีอ่แสดงถึงความยึด

มัน่ที่ผู ้บริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภักดตี่อตราสนิคา้เป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสนิค้า (Brand Equity) ที่ส าคญั
ทีสุ่ดของคุณค่าตราสนิคา้เพราะหากผูบ้ริโภคไม่เหน็ความแตกต่างของสนิคา้แต่ละตราก็จะเป็นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจ
เลือกซื้อ อตราสนิคา้อื่นแต่ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ในระดบัสูงผูบ้รโิภคมกีารซื้อสนิคา้อย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ยัง
เป็นองคป์ระกอบหลักทีท่ าใหผู้บ้รโภคเกิดการซื้อซ ้าผูบ้รโิภคที่มปีระสบการณ์การต่อการใช้สนิคา้ก็จะสามารถลดตน้ทุนทาง
การตลาดใหก้ับตราสนิคา้นัน้กิจการมอี านาจในการต่อรองกับรา้นคา้และยงัช่วยปกป้องตราสนิคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง 
อนัจะเป็นสิง่ทอ้นใหเ้หน็ถงึศักยภาพทางการตลาดของตราสนิคา้นัน้นอกจากนัน้ความภกัดตี่อตราสนิคา้หรอืความภักดีต่อ
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แบรนด ์(Brand Loyalty) นัน้ทุกวนัน้ีถอืเป็นงานส าคญัทีแ่ทบทุกบรษิัทแสวงหายิง่ลูกคา้มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้มากเท่าใด
มูลค่าโดยรวมของตราสนิคา้ (Brand Value) นัน้ก็จะมคี่าเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ยและการทีลู่กคา้มคีวามภกัดสีูงต่อแบรนดใ์ด
แบรนดห์น่ึงก็ยงัหมายถงึโอกาสในการสรา้งความมัน่คงใหก้ับแบรนด์ๆ นัน้ทัง้ในแง่ยอดขายการบรหิารตน้ทุนในการท าธุรกจิ
ทีต่ ่าลงโอกาสในการทาก าไรทีม่ากขึน้รวมถงึโอกาสในการขยายตลาดของแบรนดใ์หก้วา้งขวางมากขึน้แต่การจะสรา้งความ
ภกัดตี่อแบรนดนั์น้คงจะเหมารวมว่าลูกคา้ทุกคนนัน้มคีวามภกัดเีหมือนๆกันหรอืมคีวามภกัดทีี่อยู่ในระดบัเดยีวกันนั้นก็คง
จะเป็นการสรุปรวบจนเกินไปซึ่งแทท้ีจ่ริงแล้วความภกัดีต่อตราสนิคา้ของลูกคา้นัน้สามารถแบ่งแยกออกเป็นไดห้ลายกลุ่ม  
(Loyalty Segmentation) (Aker, 1991) ศาสตราจารย์ชื่อดังด้านการสื่อสารการตลาดได้กล่าวไว้ในเรื่องความภักดีต่อ             
ตราสนิคา้ว่าความภกัดขีองลูกคา้นัน้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 4 กลุ่มดงัน้ี  

1) กลุ่มทีไ่ม่ใช่ลูกคา้ (Non-Customer) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท้ีใ่ช้สนิคา้ของแบรนดค์ู่แข่งหรอืไม่ได ้ ใช้สนิคา้ในรูปแบบ
หรอืชนิดทีบ่รษิัทเสนอเขา้สู่ตลาด  

2) กลุ่มทีอ่่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) เป็นกลุ่มทีม่คีวามภักดตี่อแบรนด์สนิคา้ในระดบัต ่าราคาเป็นเครื่อง 
จูงใจในการตดัสินใจซื้อสนิคา้และลูกคา้ในกลุ่มน้ีพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้สนิคา้แบรนด์อื่นๆเมื่อเปรียบเทยีบแล้วราคาของ
คู่แข่งดูเหมาะสมกว่าหรอืบางครัง้จะถูกกว่าหรอืเกิดจากความเคยชินในการซื้อสนิคา้มากกว่าทีจ่ะใช้เหตุผลพจิารณาในการ
ซื้อสนิคา้ดงันัน้ราคาจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะดงึดูดใหเ้กิดการซื้อซ้ํา  

3) กลุ่มที่ใช้สองหรือสามแบรนด์ (Fence Sitter) หากสินคาที่ บริษัทวางขายอยู่ในท้องตลาดไม่ได้ โดดเด่นหรอื
แตกต่างจากคู่แข่งแล้วลูกคา้บางกลุ่มก็อาจจะมคีวามภกัดตี่อสนิคา้สองถงึสามแบรนดใ์นเวลาเดยีวกันและพรอ้มทีจ่ะเปลี่ยน
หรอืใช้แบรนดใ์ดแบรนด์หน่ึงทดแทนกันไดโ้ดยไม่ได้ยดึติดกับแบรนดใ์ดอย่างเฉพาะเจาะจง ตวัอย่างในกรณีทีเ่หน็ได้คือ
น ้าอดัลมโคลาทีลู่กคา้หลายๆ คน พรอ้มทีจ่ะเลือก ดื่มไดท้ัง้โคคา โคลาหรอืเป๊ปซี่ขึน้อยู่กับรา้นคา้หรอืสถานการณ์ที่ก าลัง
เผชิญอยู่นัน้มีสนิคา้แบรนดใ์ดจ าหน่ายอยู่ ในกรณีน้ีอาจจะพบลูกค้าที่มคีวามภักดีต่อแบรนด ์(Committed Loyalty) ของ            
โคคา โคลา หรอืเป๊ปซี่ ในระดบัทีท่ดแทนกันไม่ไดร่้วมตวั         

4) กลุ่มที่หนักแน่นมัน่คงต่อแบรนด์ (Committed Loyalty) ลูกค้ากลุ่มน้ีถอืเป็นยอดปรารถนา ของเจ้าของสนิคา้
เพราะลูกคา้ยดึตดิในแบรนดห์น่ึงๆ โดยมคีวามรูส้กึว่าแบรนดนั์น้เป็นเสมอืนเพื่อน คนสนิท หรอืรูใ้จ (My Brand) ซึ่งในกรณี
ลูกคา้ทีม่คีวามหนักแน่นมัน่คงต่อแบรนดห์น่ึงนัน้มกัจะซื้อสนิคา้ เพยีงแบรนดเ์ดยีว ไม่ลังเลใจที ่จะซื้ออแบรนดส์นิคา้นัน้ๆ
และเกิดการซื้อซ ้าๆ อย่างต่อเน่ืองรษิัทสามารถสรา้งความภกัดตี่อแบรนดไ์ด ้(ธนิต แสงทองล้วน, 2545) 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัการไว้วางใจ (Trust)  
ความหมายของความไวว้างใจ Maslow,(Maslow, Stephens, Heil, & Bennis, 1998) กล่าวว่า ความไว้วางใจมี

ความสาคญัอย่างยิ่งในการก าหนดลักษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสมัพนัธ์ภาพระหวางลูกคา้และองงคก์ร ความไวว้างใจ คอื 
สภาพความเป็นจริงเมื่อคนจานวนหน่ึง เกิดความเชื่อมัน่โดยเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถอื  (Reliability)  
และความซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีความสมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกบกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่อง
บุคลิกภาพและจติวทิยา เชท (Sheth, Mittal, & Newman, 1999) อา้งองิใน ธรีพงษ์เทีย่งสมพงษ์, 2551,หน้าที ่29 กล่าววา่ 
ความไวว้างใจคอืความเตม็ใจทีจ่ะวางใจ ต่อหุน้ส่วนการแลกเปลี่ยนเป็นของคนคนหน่ึงดวยความเชื่อมัน่ซึ่งมกีรอบแนวคิด
คอืการรบัรูว้่าผูบ้รโิภคความเชื่อมัน่ในการบรกิาร (Walker & Guest, 1952)ประกอบดว้ย 5C ดงัน้ี 
  การสื่อสาร (Communication) :  Self-disclosure and Sympathetic Listening พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกคา้ 
ในลักษณะที่ท าใหลู้กคา้อบอุ่นใจไดพ้นักงานควรแสดงความเปิดเผยจริงใจและพร้อมใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้เพื่อใหท้ัง้             
สองฝ่ายเตม็ใจแสดงความรูส้กึและความคดิร่วมกัน  
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 ความใส่ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความพร้อมที่จะให้นั ้นกลายเป็นคุณสมบัตขิอง
ความสมัพนัธใ์กล้ชิดทีป่ระกอบดว้ยความเอือ้อาทร ความอบอุ่น และ ความรูส้กึปกป้อง ซึ่งมผีลใหลู้กคา้รูส้กึด ี 
 การให้ข้อผูกมัด  (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า องค์กรควรจะยอมเสียผลประโยชน์ เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีับลูกคา้  
 การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรอืความสอดคล้อง (Compatibility) ความเอาใจ ใส่ลูกคา้จะท าใหลู้กคา้รูส้กึ
ถงึความสะดวกสบาย  
 การแก้ไขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ (Trust) ถา้องคก์รสามารถท า ใหลู้กคา้รูส้กึ
สบายใจไดจ้ะดกีว่าการทีอ่งคก์รตอ้งแก้ไขสถานการณ์ความขัดแยง้กับลูกคา้นัน่คอืองคก์รควรจะแสดงความรบัผดิชอบด้วย
การออกตวัไวก่้อนว่า ถา้ลูกคา้พบสิง่ใดทีส่งสยัหรอืไม่ ชอบใจในสนิคา้หรอืบรกิารทีลู่กคา้คดิว่าตนจะเสยีเปรยีบขอใหลู้กค้า
รบีถามเพื่อใหพ้นักงานไดร้บีชี้แจงโดยเรว็ ก่อนทีลู่กคา้จะรูส้กึโกรธหรอืไม่พงึพอใจในสนิค้าและบรกิาร ความไวว้างใจเป็น
ปจัจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างความภักดแีละมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกันระหว่างความไว้วางใจและความ
ภักดีของลูกคา้ในการสร้างความมัน่ใจของลูกคา้และการส่งมอบคุณภาพการบริการน าไปสู่องคก์รที่ส่งผลต่อการเพิม่ขึน้
ความไวว้างใจของลูกคา้มีการศึกษาความไวว้างใจหลากหลายสาขา รวมทัง้ทางด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ใน ด้าน
จิตวิทยา จากการศึกษาที่ผ่านมา ความไว้วางใจโดยทัว่ไปมุ่งเน้นในด้านลักษณะประจ าตัวบุคคล (Personal 
Characteristics) ไดแ้ก่ อุปนิสยั ทศันคต ิและแรงจูงใจ สรุปไดว้่าความไวว้างใจ หมายถึง การเตม็ใจยนิยอมหรอืเชื่อมัน่ของ
ผู ้ที่ไว้วางใจต่อผู ้ที่ได้รับ ความไว้วางใจ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะด าเนินต่อไปในการที่จะให้ผูท้ี่ไดร้ับความเชื่อถอื
ไวว้างใจไดก้ระท าทุกวถิทีางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารดัเอาเปรยีบผูท้ไีวว้างใจซึ่งไม่สามารถท าเองได ้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The buying decision process)  
บทบาทในการซื้อ (buying roles)ในกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคนัน้จะประกอบไปดว้ยบุคคลหรอืกลุ่มคน 

ทีเ่ขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมบีทบาทในการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คอื 
1. ผูร้เิริม่ (Initiator) คอื บุคคลทีเ่สนอความคดิในการซื้อผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก 
2. ผูม้อีทิธพิล (Influencer) คอื ผูท้ีม่อีทิธพิลในการใหค้ าแนะน า ใหข้อ้เสนอแนะในการตดัสนิใจซื้อ  
3. ผูต้ดัสนิใจซื้อ (Decider) คอื ผูท้ีต่ดัสนิใจในการซื้อสนิคา้เป็นครัง้สุดทา้ยในเรื่องต่างๆ คอื ซื้อหรอืไม่ซื้อซื้ออะไร 

ซื้อทีไ่หน และซื้ออย่างไร  
4. ผูซ้ื้อ (Buyer) คอื ผูท้ าการซื้อสนิคา้นัน้ๆ  
5. ผูใ้ช้ (User) คอื บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ช้หรอืบรโิภคสนิคา้นัน้ๆ  

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากร ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคที่ดื่มกาแฟสตารบ์คัสใ์นเขตกรุงเทพหานคร ทัง้เพศชายและเพศหญิง 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึกาหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาด ตวัอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมัน่รอ้ยละและระดบัความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา.2549: 14) โดยมขีนาด
กลุ่มตวัอย่าง ทัง้สิน้ 385 ตวัอย่าง แต่เพื่อส ารองความผดิพลาด ผูว้จิยัจงึเก็บเพิม่อกี 15 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
385 คน โดยส ารองความผดิพลาดจากการเก็บขอ้มูล 15 ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
กลุ่มลูกคา้รา้นสตาบคัส ์โดยเก็บ 400 ราย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งประกอบดว้ยค าถาม 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ ค าถามเกี่ยบกับขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ปจัจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าถามเกี่ยวกับปจัจัยดา้นอื่นๆ คือ ด้านภาพลักษณ์ ด้านความจงรักภักด ีด้านความไวว้างใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าถามเกียวกับการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัส ์และค าถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการบรโิภค ของผูต้อบแบบสอบถาม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ศึกษางานวจิยัและเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกตอ้งตามค าแนะน า 
3. น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับประชากรทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างประมาณ 30 คน เพื่อพจิารณาถงึปญัหา

อุปสรรคและข้อขัดข้องบางประการของผู้ตอบแบบสอบถาม และน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม                
โดยวธิกีารหาค่าสอดคล้องในแบบสมัประสทิธิแ์อลฟ่าเท่ากับ 0.860 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามเชื่อถอืได ้

4. น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้ แล้วน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ         
กลุ่มตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 

ข้อมูลด้านส่วนบุคคล ผู ้บริโภคเป็ยเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ตัง้แต่ 25,001-35,000 บาท และจากสมมติฐานการวิจัย พบว่า 
ลักษณะปจัจยัส่วนบุคคล เกือบทุกดา้นมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลดา้นปจัจยัการตลาดเชิงบูรณาการของผูบ้รโิภค ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับการตลาดเชิงบูรณา
การ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มากทีสุ่ด โดยภาพรวมในระดบัมาก (  = 3.55) โดยมคีวามคดิเหน็ระดบัมากในดา้นการขาย
โดยใช้พนักงานและการตลาดเชิงกิจกรรม (  = 3. 81)  ด้านการตลาดทางตรง (  = 3.54) ด้านการส่งเสริมการขาย                
(  = 3.51) และมคีวามคดิเหน็ระดบัปานกลางในดา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์(  = 3.07) ตามล าดบั        

ขอ้มูลดา้นอื่นๆ สรุปค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามโดยรวมชอง 
ปจัจยัดา้นอื่นๆต่อกาแฟสตาบคัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (n=400) 
 

ปัจจยัด้านอื่นๆ   S.D. แปลความ 
ดา้นภาพลักษณ์ 4.04 0.55 มาก 
ดา้นความจงรกัภกัด ี 3.63 0.60 มาก 
ดา้นความไวว้างใจ 3.63 0.64 มาก 
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ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความจงรักภักดี ดา้นความไวว้างใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 แผนภูมแิท่งของปจัจยัดา้นอื่นๆ ต่อกาแฟสตาบคัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
จากตาราง พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ระดบัมากต่อปจัจยัภาพลักษณ ์(  = 4.04)  ดา้นความไวว้างใจและ 

ดา้นความจงรกัภกัดเีกี่ยวกับกาแฟสตาบคัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ( = 3.63)  
 
สรปุและอภิปรายผล 

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความ
ต้องการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ โดยไม่สอดคล้องกับระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความต้องการบริโภคกาฟสตารบ์คัส์              
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคดิของ Kotler (Kotler, 2003) กล่าวว่า อาชีพเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ซึ่งแต่
ละอาชีพจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการใช้สนิคา้ และบรกิารทีแ่ตกต่างกัน อนัเกิดจากวฒันธรรมย่อยของแต่ละ
กลุ่มทีม่ลีักษณะเฉพาะแตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านการตลาดเชิงบูรณาการ 
ดา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธก์าแฟสตาบคัส์

ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลางเกี่ยวกับการโฆษณาตามป้าย  สถานีรถไฟฟ้า/ รถประจ าทาง/ (  = 3.23) การ
แชรรู์ปกาแฟของ สตาบคัสท์างสื่อออนไลน์  (  = 3.05) และการโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ ์หรอื social media ของสตารบ์คัส ์
(  = 2.93) ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการขาย  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการขายกาแฟ สตาบัคส์ในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัมากเกี่ยวกับการจดัโปรโมชัน่ซื้อ ตามช่วงเวลา ของทางรา้นสตาบคัส ์1 แถม 1 (  =3.92( และมี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการขายกาแฟสตาบัคส์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลางเกี่ยวกับการมอบส่วนลด
ส าหรบั Gold & Green members ของทางรา้นกาแฟสตาบคัส ์ (  =3.33) และการเคยเขา้ใช้บรกิารรา้นสตาบคัส ์ จากการ
จดัท าโปรโมชัน่ซื้อเครื่องดื่ม%20 ขนม ลด+ (  =3.27( ตามล าดบั 
 ด้านการขายโดยใช้พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการขายโดยใช้พนักงานกาแฟสตาบัคส์เขต
กรุงเทพมหานครในระดบัมากเกี่ยวกับพนักงานของรา้นสตาบคัสม์มีารยาทและให้บรกิารไดอ้ย่างมอือาชีพ (  =4.04( การ
เอาใจใส่และดูแลการให้บริการของพนักงานเป็นทีน่่าพอใจต่อการซื้อกาแฟสตาบคัส ์(  =3.99) พนักงานมีการสอบถาม
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ความต้องการเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อกาแฟ (  =3.81) พนักงานมีการจดจ าชื่อของลูกค้าไดเ้ป็นอย่างด ี(  =3.42(
ตามล าดบั 
 ด้านการตลาดทางตรงกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อการตลาดทางตรงกาแฟสตาบคัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร                
ในระดับมากเกี่ยวกับการเสนอโบชัวร์เมนูลดราคาส าหรับสาขาที่เปิดใหม่ของร้านสตาบัคส์เป็นที่สิ่งที่ดี (  =3.62)                 
ร้านสตาบัคส ์มีการมอบส่วนลดพิเศษต่างๆผ่านSMS ให้กับลูกคา้ที่เคยใช้บริการหรือเคยเป็นสมาชิกมาก่อนเป็นทีพ่อใจ                 
(  =3.47) ตามล าดบั  

ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการตลาดเชิงกิจกรรมกาแฟ สตาบัคส์ ในเขต
กรุงเทพมหานครในระดบัมากเกี่ยวกับการใหลู้กคา้ทดลองชิมเครื่องดื่มตวัอย่าง เพื่อเป็นการโปรโมทเครื่องดื่มของรา้น  
สตาบัคส์ตัวใหม่ไปในตัวด ี(  =3.97 การจัดกิจกรรมการกุศล (เช่นการบริจาคหนังสือให้กับเดก็ยากไร้ เป็นการสร้าง
ภาพพจน์ทีด่ใีหก้ับรา้นสตาบคัส ์(  =3.66ตามล าดบั ( 

ดา้นอื่นๆ ปจัจยัดา้นอื่นๆ คอื ดา้นความไวว้างใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความไวว้างใจ ต่อกาแฟสตารบ์คัส ์มคีวามสมัพนัธก์ับผูบ้รโิภคทีจ่ะกลับมาซื้อกาแฟสตารบ์คัสอ์กีในครัง้ต่อไป 

และจะพูดถงึกาแฟสตารบ์คัสใ์นทางทีด่เีสมอโดยส่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546, น .406) กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ในสินคา้และบริการเป็นกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดอย่างหน่ึง (Trust) เป็นจุดรวมทีผ่สมผสานอย่างลงตวัระหว่างองคก์รกับสนิคา้ ความเชื่อมัน่ของตราสนิคา้มีผลดี
โดยตรงต่อภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ดงันัน้การประชาสมัพนัธจ์ีงมบีทบาทส าคญัทัง้ในการสรา้งความไว้ใจกับผู ้บรโิภคให้เกิด
ความตระหนักในตวัสนิคา้โดยมคีวามอยากทีจ่ะบรโิภคและรบับรกิาร และยงัเป็นสิง่ทีส่รา้งประโยชน์ใหก้ับองคก์รในการซื้อ
ซ ้าละบอกต่อไปยงับุคคลอื่นอีกดว้ย และตราสนิคา้ยงัเป็นสิ่งทีส่รา้งประโยชน์ใหก้ับองค์กรในการซื้อซ ้าใครัง้ไป และบอก
ต่อไปยงับุคคลอื่นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาปจัจยัดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ เช่นปจัจยัดา้นการรบัรู ้ปจัจยัดา้นความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร เป็น
ตน้ ทีอ่าจส่งผลต่อกรตดัสนิใจในการใช้บรกิารรา้นกาแฟสตารบคัส ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทีห่ลากหลายมากขึน้  

2. ควรท าการศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่ออธบิายเหตุลเชิงลึกของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบ์คัสใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาอธบิายประเดน็ทีต่อ้งการศึกษาในครัง้ต่อไป 

3. ควรท าการศึกษากลยุทธ์คู่แ ข่ง เช่น True Coffee, Coffee World, Coffee Bean เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบกับร้านกาแฟสตาร์บัคส ์และเมื่อทราบถงึข้อดีข้อเสยีแล้ว ร้านกาแฟสตาร์บคัสก์็จะมีข้อมูลและยังสามารถ
ปรบัเปลี่ยนกลยุทธใ์หม้ศีักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร .อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา              
สารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ ดร.ระพพีรรณ พริยิะกุล ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการ ตรวจคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยและเป็นประธานสอบร่วมกับ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ตลอดจนการให้ขอ้แนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้           
สารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยด์ว้ยความเคารพอย่างสูง 

ขอขอบคุณ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลัยทุกท่านทีอ่ านวยความสะดวก 
และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
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ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทัง้ในและนอกหลักสูตร ซึ่งไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลและค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์
และความรูใ้นการวจิยั อนัท าใหก้ารวจิยัครัง้น้ีส าเรจ็ลุล่วงไดด้ี 

ท้ายสุดน้ี คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู ้ว ิจัยขอนอบน้อมบูชาคุณบดิามารดาและ
บูรพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธสิาทวชิาอบรมสัง่สอนขา้พเจา้ จนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี  
 
เอกสารอ้างอิง 
เสร ีวงษ์มณฑา.  ( 2540). กระบวนการการบรหิารการตลาดและการสื่อสารการตลาด.  
        Journal of Burirum Rajabhat University, 7(2): 1-14.  
ชาตร ีพฒันเลิศพนัธ.์  ( 2546). ปัจจยัทีส่่งผลต่อตราภาพลักษณ์สนิคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์กศ .ม.  
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิวโิรฒ.  
ชุลีพร สสีนิท.  ( 2546). ปัจจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการตดิสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ ์บธ .ม .  
        (การจดัการ(. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ธนิต แสงทองล้วน( .2545). ความพงึพอใจทีม่ตี่อรา้นกาแฟ Local ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ . สารนิพนธ ์บธ .ม.  (การตลาด(. 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ธรีพนัธ ์โล่หท์องค า( .2559). ยุทธศาสตร ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสรา้งคุณค่าตราสนิคา้หน่ึงต าบล  
        หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย .VRU Research and Development Journal Humanities  
        and Social Science, 11(2): 185-192.  
บุศรากร วงษ์มงคล.  ( 2555). กลยุทธ ์การตลาดของบรษิัทแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย  :ศึกษาเฉพาะกรณีกลยุทธแ์นวราบ .  
        Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 7(1): 1-40.  
ปภาวด ีดุลยจนิดา.  ( 2527). พฤตกิรรมมนุษยใ์นการบรโิภคเครือ่งดืม่กาแฟ. ปรญิญานิพนธ ์กศ .ม . (บรหิารการศึกษา(. 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. 
ปิยมาภรณ์ คุม้ทรพัย.์  ( 2557). ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดของประเทศ 
        เกาหลี. วารสารวชิาการการตลาดและการจดัการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 1(1): 71-88.  
สุทธลิักษณ์ หวงัสนัตธิรรม.  ( 2553). ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในการเขา้ใช้บรกิารรา้นกาแฟ 
        สตารบ์คัสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Public Relations and Advertising, 3(1).  
สุรรีตัน์ รตันมณี.  ( 2551). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในการเขา้ใช้บรกิารรา้นกาแฟสตารบ์คัส์ 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 
Beneke, J., Adams, E., Demetriou, O., & Solomons, R. (2011). An exploratory study of the relationship between  
        store image, trust, satisfaction and loyalty in a franchise setting. Southern African Business Review, 15(2).  
Fatema, M., Azad, M. A. K., & Masum, A. K. M. (2015). Impact of Brand Image and Brand Loyalty in Measuring  
        Brand Equity of Islami Bank Bangladesh Ltd. Asian Business Review, 2(1): 42-46.  
Google. (2558). https://sites.google.com/site/sayfonsites/krabwnkar-tadsin-ci-sux  
Kotler, P. (2011). Philip Kotler's contributions to marketing theory and practice Review of Marketing Research:  
        Special Issue–Marketing Legends (pp. 87-120): Emerald Group Publishing Limited. 
Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management  
        perspective. Journal of brand management, 9(4): 249-261.  

https://sites.google.com/site/sayfonsites/krabwnkar-tadsin-ci-sux


12 
 
Preda. (2560). เมล็ดกาแฟ .http://www.preda-roastinghouse.com/Articles 
Starbuck. (2005). http://th.starbucks.co.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.preda-roastinghouse.com/Articles
http://th.starbucks.co.th/

