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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคที่ใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถติวิเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย

ของเพยีรส์นั 

 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาท 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดปากต่อปากแบบอเิล็กทรอนิกส ์ด้านการตลาด

ทางตรง ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น

กาแฟและขนมหวาน รา้น After you ดา้นจาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01  

 การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการส่งเสรมิการ

ขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และด้านการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่ามากกบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนมหวานและ

เครื่องดื่มต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การสือ่สาร การใชบ้รกิาร รา้นกาแฟและขนมหวาน ผูบ้รโิภค 
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Abstract 

 

 This research aims to study Integrated Marketing Communication related to consumers’ usage 

service behavior of After you dessert café in Bangkok metropolis. 

 The sample group in this research is 400 consumers who used the service of the dessert café 

After you in Bangkok. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, independent sample t-test, one-way analysis of variance, Pearson product moment correlation 

coefficient. 

 Most of the respondents were female, aged between 25-34 years old, single, graduated with 

Bachelor’s degrees, working as company employees in the private sector, and with an average monthly 

personal income between 10,000-19,999 baht. 

 The results showed that Integrated Marketing Communications in the dimensions of electronic 

word of mouth marketing, direct marketing, and sales promotion have a very low positive relation to usage 

service behavior in terms of the average number of times per month using the service, at the statistical 

significance level of 0.01. 

 Integrated Marketing Communications in the dimensions of electronic word of mouth marketing, 

sales promotion, point-of-purchase communications and direct marketing have a very low positive relation to 

usage service behavior in terms of the average expenditure desserts and drinks per time at the statistical 

significance levels of 0.05 and 0.01 respectively.  
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บทนํา 

 ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาธุรกจิร้านกาแฟมคีวามโดดเด่นและมอีตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมากกว่า 10%  

ต่อปี โดยมมีูลค่าตลาดในปจัจุบนักว่า 7,200 ล้านบาท เติบโตขึน้ 11% จากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ              

6,400 ลา้นบาท (ผูจ้ดัการ 360 องศา. 2557) จงึทําใหม้ผีูส้นใจเขา้มาลงทุนในธุรกจิรา้นกาแฟเป็นจํานวนมาก เพราะ

ธุรกจิน้ีเปิดกว้างสําหรบัทุกคน ไม่เพียงแต่นักลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ บุคคลทัว่ไปในวยัทํางานหรือมนุษย์เงนิเดือน          

ต่างกส็นใจและมคีวามฝนัทีอ่ยากจะมกีจิการรา้นกาแฟสดดไีซน์สวยเป็นของตวัเอง โดยจากผลสาํรวจ 10 อนัดบัอาชพี

ในฝนัของคนรุ่นใหม่และมนุษยเ์งนิเดอืนหลายๆคน พบว่าอาชพีเจา้ของรา้นกาแฟถูกจดัอยู่ในอนัดบัที ่3 รองจากอนัดบั

ที ่1 ไดแ้ก่อาชพีผูป้ระกอบการ โดยไม่ระบุว่าเป็นกจิการประเภทใด และอนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ อาชพีนักวางแผนการตลาด 

(Positioning Magazine. 2554) 

 วฒันธรรมการบรโิภคกาแฟในเมอืงไทยมปีระวตัยิาวนาน ตัง้แต่ตํานาน “กาแฟยกลอ้” แบบไทยสไตล ์รา้น

กาแฟยงัเป็นศูนยร์วมของชุมชนจนถูกเรยีกขานว่าเป็น “สภากาแฟ” จนกระทัง่การเขา้มาของ “สตารบ์คัส”์ เจา้ของ

ธุรกจิกาแฟ พรเีมีย่ม ในปี พ.ศ. 2540 ทีท่ําใหภ้าพรวมธุรกจิกาแฟไทยเกดิการตื่นตวัเป็นอย่างมาก และทําใหก้ระแส

ความนิยมในการบรโิภคกาแฟเปลี่ยนแปลงไป การบรโิภคกาแฟในสายตาผู้บรโิภคในสงัคมปจัจุบนั นอกจากจะช่วย

กระตุ้นสมองใหต้ื่นตวัและช่วยเพิม่พลงังานแลว้ กาแฟยงัเป็นเครื่องดื่มที่สะทอ้นไลฟ์สไตลแ์ละแสดงออกถงึรสนิยมอกีดว้ย 

ผูบ้รโิภคไม่ไดไ้ปรา้นกาแฟเพยีงเพื่อซือ้กาแฟอกีต่อไป แต่รา้นกาแฟคอืจุดนัดพบปะสงัสรรคพ์กัผ่อน รา้นกาแฟเป็นที่

นิยม จงึมกัมลีกัษณะที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มกีารตกแต่งสวยงามใหค้วามรูส้กึผ่อนคลายและน่านัง่ (กรุงเทพธุรกจิ

ออนไลน์. 2554) 
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 จากการวเิคราะห์โอกาสทางการตลาดที่เกดิจากวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค ซึง่คาดหวงัใหร้า้น

กาแฟเป็นทัง้ที่นัง่พกัผ่อน ที่นัดพบปะพูดคุย เป็นสถานที่นัดเรยีนพเิศษและทํางาน ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึต้องการความ

หลากหลายที่มากกว่ากาแฟเพยีงอย่างเดยีว ก่อให้เกดิสดัส่วนใหม่ของธุรกจิรา้นกาแฟ ซึ่งเรยีกตวัเองว่าคาเฟ่ขนม

หวาน (Dessert Café) หรอืรา้นกาแฟและขนมหวาน โดยเป็นรา้นทีเ่น้นขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆควบคู่ไปกบัขนม

หวาน จาํพวกเบเกอรี ่เคก้และไอศกรมี เป็นตน้ 

 รา้น After you ถอืเป็นรา้นกาแฟและขนมหวานที่อยู่ในกระแสสงัคมเป็นลําดบัต้นๆในขณะน้ี และมกีาร

ขยายสาขาอย่างรวดเรว็ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั สว่นหน่ึงมาจาก Social Network ทางอนิเทอรเ์น็ต ทําให้

รา้น After you ถูกโปรโมทกนัแบบปากต่อปาก ซึง่ความตัง้ใจของเจา้ของรา้น คอื ไม่ต้องการโฆษณาแบบทุ่มทุน แต่

ต้องการใหร้า้นแห่งน้ีมกีารพูดกนัปากต่อปาก และขยายสาขาเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงสนิค้าได้ง่าย ไม่ใช่แค่เพยีงเพื่อเพิม่

รายไดเ้ท่านัน้ (ผูจ้ดัการออนไลน์. 2556) 

 ในด้านการแข่งขนักนัของธุรกจิร้านกาแฟและขนมหวานนัน้ยงัมีตราสนิค้าอื่นๆ เช่น Kyo Roll En, 

Pancake café, Cookies Crust, Hollys Coffee และ Mr. Jones' Orphanage เป็นตน้ ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดี

ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีนิ่ยมชมชอบรา้นกาแฟและขนมหวาน ดงันัน้ การใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) จงึเป็นเครื่องมอืทีท่ําใหเ้กดิการตดิต่อสื่อสารขอ้มูลเกีย่วขอ้งกบัรา้นกาแฟ

และขนมหวานไปยงัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดค้รบทุกช่องทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความ

พงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 จากกล่าวมาขา้งต้น ทําใหผู้ว้จิยัเหน็ความสาํคญัและมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิยัได้เลอืกเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวง มคีวาม

หลากหลายของประชากรที่เขา้มาพกัอาศยั มผีูบ้รโิภคทีม่ไีลฟ์สไตลช์อบรบัประทานอาหารนอกบ้าน และชอบพบปะ

สงัสรรค์พูดคุย นัดเรียนพิเศษและทํางานในร้านกาแฟและขนมหวาน ซึ่งตรงกบักลุ่มผู้บริโภคในการทําวิจยัครัง้น้ี           

ผลของการวจิยัดงักล่าวจะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกจิร้านกาแฟและขนมหวานในการนําไปปรบัปรุงและ

พฒันาธุรกจิโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บรโิภค สร้างความ

ประทบัใจและความจงรกัภกัด ีซึง่จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัของธุรกจิรา้นกาแฟและขนมหวานต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาถึงพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การตลาดปาก

ต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงาน การสื่อสาร ณ จุดซือ้ กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

   1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

    1.1.2  อายุ 

    1.1.3 สถานภาพสมรส 

    1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
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    1.1.5 อาชพี 

    1.1.6 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.2 การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ประกอบดว้ย 

    1.2.1 การตลาดปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

    1.2.2 การตลาดทางตรง 

    1.2.3 การสง่เสรมิการขาย 

    1.2.4 การขายโดยใชพ้นกังาน  

    1.2.5 การสือ่สาร ณ จุดซือ้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานรา้น After you 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนม

หวาน รา้น After you แตกต่างกนั 

 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การตลาดปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ การตลาด

ทางตรง การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงาน และการสื่อสาร ณ จุดซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร ์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2534: 41-42) กล่าวว่า 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ 

การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติิ

ที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ในขณะที่ลกัษณะด้าน

จติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะ

สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ เขมกิา สุกรนิทร ์(2557) เรื่อง 

เจตคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานทีม่กีารส่งเสรมิการตลาดผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารร้านกาแฟและขนมหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ

เฉลีย่ 20 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานหรอืลกูจา้งบรษิทัเอกชน มรีายไดส้่วนตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001 – 20,000 บาท นอกจากน้ีผู้วจิยัได้นําแนวคดิของ เรอืงฤทธิ ์จนัทร์พริยิะพร (2551) เรื่อง ทศันคติและ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อแนวโน้มการมาใชบ้รกิารรา้น Coffee Alley ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภครา้นกาแฟ Coffee Alley สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุระหว่าง 26 - 35 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่า มสีถานภาพโสด ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

15,000 บาท ทัง้น้ีขอ้มูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ทีไ่ด้จากงานวจิยัขา้งต้น นับว่าเป็นขอ้มูลสําคญัจะนําไปสู่การ

กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกบักลุ่มคนที่มลีกัษณะ

ประชากรศาสตรด์งักล่าว ซึง่งานวจิยัทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ีไดนํ้าทฤษฏทีีก่ล่าวมาขา้งต้น มาใชใ้นการ

วเิคราะหค์วามแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นกาแฟและขนมหวานร้าน 

After you เพื่อใหส้ามารถวางกลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร และตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสมและเกดิความพงึพอใจสงูสดุ 
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 ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ใชแ้นวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547: 90) 

กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คอื กระบวนการที่ธุรกจิจะเลอืกเครื่องมอืสื่อสารการตลาดประเภท

ต่างๆ ที่เหมาะสมกบัประเภทสนิค้าหรอืการบริการ และลกัษณะของตลาดสนิค้าของตน โดยเลอืกเครื่องมอืสื่อสาร

การตลาดมากกว่า 1 ประเภท มาใชผ้สมผสานกนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อหวงัผลใหส้นิคา้ไดร้บัความสนใจ ตลอดจนสามารถ

จูงใจใหลู้กคา้เป้าหมายตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด เครื่องมอืในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีนิ่ยมใชม้ ี22 ดา้น

ตามทีเ่สร ีวงษ์มณฑา (2547: 110) รวบรวมไว ้ไดแ้ก่ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (3) การสง่เสรมิ

การขาย (4) การประชาสมัพนัธ์ (5) การตลาดทางตรง (6) การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ หรอืการตลาดเชงิ

กจิกรรม (7) การจดัแสดงสนิคา้ (8) การจดัโชวร์มู (9) การจดัศนูยส์าธติการทาํงานของสนิคา้ (10) การจดัสมัมนา (11) 

การจดันิทรรศการ (12) การจดัศูนยฝึ์กอบรม (13) การใหบ้รกิาร (14) การใชพ้นักงาน (15) การบรรจุภณัฑ ์(16) การ

ใชพ้าหนะของบรษิทัเคลื่อนที ่(17) การใชป้้ายต่างๆ (18) การใชเ้ครอืข่ายการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(19) การใช้

ผลติภณัฑเ์ป็นสือ่ (20) การใหส้มัปทาน (21) คู่มอืสนิคา้ และ (22) อื่นๆ ซึง่ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาเครื่องมอื

ในการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการเพยีง 4 ดา้น ประกอบดว้ย การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขาย การขาย

โดยใช้พนักงาน และการสื่อสาร ณ จุดซื้อ เน่ืองจากผู้วจิยัได้ไปศกึษารายละเอยีดการใช้เครื่องมอืการสื่อสารทาง

การตลาดจากการสบืคน้ผ่านสือ่ออนไลน์ต่างๆ รวมถงึไดไ้ปสาํรวจและหาขอ้มูลจากสถานทีจ่รงิของรา้นกาแฟและขนม

หวาน รา้น After you และพบว่า 4 ดา้น จาก 22 ดา้นน้ีไดค้รอบคลุมและเพยีงพอสาํหรบังานวจิยัน้ีแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้า

แนวคดิของ ธนิยา คําอารยี์สกุล (2547) เรื่อง การสื่อสารทางการตลาด (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้บะหมีก่ึ่ง

สาํเรจ็รูปยีห่อ้มาม่าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดของบะหมีก่ึง่สาํเรจ็รูป

ยีห่อ้มาม่าทีผู่บ้รโิภคพบเหน็อนัดบั 1 ได้แก่ สื่อโฆษณา อนัดบั 2 ได้แก่ การจดัแสดงสนิคา้ และการประชาสมัพนัธ ์

อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการขาย การใชส้ือ่เคลื่อนที ่การจดักจิกรรมพเิศษ และการตลาดทางตรง ตามลําดบั 

เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดของบะหมีก่ึ่งสาํเรจ็รูปยีห่อ้มาม่าทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บะหมีก่ึ่งสาํเรจ็รูป

ยีห่อ้มาม่าของผูบ้รโิภคเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา อนัดบั 2 ไดแ้ก่ การจดัแสดงสนิคา้ และการส่งเสรมิการขาย 

อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ ์การใชส้ือ่เคลื่อนที ่การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษ ผูว้จิยัไดนํ้า

แนวคดิของ เกลา้กมล สรุยินัต ์(2554) เรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการและความพงึพอใจทีม่ผีลต่อตราสนิคา้

เครื่องสาํอางเกาหลแีบรนด ์ETUDE HOUSE ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดับการรับรู้ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้าเครื่องสําอางเกาหลแีบรนด์ ETUDE 

HOUSE ในทิศทางเดียวกนัอยู่ในระดบักลาง เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการ

สง่เสรมิการขาย ดา้นการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ และดา้น

การจดักจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องสาํอางเกาหลแีบรนด ์ETUDE HOUSE ในทศิทาง

เดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลาง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคที่ใช้บรกิารร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After 

you ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างสําหรับการประมาณค่าสดัส่วนประชากรในกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรของ           
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ทาโร่ ยามาเน่ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2542: 74)[7] ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้            

ไม่เกนิ 5% 

 

ผลการวิจยั  

 จากการศกึษาคน้ควา้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สามารถสรุปประเดน็สาํคญัอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน 

รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผู้บริโภคท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้

บรกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you แตกต่างกนั 

 ด้านเพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you 

ดา้นจาํนวนคนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญงิมจีาํนวน

คนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้มากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญงิชอบทํากจิกรรมเป็นกลุ่มร่วมกบัเพื่อนสนิท ไม่

ว่าจะเดินเล่น ช็อปป้ืง และทานอาหาร นอกบ้าน เป็นต้น นอกจากน้ีเพศหญิงเป็นเพศที่ชอบแสดงออกทางคําพูด

มากกว่าเพศชาย โดยการพูดคุยกบัเพื่อนและคนในครอบครวัเกี่ยวกบัความรู้สกึและปญัหาต่างๆ นัน่เป็นเพราะว่า 

ผูห้ญงิตอ้งการความเหน็จากเพื่อนเกีย่วกบัประสบการณ์ต่างๆว่าเป็นอย่างไร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรี

รตัน์ และคณะ (2538: 41-42) ทีก่ล่าวว่า เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม

และทัศนคติ ทัง้น้ีเพราะวัฒนธรรมและสงัคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน จึงมีผลต่อ

พฤตกิรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยั ธนิตา เวสารชักติต ิ(2557: 118-119) ศกึษาเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีเ่พศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง ดา้นการไดร้บั

ข่าวการส่งเสรมิการขายและ ด้านแนะนําบุคคลอื่นให้มาใช้บรกิารแตกต่างกนั ทัง้น้ีเพราะผู้บรโิภคเพศหญงิเป็นกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ทีเ่ป็นลกูคา้ของรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึง ซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ามารถนัง่คุยกบัเพื่อนๆ สนทนา

กนัไดเ้ป็นเวลานาน ซึง่นอกจากจะมเีครื่องดื่มแลว้ยงัมขีองว่าง หรอืขนมทีส่ามารถสัง่มารบัประทานร่วมกนัได ้ประกอบ

กบัเพศหญงิ จะติดตาม หรอือพัเดทข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการขายของร้านอาหารต่างๆ ที่ปจัจุบนันิยม

สือ่สารผ่านช่องทางการสือ่สารออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม มากกว่าเพศชาย จงึทาํให ้มแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสงูกว่า 

 ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารร้าน

กาแฟและ ขนมหวาน รา้น After you ดา้นจํานวนคนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีมจีํานวนคนโดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อครัง้

มากกว่าระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีเพราะผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดส้งู จงึมกีาํลงัซือ้

ค่อนข้างสูง และพิถีพิถันในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน รู้จกัเลือก ชอบสนุกและใช้จ่าย สอดคล้องกบัแนวคิดของ         

พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-316) ทีก่ล่าวว่า การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของ การ

สือ่สารของผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ ีว้่า การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทําใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสารต่างกนั

ไป เช่นบุคคลที่มกีารศกึษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และสอดคล้องกบังานวจิยั เขมกิา สุกรนิทร ์

(2557: 115) ศกึษาเกีย่วกบัเจตคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานทีม่กีารส่งเสรมิการตลาดผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน             
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มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานทีม่กีารสง่เสรมิการตลาดผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นจํานวนผู้

ร่วม ใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื

สงูกว่า ซึง่เป็นกลุ่มทีม่หีน้าทีก่ารงานดแีละมรีายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางถงึสงู มกีาํลงัซือ้และใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ

ของสนิคา้เป็นหลกั จงึมกัเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานลกัษณะน้ี ซึง่เน้นการใชว้ตัถุดบิระดบัพรเีมีย่มซึง่มี

ราคาสงู 

 ด้านรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภค ดา้นจาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได้ส่วนตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 19,999 บาท มี

จาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีส่ดุ เน่ืองจากคนทีม่รีายไดน้้อยบางกลุ่มตอ้งการแสดงใหเ้หน็ว่าตนเอง

มภีาพลกัษณ์ที่ดูดมีรีสนิยม และต้องการการยอมรบัจากสงัคม ประกอบกบัราคาสนิคา้โดยเฉลีย่ประมาณ 100 - 300 

บาท ซึง่ไม่สงูมากเมื่อเทยีบกบัรายได ้จงึเลอืกใชบ้รกิารรา้นทีม่ตีราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปอยู่บ่อยครัง้ เพราะ

มองว่า คนไทยสว่นใหญ่ชอบความบนัเทงิ ตดิความสนุกสนาน กนิหร ูดดู ีเขา้รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรอื รา้นที่

ตกแต่งสวยงาม มอีาหารหน้าตาดูดน่ีารบัประทาน เมื่อไปใช้บรกิารแลว้กถ่็ายภาพและเแชรใ์ห้เพื่อนๆ ดูในเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Kotler & Keller (2009: 197-200) ทีก่ล่าวว่า สถานภาพทางเศรษฐกจิ 

(Economic Circumstances) หรอืรายได ้(Income) จะมผีลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ สถานภาพ

เหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออม อาํนาจการซือ้ และทศันคตเิกีย่วกบัการใชจ้่าย และสอดคลอ้งกบังานวจิยั เขมกิา 

สุกรนิทร์ (2557: 115) ศกึษาเกี่ยวกบัเจตคติและพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟและขนมหวานที่มกีารส่งเสริม

การตลาดผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้่วนตวัเฉลีย่ต่อ

เดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟและขนมหวานที่มกีารส่งเสริมการตลาดผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ด้านจํานวนผู้ร่วมใชบ้รกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และจํานวนครัง้ทีม่าใช้บรกิารโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่รีายไดน้้อย เช่น นักเรยีน นักศกึษา มกัใชร้า้นกาแฟและขนมหวานเป็นทีน่ัดพบปะเพื่อนๆ โดยจะมา

เป็นกลุ่มใหญ่ครัง้ละ 3-5 คน ช่วงเวลาตอนบ่ายหลงัจากเลกิเรยีน และคํานึงถงึราคาสนิคา้เป็นปจัจยัหลกั การทีม่าเป็น

กลุ่มใหญ่มเีหตุผลหน่ึงคอืจะไดช้่วยกนัแชรค่์าสนิคา้ได ้กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้านกลาง เช่น พนักงานบรษิทัเอกชน

เป็นกลุ่มผู้ทีส่นใจและไดร้บัอทิธพิลจากการตดิตามขอ้มูลข่าวสารผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ด มกัมาใช้

บรกิารกบัเพื่อนสนิทหรอืคนรกั โดยมาเพื่อรบัประทานกาแฟและขนมหวานเป็นหลกั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผู้บริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนม

หวาน รา้น After you ไม่แตกต่างกนั 

 ด้านอายุ  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานรา้น After you ดา้นจํานวน

คนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ ดา้นจาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้น

การซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจากรา้น After you มเีมนู

กาแฟและขนมหวานใหเ้ลอืกหลากหลายชนิดและรสชาตอิร่อยถูกปาก สามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคไดห้ลากหลายช่วง

อายุ เมื่อผู้บรโิภคมาใช้บรกิาร พอกนิแล้วถูกใจกไ็ปบอกปากต่อปาก ทําให้ผู้บรโิภคสามารถมาใช้บรกิารได้โดยไม่มี

ขอ้จํากดัในเรื่องของอายุ ซึ่งอาจจะมาคนเดียว มาพร้อมกบักลุ่มเพื่อน มากบัสมาชิก ในครอบครวั หรือชวนเพื่อน

ร่วมงานมาดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณรงค ์วรรณากุลพงษ์ (2546: 68) ศกึษาเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรม

การบรโิภคกาแฟคัว่บด (กาแฟสด) รา้นแบลค็แคนยอนในศนูยก์ารคา้มาบุญครอง พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การบรโิภคกาแฟ คัว่บด (กาแฟสด) ดา้นความถีใ่นการดื่มกาแฟสดไม่แตกต่างกนั 
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 ด้านสถานภาพสมรส 

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและ ขนมหวาน รา้น After you 

ดา้นจาํนวนคนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ ดา้นจํานวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายโดย

เฉลีย่ทีใ่ช้ในการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที ่0.05 เน่ืองจากไม่ว่า

ผูบ้รโิภคจะมสีถานภาพสมรสใด กส็ามารถมาใชบ้รกิารรา้น After you ได ้โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นคนโสด/หย่ารา้ง สามารถ

ชวนคนรูจ้กั มารบัประทานกาแฟและขนมหวานทีร่า้น รวมทัง้ยงัสามารถซือ้กลบัไปฝากสมาชกิทีบ่า้นไดเ้ช่นเดยีวกนั

กบัผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส ดงันัน้พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟและ ขนมหวานจึงไม่ได้แตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนสรณ์ โตกราน (2551) ศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของผูบ้รโิภคใน

เขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีกล่าวว่า สถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอ

เมอืง จงัหวดัชลบุรี ไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพโสดหรอืสมรสกม็พีฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น ไม่

แตกต่างกนั 

 ด้านอาชีพ 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานรา้น After you ดา้นจาํนวน

คนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ ดา้นจาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิาร ต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้น

การซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจากรา้น After you ถูก

ออกแบบมาใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มกีารตกแต่งสวยงามให้ความรู้สกึผ่อนคลายและน่านัง่ ผู้บรโิภคทุกอาชพีจงึ

สามารถมาใชบ้รกิารรา้น After you ไดโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรบัประทานกาแฟและ ขนม

หวาน เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อนดัพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน / คนรกั / ครอบครวั หรอืเพื่อนัดคุยเรื่องงาน ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ธนชยั เลา้เจรญิวฒันากุล (2552: 97-98) ศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น

กาแฟสดในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ทีก่ล่าวว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดดา้น

จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิาร และ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การตลาด ปากต่อปากแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการสื่อสาร ณ จุดซื้อ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดปากต่อปากแบบอิเลก็ทรอนิกส ์การตลาด

ทางตรง และการส่งเสริมการขาย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น

กาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิาร

ต่อเดอืนอย่างมนีัยสาํคญั ทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าผู้ประกอบการมกีารใชก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบ 

บูรณาการ ด้านการตลาดปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขายเพิม่ขึน้ จะทําให้

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานรา้น After you ในดา้น จํานวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิาร

ต่อเดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากรา้น After you มชีื่อเสยีงและเป็นที่รูจ้กัในกลุ่มคนจํานวนมาก ซึง่นิยมใช้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดงันัน้เมื่อมกีารพดูถงึรา้น After you หรอืโพสตภ์าพขนมหวานและเครื่องดื่มในเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ เช่น Facebook หรอื Instagram จะเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคทีพ่บเหน็สื่อสงัคมออนไลน์เหล่าน้ีอยากไปใช้

บรกิารบา้ง ทําใหผู้้บรโิภคมคีวามถี่ในการใช้บรกิารร้าน After you บ่อยขึน้นัน่เอง นอกจากน้ี ทางร้าน After you 

ต้องการเพิม่ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ จงึมกีารเพิม่การสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง เช่น การเขยีนบทความรีววิลงในเวบ็ไซต์รวีวิร้านอาหาร ทําให้ผู้บรโิภคที่มี

รสนิยมชอบเลอืกสรรหารา้นอาหารใหม่ๆ ไดม้โีอกาสรูจ้กัรา้น After you จากบทความรวีวิต่างๆ เกดิความสนใจทีจ่ะไป

ทดลองใชบ้รกิารรา้น After you นอกจากน้ีผูบ้รโิภคยงัสามารถรบัรูข้่าวสารหรอืคน้หาขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบัรา้น After 

you ไดโ้ดยผ่านเวบ็ไซต์ของทางรา้น หรอืทาง Facebook Fan Page และ Official Instagram Account รวมทัง้ยงั
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สามารถติดต่อสื่อสารแบบสองทางกบัร้าน After you เช่น การฝากคําถามผ่านทางเครือข่ายอเิลก็ทรอนิกส ์การ

ตดิต่อสือ่สารผ่านอเีมล ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละประสบการณ์ทีด่ ีนอกจากน้ี ทางรา้นมกีารอพัเดทเมนูใหม่ สาขา

ทีเ่ปิดใหม่ และโปรโมชัน่ของทางรา้นอยู่เป็นประจํา โดยผ่านทางช่องทางทีก่ล่าวมาในขา้งต้น ทําใหผู้บ้รโิภคมจีํานวน

ครัง้หรอืความถี่ในการมาใชบ้รกิารรา้น After you เพิม่ขึน้ เมื่อธุรกจิรา้นกาแฟและขนมหวานไดร้บัความนิยมมากขึน้ 

ทําใหเ้กดิคู่แข่งเขา้มาทําธุรกจิน้ี เพิม่มากขึน้ ดงันัน้ ทางรา้น After you จงึต้องมกีารสื่อสารทางการตลาด ดา้นการ

สง่เสรมิการขาย เช่น การใหส้ทิธใินการสะสมแตม้และแลกของรางวลัสาํหรบัสมาชกิ การแจกขนมหรอืของทีร่ะลกึฟรใีน

เทศกาล การเพิม่เมนูโปรโมชัน่ทีม่ ีขายเฉพาะในช่วงเวลาจํากดัหรอืตามฤดูกาล เป็นต้น เพื่อรกัษาส่วนแบ่งการตลาด

รา้นกาแฟและขนมหวานไว ้นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่ความถี่ในการมาใช้บรกิารของผู้บรโิภคอกีด้วย สอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler (2004) ทีก่ล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากไดร้บัการ

ยอมรบั ในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่มปีระสทิธภิาพทีม่ศีกัยภาพสาํหรบัผลกระทบต่อพฤตกิรรมของลูกค้า 

ในขณะน้ีทุกประเทศทัว่โลกไดเ้ชื่อมต่อมากขึน้ผ่านการใชง้านของเทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ต จงึไดม้กีารเปลีย่นแปลง

จากรปูแบบทางการพดูและการเขยีนแบบเดมิของการสือ่สารเป็นการตดิต่อสือ่สารแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นผลทําใหก้าร

สื่อสารปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ในเครื่องมอืทางการตลาด และสอดคล้องกบังานวจิยั 

วรตัดาภร องัวาณิชชากุล (2558) ศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต (E-

WOM) ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารบรษิทันําเที่ยวของผู้บรโิภค พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ

ท่องเทีย่วของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของแหล่งสารและการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืจากแหล่ง

สารแบบปากต่อปากบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารจากบรษิทันํา

เทีย่ว และสอดคลอ้งกบังานวจิยั อรวรรณ เจรญิจติรกรรม (2549) ศกึษาเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาด (IMC) การรบัรู้

สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคของหา้งสรรพสนิค้าเซน็ทรลั ในเขต

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การตลาดเจาะตรงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร ในด้านจํานวนเงนิที่ใช้ซื้อ

สนิค้า/ครัง้ จํานวนครัง้ที่มาใช้บรกิาร/เดอืน และด้านจํานวนชัว่โมงที่ ใช้บรกิาร/ครัง้ ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีดิเหน็ต่อการตลาดเจาะตรง ว่าด ีจะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้/ครัง้ 

ดา้นจํานวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร/เดอืน และด้านจํานวนชัว่โมงที่ใช้บรกิาร/ครัง้ เพิม่มากขึน้ โดยการตลาดเจาะตรงของ

หา้งสรรพสนิค้าเซน็ทรลั จะเป็นการส่งแคตตาลอ็ก/นิตยสาร/จดหมายไปรษณีย์ และการสัง่ซื้อสนิค้า Central online 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ฉตัรชยั ฉตัรเจรญิมงคล (2546: 108) ศกึษาเกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาด (IMC) ทีม่ผีล

ต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวด้านจํานวนขวดที่ซื้อต่อครัง้ โดยหากมกีารส่งเสรมิการขายมาก ซึง่สามารถกระตุ้นความ

สนใจทดลองใช้ หรือการตัดสินใจซื้อ ที่เรียกว่า การกระตุ้นผู้บริโภค หรือการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 

(Consumer promotion) ที่เป็นผู้บรโิภคคนสุดท้าย ซึ่งซื้อสนิคา้ไปเพื่อใชส้อยส่วนตวัหรอืใช้ในครวัเรอืน (ศริวิรรณ           

เสรรีตัน์ 2539: 95) กม็แีนวโน้มทีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ต่อครัง้ในปรมิาณมากขึน้ดว้ย 

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดปากต่อปากแบบอิเลก็ทรอนิกส ์การตลาด

ทางตรง การส่งเสริมการขาย และการส่ือสาร ณ จุดซ้ือ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั 

กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมีการใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดปากต่อปากแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์การตลาดทางตรง การสง่เสรมิการขาย และการสื่อสาร ณ จุดซือ้ เพิม่ขึน้ จะทําใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวานรา้น After you ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่ม

ต่อครัง้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากรา้น After you ในระยะเริม่แรกเป็นทีรู่จ้กักนัโดยผ่านการตลาดปากต่อปาก

แบบอเิลก็ทรอนิกส ์จนมผีูบ้รโิภครูจ้กัมากขึน้ และชกัชวนรวมกลุ่มกนัมาใชบ้รกิารรา้น After you เป็นจํานวนมาก ทํา
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ให้ค่าใช้จ่ายต่อครัง้เพิ่มมากขึน้ การตลาดทางตรงทําให้ผู้บรโิภคสามารถรบัสารและสื่อสารกบัทางร้านได้ จงึมาใช้

บรกิารที่ร้านและมแีนวโน้มที่จะจ่ายเงนิเพื่อซื้อกาแฟและขนมหวานมากขึน้ การส่งเสรมิการขายเป็นการกระตุ้นให้

ผูบ้รโิภคยอมจ่ายเงนิเพื่อใชบ้รกิารรา้น After you มากกว่าช่วงเวลาปกตทิีไ่ม่มโีปรโมชัน่ใดๆเลย สว่นการสือ่สาร ณ จุด

ซือ้ เช่น รูปภาพเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มทีเ่ป็นซกิเนเจอร์ของทางร้านซึ่งติดตัง้อยู่บรเิวณรอบๆ โต๊ะที่นัง่ในร้าน 

การจดัแสดงสนิคา้จรงิ ณ จุดซือ้ของรา้นในตู้แช่เยน็แบบโชว ์การจดัวางสนิคา้ต่างๆ ไวบ้รเิวณแคชเชยีรท์ีร่บัออเดอร์

ของร้าน ทําให้ผู้บรโิภคที่เดนิผ่านไปมาบรเิวณร้าน มาต่อแถวรอรบัประทานอาหารภายในร้านหรอื นัง่รบัประทาน

กาแฟและขนมหวานภายในรา้นไดพ้บเหน็สื่อเหล่าน้ี เกดิความอยากทีจ่ะสัง่เมนู ทีพ่บเหน็มารบัประทาน หรอืเกดิการ

สัง่เพิม่เติมจากเมนูเดมิทีเ่คยสัง่มา เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้เพิม่มากขึน้อกีด้วย 

สอดคลอ้งกบังานวจิยั พนิตสริ ิศลิประเสรฐิ (2555: 265 - 266) ศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การ

รบัรูส้ ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล รุ่น

ไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การบอกเล่าแบบปากต่อปากมคีวามสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคของมอืถอืแอปเปิล 

รุ่นไอโฟน ในช่วงทีผ่ลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด เพราะในปจัจุบนัการบอกเล่าแบบปากต่อปากผ่านเครอืขา่ยสงัคมไดร้บัความ

นิยมสงู มอีทิธพิลต่อการเลอืก และการรูจ้กัของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะการบอกเล่าปากต่อปากแบบผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 

หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล รุ่นไอโฟน มกีารใชก้ลยุทธท์างการตลาดเพื่อ 

ให้เกดิการบอกเล่าปากต่อปาก หรอือาศยัตวัผู้บรโิภคเองช่วยประชาสมัพนัธใ์ห้ เช่น ไม่เน้นการเสนอว่าสนิคา้ของ

แอปเปิลมขีอ้ดอีย่างไร แต่ให้ผูบ้รโิภคทัว่ๆไปเหน็ว่าลูกคา้ของแอปเปิลใชแ้ละ ชื่นชมผลติภณัฑ์อย่างไร ดงันัน้หากมี

การรบัรูผ้่านการบอกเล่าแบบปากต่อปากดงักล่าวมากขึน้ จะยิง่ทําใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมดา้นการซือ้โทรศพัทม์อืถอื

แอปเปิลรุ่นไอโฟน ในช่วงทีผ่ลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเรว็ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ญาตมิา พราหมณ์ชู (2555: 161) 

ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้การสื่อสารการตลาด และปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การตลาดทางตรงโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์อมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซํ้า 

เน่ืองจากการตลาดทางตรงเป็นการสือ่สารโดยตรงกบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง กระตุ้นความต้องการ

ใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ีซึง่ผู้บรโิภคในปจัจุบนัมแีนวโน้มที่จะหาซือ้สนิคา้ดว้ยวธิทีี่สะดวกรวดเรว็มากขึน้ และมี

ความตอ้งการทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัตนเองมากทีส่ดุ เมื่อบรษิทัใชว้ธิกีารตลาดทางตรงในการตดิต่อสื่อสารกบั

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง จะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้และมกีารบอกต่อ/ซือ้ซํ้าไป

ยงับุคคลอื่นดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29) ทีก่ล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็นการสื่อสาร

โดยตรงกบัผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด เพื่อมุ่งสร้างพฤติกรรม ความใกล้ชิด 

ความคุน้เคย เพื่อนําไปสู่ความชอบ และอาศยัความเชื่อทีว่่ายิง่เพิม่ความรู้ในตราสนิค้า กย็ิง่เพิม่ความชอบได ้เพราะ

ความรู้ในตราสนิคา้เป็นไปในทางบวก และเมื่อผูบ้รโิภคพอใจในสนิคา้ การซือ้กจ็ะเกดิขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยั 

จริฎัฐ ์วงพศิาล (2556: 94) ศกึษาเกีย่วกบัเครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการของผลติภณัฑข์องผลติภณัฑน์มถัว่

เหลอืงที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การส่งเสริมการขายมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มถัว่เหลอืง ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ เน่ืองมาจากพนักงานขายสามารถให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์ดด้แีละสามารถ โน้มน้าวใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดท้นัท ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัเปรมชยั 

โรจนอารยี์ (2551: 148) ศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดกบั

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์ลาแมคเคอเรลกระป๋องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสาร ณ จุดซือ้มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑป์ลาแมคเคอเรลกระป๋อง ดา้นจาํนวนซือ้ในแต่ละครัง้และความถี่ในการซือ้

ผลติภณัฑป์ลาแมคเคอเรล กระป๋องต่อเดอืนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากการสื่อสาร ณ จุดซือ้ 

ทาํใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึการมอียู่ของสนิคา้ การออกผลติภณัฑใ์หม่ การวางจําหน่ายสนิคา้รสชาตใิหม่ๆ ส่งผลใหจ้ํานวน

ซือ้ของผูบ้รโิภคมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
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 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดปากต่อปากแบบอิเลก็ทรอนิกส ์การตลาดทางตรง การ

ส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการส่ือสาร ณ จดุซ้ือ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ

และขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคใน เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนคนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากรา้น After you แต่ละสาขามพีืน้ทีใ่นการนัง่รบัประทานค่อนขา้งจํากดั เมื่อเทยีบกบั

ปรมิาณคนทีม่าใชบ้รกิาร โดยเฉพาะในวนัธรรมดาช่วงเวลาเลกิเรยีนหรอืเลกิงาน และในช่วงวนัหยุด สุดสปัดาห ์ซึง่จะสงัเกต

ไดจ้ากการต่อแถวรอควิเพื่อทีจ่ะเขา้ไปใชบ้รกิาร ดงันัน้ ถา้หากจาํนวนคน โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ไม่มากนัก จะทําให้

รา้น After you สามารถรบัลกูคา้กลุ่มใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยั ณัฐพร พละไชย (2556: 77) ศกึษาเกีย่วกบั

อทิธพิลของการตลาดแบบปากต่อปาก ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(eWOM Marketing) และปจัจยัดา้นการสรา้งแบรนด ์3มติ ิที่

สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทาง

อเิล็กทรอนิกส ์ ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ธนิยา คําอารยีส์กุล (2547: 132) ศกึษาเกีย่วกบัการสื่อสารทาง

การตลาด (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อมาม่าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

เครื่องมอืสือ่สารทาง การตลาด (IMC) ดา้นการตลาดทางตรง ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รูปยีห่อ้

มาม่าของผู้บริโภค ด้านความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อมาม่าครัง้ต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัย                 

หทยัชนก มาตระกูล (2548: 162) ศกึษาเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

บรโิภคกาแฟสาํเรจ็รปูบรรจุกระป๋องของนักศกึษามหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบ

วงจร ด้านการส่งเสริมการขายไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสําเร็จรูปบรรจุกระป๋องของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับงานวิจัย            

พรรณมณี องอาจ (2547: 106) ศกึษาเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บรโิภค           

ที่ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด ด้านการใช้พนักงานขาย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                  

ในดา้นผูม้สี่วนร่วมในการดื่มกาแฟที่ร้านสตารบ์คัส ์และสอดคล้องกบังานวจิยั ธนวฒัน์ จรมีณีพนัธุ์ (2546: 124) ศกึษา

เกีย่วกบัการสือ่สาร ณ จุดซือ้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บรษิทั 

ไทยน้ําทพิย ์จาํกดั พบว่า ปจัจยัดา้นการสือ่สาร ณ จุดซือ้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการบรโิภคสนิคา้ ดา้นประเภท

สนิคา้และ ดา้นปรมิาณในการบรโิภค  

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และการส่ือสาร ณ จุดซ้ือ ไม่

มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารรา้น After you จะมกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละนัดหมายเพื่อจะมาใชบ้รกิารล่วงหน้า

อยู่แลว้ หรอืถา้หากเป็นการแวะมาใชบ้รกิารโดยไม่ไดน้ัดหมายล่วงหน้า กจ็ะต้องมเีวลาว่างพอสมควร เพราะต้องเผื่อ

เวลา ในการต่อควิเพื่อเขา้ไปใชบ้รกิารในรา้น รวมถงึเวลาในการรออาหารมาเสริฟ์ทีโ่ต๊ะ เพราะกาแฟและ ขนมหวาน

ของทางรา้นจะทาํขึน้มาใหม่ทุกครัง้ เพื่อคุณภาพทีด่ ีสะอาด และถูกหลกัอนามยั ดงันัน้ การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ดา้นการขายโดยใชพ้นักงาน และการสื่อสาร ณ จุดซือ้ จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อลูกคา้มาถึงทีร่า้นแล้ว จงึไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นจาํนวนครัง้ โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน สอดคลอ้งกบังานวจิยั อานนัทกา ศกัดิว์รวชิญ ์(2558 : 150) ศกึษา

เกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการขายโดยพนักงานไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนครัง้ต่อเดือนในการเข้ามาใช้บริการ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผู้บริโภคนัน้มกัจะคํานึงถึง
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จุดประสงคแ์ละความพงึพอใจสว่นตวัมากกว่าจะคํานึงถงึปจัจยัดา้นการขายโดยพนักงาน แมจ้ะพงึพอใจในการบรกิาร

จากพนักงาน แต่ก็ไม่ได้สามารถดงึดูดให้ผู้บรโิภคเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าฯ มากขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยั          

ธนิยา คําอารยีส์กุล (2547: 132) ศกึษาเกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาด (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่

สําเรจ็รูปยี่ห้อมาม่า ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด (IMC) ด้านการจดั

แสดงสนิค้า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปยี่หอ้มาม่าของผู้บรโิภค ดา้นความถี่ในการซื้อ

บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปูยีห่อ้มาม่าครัง้ต่อเดอืน 

 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคให้

ความสาํคญักบัปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการในดา้นอื่นๆ ในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้น After you มากกว่า 

โดยปจัจยัดา้นการขายโดยพนกังานอาจจะสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภคในแง่ความสะดวกสบายในการ รบับรกิาร แต่

ไม่ไดช้่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเพิม่หรอืลดค่าใชจ้่ายในการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ เพราะสว่นใหญ่พนกังานที่

รา้น After you จะแนะนําเมนูกาแฟและขนมหวานเมื่อลกูคา้สอบถามถงึเมนูนัน้ๆ แต่จะไม่มกีารเชือ้เชญิใหส้ัง่เมนูอื่นๆ

เพิม่เตมิหรอืแนะนําเมนูใหม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั อานันทกา ศกัดิว์รวชิญ์ (2558 :150) ศกึษาเกีย่วกบั

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั

พลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขายโดยพนักงาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครใน

ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าและบรกิาร ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผู้บรโิภคนัน้ให้ความสําคญักบัปจัจยัอื่นๆ ในการ

ตดัสนิใจใช้จ่ายสนิค้าและบรกิารมากกว่า โดยปจัจยัด้านการขายโดยพนักงานอาจจะสร้างความพึงพอใจในการใช้

บรกิาร แต่ไม่ไดช้่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเพิม่ค่าใชจ้่ายหรอืลดค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะปจัจุบนัน้ี

ผูบ้รโิภคมกัจะคาํนึงถงึความจาํเป็นในการจบัจ่ายใชส้อยค่อนขา้งมาก เน่ืองจากอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกจิฝืดเคอืง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารขยายพืน้ทีใ่นการทาํวจิยัเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้

ไปเกบ็มา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลประชากรศาสตรท์ีห่ลากหลายและคลอบคลุม สามารถนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปวางแผนการสื่อสาร

ทางการตลาดไดอ้ย่างแม่นยาํมากยิง่ขึน้ 

 2. ควรศกึษาเพิม่เติมในปจัจยัด้านอื่นที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม หรอืมอีิทธพิลต่อพฤติกรรม เช่น

ความพงึพอใจ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อจะนําขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบและปรบัปรุงพฒันาการ

สือ่สารทางการตลาดดา้นต่างๆ ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

 3. ควรมีการศึกษาคุณค่าตราสินค้า After you เน่ืองจากเป็นตราสินค้าที่รู้จ ักกันในกลุ่มผู้บริโภคที่

ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นหลัก แต่ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์และอาจยังไม่

รู้จ ักตราสินค้า After you มากพอ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจ ัยมาปรับปรุงตราสินค้าและดึงดูดใจผู้บริโภคให้

นึกถึง After you เมื่อจะรับประทานกาแฟและขนมหวาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง ในการให้คําปรึกษา 

ตลอดจนการแนะนํา ตรวจสอบ เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทําใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ี เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาของท่าน และ

กราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
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ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะห์เป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั          

อกีทัง้ใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนําในการวจิยัครัง้น้ีดว้ยความเมตตาเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้าํแนะนํา ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ไม่เพยีงแต่เฉพาะดา้นวชิาการ

เท่านัน้ หากรวมถงึดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในการทาํงานและชวีติประจาํวนัอกีดว้ย 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการ XMBA คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีช่่วยอํานวยความ

สะดวก และประสานงานทุกอย่าง จนทาํใหง้านวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ทีค่อยใหค้วามห่วงใย สนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจ ขอขอบคุณเพื่อนๆ  ทุกคนที่

คอยใหค้วามช่วยเหลอื และเป็นกาํลงัใจใหก้นัเสมอมา ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี  

สุดท้ายน้ี ผู้วจิยัขอให้งานวจิยัน้ีได้เป็นประโยชน์สาํหรบัผู้ประกอบการธุรกจิร้านกาแฟและขนมหวาน หรอื

ธุรกจิอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึผูท้ี่สนใจศกึษาวจิยัด้านการตลาด โดยคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์

ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหก้บั บดิา มารดา ตลอดจนครูบาอาจารยท์ุกท่าน ซึง่เป็นผูม้อบวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน        

ทีส่าํคญัยิง่แด่ผูว้จิยั  
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