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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้บริโภคแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์
บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแก้วน้า
สูญญากาศของสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ค ื อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คน โดยเป็ น กลุ ่ ม ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 400
ชุด โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้ ส ถิ ติ ไค-สแควร์ (Chi-square), T-Test และสถิ ต ิ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ และปัจจัยสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

Abstract
The Objectives of this study were 1) To study the population characteristics of people in
Bangkok metropolis who buy Starbucks tumblers. 2) To study purchasing behavior on Starbucks
tumblers of consumers in Bangkok metropolis. 3) To study marketing mix factors affecting
purchasing behavior on Starbucks tumblers of consumers in Bangkok metropolis.
The samples groups were 400 samples from people in Bangkok metropolis. The
questionnaire used for tool in this study. The analyte of descriptive statistics were frequency
percentage, mean and standard deviation. The analyte of inferential statistics was Chi-square, TTest and One-way ANOVA (F-Test).
The results for hypothesis showed gender, age, occupation, education and income had
relationship with purchasing behavior on Starbucks tumblers and gender, age, occupation,
education and income are affecting on marketing mix in product, price, place and promotion.
บทนา
กระแสการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สง่ ผลให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ว
สุญญากาศ หรือแก้วฉนวนกั้นความร้อนความเย็น สตาร์บัคส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เล็งเห็นโอกาสนี้ จากเดิมที่แก้วสตาร์
บัคส์มีไม่กี่ชนิ้ ไม่กี่แบบ กลับได้รับความนิยมจนขยายรูปแบบให้มีแบบทั้งวัสดุและลายให้เลือกมากขึ้นตามความชอบ
ที่หลากหลาย
ขวดแก้วสูญญากาศได้ถูกผลิตขึน้ ครั้งแรกในประเทศเยอรมนีภายใต้แบรนด์ Thermos (เทอร์มอส) ในปี
พ.ศ. 2477 และได้ออกจาหน่ายเป็นรายแรกของโลก หลังจากนั้นเทอร์มอสจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาคือ
กระติกน้าสูญญากาศและกระติกน้าสูญญากาศนัน้ ก็ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
จึงทาให้เกิดตลาดการแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตกระติกนา้ สูญญากาศ ทั้งการแข่งขันในด้านวัสดุของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันในด้านความทนทานของ
ผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันในด้านการออกแบบลวดลายบนตัวผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการธุรกิจประเภทอื่นจึงให้ความสนใจและเข้ามาร่วมการแข่งขันในตลาดกระติกน้าและ
แก้วน้าสูญญากาศด้วยเช่นกันและแบรนด์สตาร์บัคส์ก็เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งในนัน้
แม้ว่าการแข่งขันในตลาดของแก้วน้าสูญญากาศนั้นจะมีหลากหลายแบรนด์ที่เข้ามาร่วมแข่งขันกัน แต่สตาร์
บัคส์นนั้ กลับมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น และเป็นทีน่ ิยมเหนือแบรนด์อื่น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาว่า การตัดสินใจซื้อแก้วนาสูญญากาศของสตาร์บัคส์นั้นมีปัจจัยใดเป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะทาตลาดแก้วน้า
สูญญากาศ รวมถึงสตาร์บัคส์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาลั กษณะประชากรของผู ้ บ ริ โ ภคแก้ ว น ้ า สู ญ ญากาศของสตาร์ บ ั ค ส์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื ้ อ แก้ ว น ้ า สู ญ ญากาศของสตาร์ บ ั ค ส์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแก้วน ้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้วน้าสูญญากาศหรือผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้รับจาก
การวิจัยไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ทบทวนวรรณกรรม
ด้านประชากรศาสตร์ ณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560), ศศิธร สุภาวรรณ (2554) อธิบายว่า หมายถึงแนวคิดที่
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของประชากรที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างบุคคล เช่น อายุ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบความต้องการสินค้าและบริการ การเลือกซื้อ หรือพฤติกรรมใน
การแสดงออก รวมถึงการตัดสินใจให้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยใน
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายของนักการตลาดเพื่อนาเสนอขายสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553), ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชยั
(2557), ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) อธิบายความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง ปัจจัยหรือกลยุทธ์
ที่องค์กรธุรกิจใช้ในการทาการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบัติ คุณภาพ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
ตราสินค้า ปัจจัยด้านราคา คือ ความคุ้มค่าในเรื่องราคา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า ปัจจัยด้านสถานที่ คือ
ความสะดวกสบายในการหาซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค สถานที่ในการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ
การหากิจกรรมการส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชัน่ ในด้านต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546), ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
(2541) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับการบริโภคสินค้า
หรือบริการ รวมไปถึงการขจัดสินค้าหรือบริการหลังการบริโภคด้วย ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อภิรักษ์ ศิรินันทกุล (2544) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา: สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดของร้าน สตาร์บัคส์
คอฟฟี่ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาด
ด้านสถานที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยถึง 4.02 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และรองลงมาคือปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัย
ทางด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.58 ส่วนในลาดับสุดท้ายคือปัจจัยทางการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางการตลาดในทุกด้าน เมื่อน าค่าเฉลี่ยมารวมกันจะมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความสาคัญปานกลางค่อนไปทางมาก จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยทางการ
ตลาดของร้าน สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมากพอสมควร ส่วนปัจจัย
ทางการตลาดที่ควรปรับปรุงมากที่สุดคือการขายของที่ระลึกภายในร้าน การขายของที่ระลึกตามเทศกาลต่าง ๆ การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยการใช้แบบสอบถามในการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัย
ในการเลือกซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยประกอบด้วยด้านเพศ
ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ โดยประกอบไปด้วย
คาถาม ปัจจัยที่ทาให้เกิดการซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ โอกาสในการซื้อ ประเภทของสื่อที่รับข้อมูล จานวนที่ซื้อ
โดยเฉลี่ยต่อปี ซึ่งเป็นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางโดยแบ่งออกเป็น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด โดยจะเป็นคาถามลักษณะปลายปิด
แบบ Rating Scale และแบ่งระดับความสาคัญออกเป็นทั้งหมด 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยจะเป็นคาถามปลายเปิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ประชากรของผู้บริโภค

1.2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ไค-สแควร์ (Chi-square), T-Test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรประชากรกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแก้วน้า และปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 306 คน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 181
คน โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 173 คน ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน 251 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 210 คน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้ วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ พบว่าส่วนใหญ่ตั ดสินใจเลือก
ซื้อเพราะการออกแบบที่สวยงาม จานวน 167 คน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือตนเอง จานวน 269
คน และจะซื้อเมื่อจาเป็นหรือเมื่อแก้วน้าสูญญากาศอันเก่าเสียหาย จานวน 184 คน รับข้อมูลสื่อเกี่ยวกับแก้วน ้า
สูญญากาศของสตาร์บัคส์มากที่สุดจากสังคมออนไลน์ จ านวน 282 คน และส่วนมากจะซื้อ 1-2 ใบต่อปีโดยเฉลี่ย
จานวน 316 คน
ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์
บัคส์ โดยในภาพรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.12 รองลงมาคือด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยคือ 3.83 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยคือ 3.81 และน้อยที่สุดคือด้านราคามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และเมื่อจาแนกย่อยลงไปในแต่ละด้าน
ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสวยงามของบรรจุภัณฑ์มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือวัสดุมีคุณภาพมีความคงทนเก็บความร้อนเย็นดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ขนาดของ
บรรจุภัณฑ์ตรงตามที่ต้องการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ความหลากหลายของบรรจุภั ณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และสินค้าแบรนด์สตาร์บัคส์ช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ผู้ซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตามลาดับ
ในส่วนของด้านราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมกับ คุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 รองลงมาคือมีราคาที่เหมาะสมกับตราสินค้า/แบรนด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มีหลายราคาให้เลือกตาม
ความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามลาดับ
ในส่วนของด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับร้านสตาร์บัคส์มีหลายสาขา ทา
ให้หาซื้อสินค้าได้สะดวกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือมีการจัดวางสินค้าหน้าร้านสวยงาม ดึงดูดใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีช่องทางการจาหน่ายทางออนไลน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และสินค้ามีจาหน่ายไม่ขาดตลาดใน
ทุกสาขา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ตามลาดับ

ในส่วนของด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเรื่องมีการลดราคาช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือมีโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อนามาเป็นส่วนลด หรือ แลกของ
แถม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีการส่งข้อมูลให้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ์ใหม่ ๆ ให้ทราบสม ่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.77 และมีการจัดส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่นร่วมกับสถาบันอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจั ยสถานภาพส่วนบุ คคลต่ อพฤติ กรรมการตัดสินใจซื้ อแก้วน ้ า
สูญญากาศของสตาร์บัคส์ โดยใช้ข้อมูลสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ทาให้เลือกซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ ปัจจัยด้านเพศและ
อายุมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ และกับประเภทของสื่อที่รับ
ข้อมูลของแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์
กับโอกาสในการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์ ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตาร์บัคส์
ทดสอบสมมติฐานปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อแก้วน้า
สูญญากาศของสตาร์บัคส์ สาหรับการทดสอบเพศที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-Test ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ต่อด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านวัสดุมีคุณภาพมีความคงทน
เก็บความร้อนเย็น (t = -0.351, p value = 0.726) ด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (t = -3.749, p value =
0.000) และด้านความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ (t = -0.561, p value = 0.576) ต่อด้านราคา ในด้านราคาถูก
กว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ (t = 1.913, p value = 0.058) ต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านมีการลดราคา
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ (t = -2.159, p value = 0.033) มีทัศนคติที่แตกต่างกัน
ส าหรับการทดสอบตัวแปรปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลที่มากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ด้านอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 นั้น พบว่าปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านราคาที่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลในด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนบุคคล
ค่าสถิติ
อายุ
F = 3.018, p value = 0.018
ด้านความสวยงามของบรรจุ
ระดับการศึกษา
F = 17.111, p value = 0.000
ภัณฑ์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F = 2.982, p value = 0.019
อายุ
F = 2.433, p value = 0.047
ด้านความหลากหลายของ
บรรจุภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา
F = 3.961, p value = 0.020
F = 3.727, p value = 0.005
ด้านสินค้าแบรนด์สตาร์บัคส์ อายุ
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ผู้ซื้อ
ระดับการศึกษา
F = 3.488, p value = 0.032
F = 2.603, p value = 0.036
ด้านมีสนิ ค้าคอลเลคชั่นใหม่ ๆ อายุ
ออกมาอยู่เสมอ
ระดับการศึกษา
F = 7.389, p value = 0.001
ด้านมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบ
ด้านราคา
อาชีพ
F = 2.412, p value = 0.049
กับแบรนด์อื่น ๆ
อายุ
F = 3.176, p value = 0.014
ระดับการศึกษา
F = 3.396, p value = 0.034
ด้านมีช่องทางการจาหน่าย
ทางออนไลน์
อาชีพ
F = 4.746, p value = 0.001
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F = 4.018, p value = 0.003
ด้านช่องทางการ
ด้านร้านสตาร์บัคส์มีหลาย
จัดจาหน่าย
สาขา ทาให้หาซื้อสินค้าได้
ระดับการศึกษา
F = 5.564, p value = 0.004
สะดวก
ด้านมีการจัดวางสินค้าหน้า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F = 0.439, p value = 0.047
ร้านสวยงาม ดึงดูดใจ
F = 2.992, p value = 0.019
ด้านการส่งเสริม ด้านมีการจัดส่งเสริมการขาย/ อายุ
การตลาด
โปรโมชัน่ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F = 3.895, p value = 0.004
อภิปรายผล
ในผลการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560), ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ที่
อธิบายว่าประชากรที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบความต้องการสินค้าและบริการ การเลือกซื้อรว มถึงการ
ตัดสินใจให้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กุลนาถ อรุณนภาพร และโสภณ พูสุวรรณ (2553), ณัฐ
ภัทร วัฒนถาวร (2558) ที่อธิบายว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนั้นส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
และในงานวิจัยของอภิรักษ์ ศิรินันทกุล (2544) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคกรณีศึกษา: สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดของร้าน สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ มี

ความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้วิจัยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อให้สอดคล้ องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ควรมุ่งเน้น ไปที่กลุ่มเพศหญิง ในช่วงอายุ 21-30 ปี ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา หรือพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่น้ อย
กว่า 20,000 บาท
2. ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของสตารบัคส์ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการ
ออกแบบที่สวยงามมากที่สุด และการตัดสินใจซื้อนั้นก็มาจากตนเองเป็นหลัก ดังนั้นพนักงานขายหน้าร้านจึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในการขายสินค้า
3. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ควรมุ่งเน้นไปในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลาดับ
3.1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นที่ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
มากที่สุด
3.2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และควรปรับปรุงใน
เรื่องราคา โดยควรมีราคาที่หลากหลายตามบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
3.3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมุ่งเน้นไปกับการเลือกที่ท าเลส าหรับเปิดสาขาใหม่ ๆ
เพราะผู้บริโภคให้ความสาคัญกั บด้านร้านสตาร์บัคส์มีหลายสาขา ทาให้หาซื้อสินค้าได้สะดวก และควรปรับปรุงใน
เรื่องสินค้าไม่ให้ขาดตลาดในแต่ละสาขา
3.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเน้นไปที่การลดราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่ง ที่
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด และควรมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป หากมีการศึกษาครอบคลุมไปถึงจังหวัดอื่นๆ ก็จะช่วยให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้าสูญญากาศของ
สตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น ควรน าสถิติตัวอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้ อมูล
เพิ่มเติมเช่นกัน
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