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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชากาแฟบริเวณใตตึกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัย
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชากาแฟบริเวณใต
ตึกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชา
กาแฟ บริเวณใตตึกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยนี ้ใชวิธ ีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Approach) โดยใชการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน เปนผูที่มี
ประสบการณการซื้อเครื่องดื่มชากาแฟ บริเวณใตตึกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และนำวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมเพื่อขยายความ ตรวจสอบยืนยันและเพ่ิมความลึกของ
ขอมูล โดยทำการศึกษาแบบสนทนากลุม (Focus Group) จำนวน 3 คน 

จากกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 
262 คน คิดเปนรอยละ 65.5 อยูในชวงอายุ 23 – 40 ป (Gen X) จำนวน 262 คน คิดเปนรอยละ 
76.8 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5 สวนใหญประกอบอาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 และมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 
บาท จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 

ผลการวิจัยพบวา ในดานความสัมพันธ ปจจัยทุกดานของสวนประสมทางการตลาด 7P’s 
และปจจัยทุกดานของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมชากาแฟ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สำหรับปจจัยท่ีสามารถรวมกัน
พยากรณการตัดสินใจซื้อเครืองดืมชากาแฟ ไดแก การใหขาวและประชาสัมพันธ รวมกันกับการ

โฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม และกระบวนการจัดการ มี
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ ไดรอยละ 59.0 (R2 = 0.590) และในการสนทนากลุม ไดเลือกตัวปจจัย
ที่สำคัญ 3 อันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการขาย 
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The objectives of this research were to:   1) Study the 7P’s marketing mix factors 

affecting on coffee and tea’s buying decision of consumers in office building area in 

Bangkok. 2) Study the integrated marketing communication factors affecting on coffee 

and tea’s buying decision of consumers in office building area in Bangkok. 3) Study the 

predictive factors affecting the coffee and tea’s buying decision of consumers in office 

building area in Bangkok. 

The study uses a mixed-methods approach, with a focus on the quantitative 

research. Collected questionnaire from sampling group of 400 people represented the 

coffee and tea consumer in office building of Bangkok.  The qualitative research was 

added to verify and broaden the findings by focus-group interviewing with 3 

experienced drinkers. 

From sampling group of 400 people showed that most of the respondents were 

female 262 people (65.5 percent), Age between 23-40 years old (Gen Y) 262 people 

(76.8 percent), Graduate with a bachelor's degree 242 people (60.5 percent), 
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Occupation is company employee 269 people (67.3 percent) and Monthly income 

15,001 – 25,000 Baht 89 people (22.3 percent) 

The result showed that Correlation of the 7P’s marketing mix factors and 

integrated marketing communication factors have a positive correlation with affecting 
on coffee and tea’s buying decision of consumers in office building area in Bangkok 

have a statistical significance at the level of 0.001 and the predictive factors affecting 

the coffee and tea’s buying decision of consumers in Office building area in Bangkok 

is Publicity and Public Relations, Advertising, Personal Selling, Direct Marketing, Events 

and Experiences and the Process have a Regression Coefficient 59.0 percent (R2 = 0.590) 

And sampling by focus group selected the top 3 important factors is Product, Place, 

and Sale Promotion. 
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