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ความคิดเห็นตอสินคาและบริการ และความพึงพอใจตอส่ือโฆษณา ภายใตการตลาดแบบ   

Convergence ของผูใชบริการราน True Coffee  

 

โดย 

นางสาวกาญจนา ลุมพิกานนท 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระเรื่อง “ความคิดเห็นตอสินคาและบริการ และความพึงพอใจตอสื่อโฆษณา ภายใต
การตลาดแบบ Convergence ของผูใชบริการราน True Coffee”  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรท่ีเขามาใชบริการ
ภายในราน True Coffee ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก ความถ่ี คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบคารอยละและการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีเขามาใชบริการในราน True Coffee ท้ังเพศชายและเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.50  มีอายุระหวาง 20-29 ป มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 39.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.00 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.75 และมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 32.25 

ผลการศึกษาดานพฤติกรรมใชสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขามาใชบริการในราน True Coffee 2-3 ครั้ง ตอสัปดาห มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 24.75  สาเหตุท่ีมาเพ่ือมาซ้ือกาแฟ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.91  สาเหตุท่ีมาชําระคาสินคาและบริการ
ในราน True Coffee เพราะมีสภาพแวดลอมสะดวกสบาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.32 มีความสนใจชม
เครื่องสมารทโฟนตัวอยาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.75 สวนใหญใชบริการโทรศัพททรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.49 และใชบริการเพราะทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการ มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 37.25 และจากการวิเคราะหขอมูลตารางไขว (Cross Tabulation) ของลักษณะประชากรกับ
พฤติกรรมการใชสินคาและบริการนั้น พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองและมีทิศทางตรงกับขอมูลทาง
สถิติของลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใชสินคาและบริการ อาทิ กลุมประชากรท่ีมีอายุ 20-29 ป นั้น
เขามาใชบริการเพ่ือซ้ือกาแฟในรานมากท่ีสุด หรือ กลุมประชากรท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนกลุมท่ีใช
บริการ ทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช มากท่ีสุด เปนตน 

 
ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  แบง

ออกเปน 5 บริการ ไดแก สินคาและบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช สินคาและบริการทรูออนไลน สินคาและ
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บริการทรูวิชั่นส สินคาและบริการทรูไลฟ สินคาและบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน และความคิดเห็นท่ีมีตอการตลาด

แบบ Convergence ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   

สินคาและบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49  

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องมีความรวดเร็วของ 3G ดีมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.58  

สินคาและบริการทรูออนไลน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22  

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องของมีโครงขายอินเทอรเน็ตท่ีดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.71  

สินคาและบริการทรูวิชั่นส มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53  และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องของมีจํานวนชองใหเลือกรับชมจํานวนมาก โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 

สินคาและบริการทรูไลฟ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22  

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องของเนื้อหาขอมูลและแอพพลิเคชั่นใน

เว็บไซรท่ีเลนบนสมารทโฟนสามารถดาวนโหลดไดฟรี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 

สินคาและบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.30  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องของราคาท่ีเหมาะสมตอการใช

บริการโทรศัพทพ้ืนฐาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39   

เม่ือนําขอมูลของลักษณะประชากรดานเพศ มาวิเคราะหรวมกับความคิดเห็นตอสินคาและบริการของ
บริษัททรูฯ พบวา เพศชายมีความคิดเห็นระดับดีตอสินคาและบริการ ดังนั้นจึงใหความสนใจกับคุณสมบัติดาน
เทคโนโลยีคอนขางมาก อาทิ ความเร็วของอินเทอรเน็ตหรือปริมาณชองสัญญาณรายการทรูวิชั่นส เปนตน 
และในสวนเพศหญิงจะใหความสนใจกับความครอบคลุมของพ้ืนท่ีใหบริการมากกวา 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการตลาดแบบ Convergence ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการนํา
เทคโนโลยีดานตางๆของบริษัทมาเพ่ิมความนาสนใจใหการบริการของทรูฯ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.75 และจากการนําขอมูลของลักษณะประชากรดานระดับการศึกษาและอาชีพ มาวิเคราะหรวมกับความ
คิดเห็นตอการตลาดแบบ Convergence พบวา กลุมประชากรระดับปริญญาตรีและพนักงานบริษัทเอกชน ให
ความสนใจมากกับสิทธิประโยชนและความคุมคาท่ีไดรับจากการตลาดแบบ Convergence เปนสวนใหญ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอสื่อโฆษณาของสินคาและบริการของบริษัททรูฯ ในราน True Coffee 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 กลุมตัวอยางสวนใหญพบเห็น คือสื่อ
ปายประกาศรายการสงเสริมการขาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.76 มีความสนใจสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาท
รูเม่ือสมัครบริการอ่ืนๆ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.00 และมีความพึงพอใจตอสื่อท่ีเปนปายโฆษณาขนาดใหญ 
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(Standee) มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และจากการนําขอมูลของลักษณะประชากรมาวิเคราะห
รวมกับความพึงพอใจของสื่อสินคาและบริการของทรูในราน True Coffee พบวา ปายประกาศรายการ
สงเสริมการขาย นอกจากจะเปนสื่อท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดแลวยังเปนสื่อท่ีไดรับความสนใจจากทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกอาชีพ แตสําหรับสื่อประชาสัมพันธทางจอภาพ (Digital Signage) จะไดรับ
ความสนใจจากกลุมประชากรเพศชายเปนสวนใหญ สําหรับขอมูลจากสื่อในรานเพศชายใหความสนใจกับ
เทคโนโลยีหรือสินคาใหมในสื่อมากกวาเพศหญิง ในทางกลับกันเพศหญิงใหความสนใจขอมูลสวนลดจากสื่อใน
ราน มากกวาเพศชาย  

กลุมประชากรเพศหญิงมีความพึงพอใจมากตอปายโฆษณาขนาดใหญ สื่อโฆษณาแบบตั้งโตะ และแผน
พับ ในขณะท่ีเพศชายมีความพึงพอใจอยูในระดับมากกับสื่อประชาสัมพันธทางจอภาพ (Digital Signage) เปน
ตน ในการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงกลุมเปาหมายและความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อและเนื้อหาขอมูลของสื่อท่ีนําเสนอ
ภายในรานดวยการตลาดแบบ Convergence เพ่ือนําไปพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบ Convergence ของ
บริษัททรูฯ ภายในราน True Coffee และใชสื่อไดตรงกับกลุมเปาหมายไดยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ : การตลาดรูปแบบ Convergence, ราน True Coffee, ความคิดเห็นตอสินคาและบริการ, ความ

พึงพอใจตอสื่อโฆษณา 

 
บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 บริ ษัท เอกชนชั้ นนํ าของประเทศได เ ข ามาดํ า เนินธุ ร กิจ โทรคมนาคมใหบริ การ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี สงผลใหเกิดเกิดการแขงขันทางการตลาดท่ีสูงข้ึน อันมีสาเหตุมาจากธุรกิจการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้นมีกลุมผูบริโภคท่ีเปนเปาหมายกลุมเดียวกัน โทรศัพทเคลื่อนท่ีในยุค 3G นั้นไมเพียงแต
ตอบสนองความตองการในการพูดคุยทางเสียงเพียงอยางเดียว แตสามารถใหบริการดานขอมูลและสื่อผสม 
(Multimedia) เพ่ือรองรับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีเปลี่ยนไปสูยุคท่ีผูคนติดตอสื่อสารดวยภาพ ดวย
จดหมายอิเล็คทรอนิค (e-mail) และรับขาวสารความบันเทิงผานบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีมากข้ึน กอใหเกิด
การแขงขันของผูประกอบการท้ังในแงของคุณภาพและความครอบคลุมเขาถึงไดของการใชบริการทุกสถานท่ี
ท่ัวประเทศ เม่ือรัฐบาลสนับสนุนใหผูบริโภคมีสิทธิในการเลือกใชบริการจากผูใหบริการรายใดก็ไดผานการโอน
เลขหมายโทรศัพทขามเครือขายของผูประกอบการ จึงกอใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรง ในดานคาบริการท้ัง
แบบเสียงและขอมูล (3G Data) ดานการขยายเครือขาย และราคาของตัวเครื่องโทรศัพท ผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนจึงมีความพยายามท่ีจะนําเทคโนโลยีมาพัฒนาบริษัทของตนใหมีบริการท่ีล้ําหนาคูแขงเสมอ อาทิ การ
นําเสนอบริการ WIFI รวบรวมกับบริการขอมูล 3G หรือการนําเสนอขอมูล Digital Content , E-Magazine 
หรือ รายการทีวีผาน 3G 

ดวยเหตุนี้ บริษัท ทรู คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงนําเอาแผนธุรกิจ (Business Model) และ
แผนการตลาดแบบ Convergence ท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหกับประเทศ 
และยังสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริการตางๆของกลุมบริษัททรูฯ กับผูใหบริการรายอ่ืน 
โดยการนําบริการของกลุมบริษัททรูฯ มาผนวกเขากันในการทําการตลาดเพ่ือเสนอเปนทางเลือกใหผูบริโภค 
และดวยความเปนผูนําดาน Content ท้ังในแบบ Digital และ Television จึงสามารถนําทรัพยากรของบริษัท
ในกลุมบริษัททรูฯ มาเก้ือหนุน เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน และลดตนทุนไดบางสวนเพ่ือความไดเปรียบในการ
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แขงขันและสรางประโยชนสูงสุดใหกับผูใชบริการคนไทย การตลาดแบบConvergence ทําใหกลุมทรูฯ 
สามารถเปนทางเลือกใหกับลูกคาท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) แบบตางๆ ดวยการผสมผสานบริการ
ตางๆ ตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุม จึงสามารถขยายกลุมลูกคามากข้ึน สามารถเพ่ิมยอด
ผูใชบริการ และสรางความผูกผันกับบริการตางๆ ของกลุมบริษัททรูฯ การตลาดแบบ Convergence นั้นมี
แนวคิดในการผสมผสานกลยุทธการตลาด 5 ดานหลักไดแก 

1. Customization – การผสานระหวางการตอบสนองลูกคาท่ีมองลูกคาเปนรายบุคคลท่ีมีความเปน
เอกลักษณไมซํ้ากัน การตอบสนองลูกคาแตละรายดวยการสรางผลิตภัณฑ การใหบริการ หรือ
การสื่อสารท่ีมีความเฉพาะสําหรับเขาเปนแนวคิดท่ีดีและดวยเทคโนโลยีตางๆ 

2. Community – การผสานระหวางปฏิสัมพันธจริงกับปฏิสัมพันธในสังคมเสมือนจริง จาก
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีสังคมอยูในโลกอินเทอรเน็ต ท่ีสมาชิกอยูกระจายไปท่ัวประเทศหรือท่ัวโลก
ท่ีเริ่มจากความไมรูจักกันแตมารวมกันใน  Web Site เพราะมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  

3. Channels – การผสานระหวางชองทางการตลาด ท่ีตองสรางใหลูกคาเกิดความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียว ไมมีความแตกตางรวมท้ังมีความตอเนื่องในการติดตอ ไมวาจะเปนชองทางอินเทอรเน็ต 
ทางโทรศัพทหรือรานคาท่ีเปดจําหนาย ลูกคาในปจจุบันพอใจท่ีจะติดตอไดหลากหลายชองทาง 
หรือชองทางเดียวแบบครบวงจร และคาดหวังความตอเนื่องในการติดตอดวย  

4. Competitive Value – การผสานระหวางการตั้งราคาแบบดั้งเดิมกับการสรางสวนผสมคุณคา
ใหมๆ โลกอินเทอรเน็ตทําใหผูบริโภครูจัก Pricing Model รูปแบบใหมๆข้ึน การกําหนดราคาท่ี
ตองผสมผสานระหวาง Fix Price กับ Flexible Price เพ่ือทําใหผูบริโภคพอใจ 

5. Choice Tools – การผสานดานการใหเครื่องมือชวยในการตัดสินใจแกผูบริโภค ผูบริโภคมี
อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลนเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงขอมูลเชิงลึกเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นแนวคิดผสานการใหขอมูล ใหคําแนะนําในการตัดสินใจแก
ผูบริโภคจึงจะทําใหผูบริโภคเชื่อถือและไววางใจ 

จากความพยายามในการตอบโจทย Lifestyle ของผูบริโภคในสังคมไทยปจจุบัน บริษัททรูฯ จึงได
สรางราน True Coffee เพ่ือเปนสถานท่ีใหบริการเครื่องดื่มกาแฟ แกผูบริโภคท่ีนิยมบริโภคกาแฟและชอบ
สถานท่ี ท่ีมีบรรยากาศสวยงามสะดวกสบาย แตนอกเหนือจากการใหบริการกาแฟราน True Coffee ยังไดถูก
ออกแบบใหมีบริการการขายและบริการหลังการขายของบริษัททรูฯ อยูภายในรานเพ่ือบริการผูบริโภคไดอยาง
ครบวงจร นอกจากนั้นแลวราน True Coffee ยังเปนสถานท่ีแสดงสินคาและบริการตัวอยางของบริษัท ทรูฯ 
โดยการนําบริการตางๆมาติดตั้งใหผูเขามาใชบริการราน True Coffee ไดทดลองใชงานจริง เพ่ือเปนการสราง
ประสบการณใหกับผูบริโภค หากมองในภาพกวางจะพบวาราน True Coffee เปนสถานท่ีเพ่ือการสื่อสารให
ผูใชบริการเขาถึงสินคาและบริการของบริษัททรูฯ โดยการใช Lifestyle ของผูคนในการบริโภคกาแฟและการ
ใชรานกาแฟเปนสถานท่ีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการตกลงทางธุรกิจ ดังนั้นราน True 
Coffee จึงเปนเสมือนหองรับแขกของบริษัททรูฯ ท่ียินดีตอนรับผูใชบริการและผูท่ียังไมใชบริการใหเขาถึง 
สัมผัสไดกับสินคาและบริการของบริษัททรูฯ ภายใตการตลาด Convergence ของบริษัททรูฯ  True coffee 
จึงมิไดทําหนาท่ีเหมือนสาขาบริการ (True shop) ของบริษัททรูฯ แตทําหนาท่ีมากกวาดวยการใหบริการท่ี
ครบวงจรภายในบรรยากาศตรงตาม Lifestyle ของผูบริโภคยุคใหม True Coffee เปนอีกหนึ่งจุดใหบริการ 
Touch Point ของกลุมบริษัททรูฯ เปนรานท่ีใหบริการเครื่องดื่ม อาหารแกลูกคาท่ัวไป แตไดผนวกสวนการ
ใหบริการของกลุมบริษัททรูฯเขาไวในรานโดยพนักงานท่ีมีความชํานาญในการนําเสนอและแกไขปญหาการใช
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บริการของลูกคาทรูฯ ซ่ึงถือเปนการสื่อสารท่ีตรงจุดและใกลชิดกับลูกคามากท่ีสุด และเพ่ือเปนการกระตุนการ
ความสนใจในการสื่อสารแกลูกคาท่ีมาใชบริการ พรอมๆไปกับการสรางจุดเดนของสถานท่ี ราน True Coffee 
จึงถูกออกแบบใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมตอการรับขอมูลขาวสารสินคาและบริการของบริษัททรูฯ ดังนั้นการ
วิจัยในครั้งนี้จึงเลือกท่ีจะสํารวจความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับสินคาและบริการและความพึงพอใจตอสื่อโฆษณา 
ภายใตการสื่อสารการตลาดแบบ Convergence ของบริษัททรูฯ ของผูท่ีเขามาใชบริการภายในราน True 
Coffee ท้ังกลุมคนท่ีเปนลูกคาของบริษัททรูฯ และกลุมคนท่ีไมไดใชบริการใดๆของบริษัททรูฯ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูมาใชบริการในราน True Coffee 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเชั่น จํากัด (มหาชน) ของผูมาใช

บริการในราน True Coffee 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใต

การตลาดแบบ Convergence ของผูมาใชบริการในราน True Coffee 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอสื่อโฆษณาของบริษัท ทรู คอรปอเชั่น จํากัด (มหาชน) ภายในราน True 

Coffee ของผูมาใชบริการ 
5. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการใชสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเชั่น 

จํากัด (มหาชน) ของผูมาใชบริการในราน True Coffee 
6. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใตการตลาดแบบ Convergence ของผูมาใชบริการในราน True 
Coffee 

7. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความพึงพอใจตอสื่อโฆษณาของบริษัท ทรู คอรปอเชั่น จํากัด 
(มหาชน) ภายในราน True Coffee ของผูมาใชบริการ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นตอสินคาและบริการ และความพึงพอใจตอสื่อโฆษณาภายใตการตลาด
แบบ Convergence ของผูใชบริการราน True Coffee” ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษากลุมประชากรท่ีเขามาใชบริการภายในราน true coffee โดยทําการ
คัดเลือกราน True Coffee สาขาขนาดใหญท่ีมีการใหบริการครบวงจรทุกดานของบริษัท ทรู ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้จะมีท้ังสิ้น 400 คนแบงเปนสาขาละ 100 คนโดยศึกษาผู
เขามาใชบริการราน True Coffee ท่ีใชและไมไดใชสินคาและบริการของบริษัท ทรู คอรปอเชั่น จํากัด
(มหาชน) โดยทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในชวงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 เปนเวลา 2 เดือน ซ่ึง
จากการคัดเลือกไดสาขาของราน True Coffee จํานวน 4 สาขาดังนี้ 1. True Coffee สาขาเซ็นทรัล
ลาดพราว, 2. True Coffee สาขาพาราไดซปารก, 3. True Coffee สาขาแฟชั่นไอซแลนด, 4. True 
Urbanpark สยามพารากอน 

การวิจัยครั้งนี้นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยแจก
แบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางพรอมอธิบายวิธีการตอบ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูล โดย
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การนําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

ตอนท่ี 1 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 

 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเขามาใชบริการในราน True Coffee เปนเพศชายและ

เพศหญิงใกลเคียงกัน มีอายุชวง 20-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และรายไดตอเดือนชวง 10,001-20,000 บาท ทําใหรูวาผูมาใชบริการสวนใหญนั้นคือกลุม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและพนักงานเอกชนท่ีอยูในชวงตนของการทํางาน เหตุท่ีผลการศึกษาพบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมีลักษณะประชากรตามท่ีกลาวมา อาจจะเปนเพราะราน True Coffee ท่ีทําการศึกษาใน

ครั้งนี้สวนใหญอยูในแหลงใจกลางเมืองและอยูในศูนยการคาชั้นนํา ท่ีเปนแหลงรวมของกลุมประชากรวัยหนุม

สาวจนถึงวัยกลางคน ประกอบกับราน True Coffee เปนสถานท่ีใหบริการกาแฟท่ีมีสไตลทันสมัย จึงเปนท่ี

สนใจของกลุมประชากรท่ีมีอายุในชวง 20-29 ป ซ่ึงประชากรในชวงอายุนี้จะมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนหรือ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ียังมีรายไดไมสูงมากหรือรับเงินจากผูปกครอง จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมี

รายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาท  

 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชสินคาและบริการของบริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะทางพฤติกรรมการใชบริการราน True Coffee ของผูบริโภค พบวาความถ่ีของการใชบริการ

ของผูบริโภคสวนมากประมาณ 2-3 ครั้งตอสัปดาหซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และโดยรวมผูบริโภคชอบมาซ้ือ

กาแฟเปนหลัก ซ่ึงผลการศึกษาระบุเชนนี้เพราะวาราน True Coffee เปนรานท่ีใหบริการกาแฟเปนดานหลัก 

แตไดเพ่ิมบริการดานตางๆเขาไปเพ่ือจุดมุงหมายดานการใหบริการอ่ืนๆ จึงเปนปกติท่ีกลุมตัวอยางจะเขามาซ้ือ

กาแฟเปนสวนใหญ แตหากกลุมตัวอยางท่ีเขามาใชบริการชําระสินคาและบริการ พบวามีความถ่ีในลําดับท่ี 2 

ซ่ึงจากผลการศึกษาถึงสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางมาชําระคาสินคาและบริการภายในราน True Coffee ก็ไดผลวา

เปนเพราะราน True Coffee มีสภาพแวดลอมสะดวกสบาย คงจะมาจากการตกแตงรานใหมีบรรยากาศใน

ลักษณะหองรับแขก ท่ีไมเหมือนสภาพแวดลอมของราน True Shop ท่ีเปนสถานท่ีใหบริการชําระเงิน

โดยเฉพาะและมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมากตลอดเวลา เม่ือพิจารณาผลการศึกษาเรื่องบริการภายในรานท่ีผู

มาใชบริการสนใจมากท่ีสุดระหวางอยูในรานพบวากลุมตัวอยางสนใจชมเครื่องสมารทโฟนตัวอยาง, มารับ

บริการหลังการขาย และใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในราน สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

พฤติกรรมผูบริโภคดัง ศิริวรรณ เสรีรัตน  ไดกลาววา “พฤติกรรมผูบริโภคเปนข้ันตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด 

ประสบการณ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค” (ศิริวรรณ เสรีรัตน : และคนอ่ืนๆ. 2539: 112) ทําใหการ

ทดลองใชสินคาและบริการของบริษัททรูฯท่ีมีไวบริการในราน True Coffee เปนบริการท่ีตอบสนองความ

ตองการตามพฤติกรรมผูบริโภค และอาจจะกลายเปนสิ่งกระตุนความตองการกอนเปลี่ยนเปนการตอบสนอง
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ความตองการบริโภค ตามทฤษฎี S-R Theory สวนความสนใจในการมารับบริการหลังการขายนั้นสามารถ

อธิบายไดตามแนวคิดการตลาดรูปแบบ Convergence ท่ีมีองคประกอบดาน Customer Service 

Convergence ท่ีเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคาผานการใหบริการทางราน True Coffee สงเสริมความรูสึก

เชื่อม่ันใหเกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจอีกทางหนึ่ง 

สําหรับประเภทบริการท่ีมีผูใชมากท่ีสุดคือ บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทรูมูฟ, ทรูมูฟเอช ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจากความจําเปนในสังคมปจจุบันจะพบวาโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้นเทียบไดกับปจจัยท่ี 5 ของการ

ดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันเลย สอดคลองกับขอมูลสวนแบงตลาดผูใหบริการสัญญาณโทรศัพท ในประเทศไทย 

ป 2554 (เว็บไซต veedvil.com) ท่ีระบุวาผลรวมของหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีสูงถึง 75.35 ลานเลขหมาย 

สูงกวาจํานวนประชากรของประเทศไทย จึงถือไดวาบริการทรูมูฟ, ทรูมูฟเอช เปนบริการสําคัญของบริษัททรูฯ 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาสาเหตุท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการของบริษัททรูฯ พบวาเหตุผลสวนใหญคือทราบ

ถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการ แสดงวากลุมตัวอยางรับรูถึงประโยชนของบริการของบริษัททรูฯ และ

เปนผูเลือกใชบริการดังกลาวตามการตัดสินใจดวยตนเอง  

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาและบริการของบริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสินคาและบริการของบริษัททรูฯอยูในระดับ
ปานกลาง (3.22-3.53) โดยท่ีบริการทรูวิชั่นส ไดรับคะแนนเฉลี่ยระดับดีท่ีสุดคือ 3.53 และบริการทรูไลฟได
คะแนนเฉลี่ยระดับต่ําท่ีสุดคือ 3.22 โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดความคิดเห็นท่ีมีตอบริการทรูวิชั่นสพบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีดีตอจํานวนชองท่ีมีใหเลือกจํานวนมาก, ความคมชัดของภาพ และแพ็กเกจท่ีมีใหเลือก
ตรงตามความตองการ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะลักษณะของบริการทรูวิชั่นสนั้นเปนบริการโทรทัศนบอกรับสมาชิก 
ท่ีมีเพียงรายเดียวของประเทศและมีชองรายการใหรับชมจํานวนมาก และหลากหลายประเภท ทําใหไดรับ
ระดับความคิดเห็นเรื่องจํานวนชองจํานวนมากเปนลําดับท่ี 1 (3.83) แตก็ยังมีความคิดเห็นท่ีไมดีนักในแงของ
คุณภายรายการท่ีบางชองไมตรงตามความตองการรับชมจึงไดรับคะแนนสวนดังกลาวในระดับต่ํา สวนบริการท
รูมูฟ,ทรูมูฟเอช ซ่ึงไดรับความคิดเห็นเฉลี่ยระดับปานกลางนั้น นาจะเปนเหตุผลจากปจจัยของสวนแบง
การตลาดตามท่ีกลาวไวกอนหนานี้วา บริการทรูมูฟ, ทรูมูฟเอชนั้นมีสวนแบงทางการตลาดอยูในลําดับท่ี 3 รอง
จาก AIS และ DTAC ภาพลักษณของผูตามในธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงทําใหไมไดรับความเชื่อม่ันจาก
ผูบริโภคมากนัก (เว็บไซต veedvil.com) 

อยางไรก็ดีจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับท่ีดีตอการนําเทคโนโลยีดานตางๆ
ของบริษัทมาเพ่ิมความนาสนใจใหการบริการของทรู และการมอบสวนลดคาบริการจากการใช มากกวา 1 
บริการ หรือ สวนลดคาบริการเม่ือเปนสมาชิกครบ 3 บริการในบานหลังเดียวกัน สามารถอธิบายไดวากลุม
ตัวอยางเห็นถึงประโยชนของการผนวกรวมกันของเทคโนโลยีจากบริการตางๆของบริษัททรูฯ และยังชื่นชอบ
สิทธิ์สวนลดพิเศษเม่ือใชบริการของบริษัททรูฯ มากกวา 1 บริการ ท้ังแบบรายบุคคลหรือแบบครอบครัวเม่ือใช
ครบ 3 บริการ ซ่ึงสอดคลองตามหลักการของการตลาดรูปแบบ Convergence ตามท่ี  มนิทร อิงคธเนศ  
กลาววา “การตลาดรูปแบบ Convergence หมายถึง การผนึกกําลังของธุรกิจท่ีไมมีความเก่ียวของกันโดยตรง 
แตนํามารวมกันสรางความเข็มแข็งแบบ win-win เปนการตลาดท่ีนําจุดแข็งของแตละฝายมารวมกัน สรางทาง
ลัดสูเปาหมายดานยอดขาย การลดตนทุนทางการตลาด ลดขอจํากัดของธุรกิจ และสงเสริมไปถึงการสรางแบ
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รนดในอนาคต”  (www.marketeer.co.th) ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนของการนําบริการมาผนวกกันเพ่ือสราง
ความคุมคาหรือสวนลดใหกับผูบริโภคอาทิ เม่ือใชโทรศัพททรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช ครบ 300 บาท รับสิทธิ์ดู
โทรทัศนบอกรับสมาชิก ทรูวิชั่นสฟรีในแพ็กเกจ Freeview หรือเม่ือเปนสมาชิกรายเดือนครบ 3 บริการคือ 
ทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน และ ทรูวิชั่นส สามารถลงทะเบียนรับสวนลดคาบริการรายเดือนเปนจํานวน 
รอยละ 10 ของคาบริการท้ังหมดเปนตน สรุปไดวาการตลาดรูปแบบ Convergence สงเสริมใหผูใชบริการมี
ความคิดเห็นตอสินคาและบริการหลักของบริษัททรูฯ ในภาพรวมท่ีทุกบริการตอเชื่อมถึงกัน เพราะบริการ
ตางๆของบริษัททรูฯนั้นเปนสวนหนึ่งในวิถีการดํารงชีพของทุกคน จึงถือไดวาเปนกลยุทธทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับสภาพการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน   

 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจตอส่ือโฆษณาของบริษัท ทรู คอรปอเช่ัน จํากัด (มหาชน) ภายในราน True 

Coffee 

สื่อโฆษณาท่ีใชภายในราน True Coffee ทุกประเภทเปนสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบวา สื่อโฆษณาท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปายโฆษณาขนาดใหญ (Standee) และสื่อ
ประชาสัมพันธทางจอภาพ (Digital Signage)  สวนสื่อประชาสัมพันธ สติ๊กเกอรโฆษณาท่ีแกวกาแฟ เปนสื่อท่ี
ผูตอบแบบสอบถามเกิดความพึงพอใจนอยท่ีสุด อาจจะเปนเพราะผูใชบริการใหความสนใจนอย เนื่องจากมี
ขนาดเล็ก เนื้อหาหรือภาพแสดงรายละเอียดไมชัดเจน แตปายประกาศโฆษณาขนาดใหญและสื่อ
ประชาสัมพันธทางจอภาพ ท้ัง 2 แบบนั้น มีขนาดใหญ มีภาพสวยงามชัดเจน เนื้อหาครบถวนอานงาย และมี
สีสัน รูปแบบดึงดูดใจผูพบเห็น ซ่ึงก็สอดคลองตามท่ี วินัย ปลั่งพินิจกิจการ กลาวไววา “สื่อโฆษณาท่ีใชในการ
สื่อสาร ณ จุดขาย จะตองมีลักษณะหรือรูปแบบท่ีสะดุดตา สามารถเรียกรองความสนใจจากผูท่ีเดินผานไปมา
ได” วินัย ปลั่งพินิจกิจการ (2543 : 82) และก็สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการเลือกและเปดรับขาวสารตามท่ี 
พรทิพย พิมลสินธุ ระบุไววา “แตละบุคคลจะมีพฤติกรรมการรับสื่อแตกตางกันตามวิถีทางของตน และความ
สะดวกของตน” สําหรับเนื้อหาในสื่อโฆษณาท่ีกลุมตัวอยางใหความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ขอมูลสวนลดพิเศษ
สําหรับลูกคาทรูเม่ือสมัครบริการอ่ืนๆ นาจะเปนเพราะผูจัดทําสื่อพยายามเนนใหขอมูลสิทธิ์สวนลดตางๆลงใน
สื่อโฆษณา ซ่ึงสอดคลองกับความสัมพันธของผูรับสารท่ีมีตอขาวสาร ในกรณีนี้ขอมูลสิทธิ์สวนลดเปนขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอผูรับขาวสารจึงเกิดการเปดรับขอมูลจากสื่อโฆษณาตามความตองการของตนเอง 
 

ตอนท่ี 5 เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการใชสินคาและบริการของ บริษัท ทรู      คอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 จากการศึกษาในรายละเอียดการเปรียบเทียบระหวางลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใชสินคา

และบริการจะพบความแตกตางของพฤติกรรมการใชสินคาและบริการในแตละกลุมลักษณะประชากร กลุม

ตัวอยางเพศชายมีความถ่ีในการเขามาใชบริการในราน True Coffee และใชสินคาและบริการของบริษัททรูฯ 

มากกวาเพศหญิง ซ่ึงเปนไปไดวาสินคาและบริการของบริษัททรูฯนั้นเปนสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีโดยตรง ซ่ึงมักเปนสิ่งท่ีอยูในความสนใจของเพศชายมากกวาเพศหญิงอยูแลว ตามท่ี ยุบล เบญจรงค

กิจ ไดอธิบายเอาไวในรายละเอียดของกลุมประชากรเพศชายคือ “เด็กผูชายจะถูกเลี้ยงใหกลาคิด กลาพูด กลา

แสดงออกเพ่ือท่ีจะไดเปนผูนําในอนาคต ซ่ึงการเลี้ยงดูในรูปแบบดังกลาวสงผลใหเพศชาย เปนเพศท่ีมีแนวโนม

http://www.marketeer.co.th/�
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ท่ีจะเปนผูท่ีมีความกลาตัดสินใจในการซ้ือ มากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะสินคาเทคโนโลยี” (ยุบล เบญจรงคกิจ 

(2534, 85)   

สําหรับชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีมีการใชบริการสินคาและบริการของบริษัททรูฯ มากท่ีสุดคือชวง

อายุ 20-29 ปเปนวัยหนุมสาวถึงวัยกลางคน ซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีมีความตองการในการตอบสนองสิ่งท่ีตน

อยากไดเพราะมีรายไดเปนของตนเอง เริ่มตัดสินใจเลือกซ้ือสิ่งของดวยตนเองไดแลวแตก็เปนการเลือกซ้ือใน

ขอบเขตท่ีจํากัดดวยเหตุผลทางปจจัยรายได สอดคลองตามท่ี ยุบล เบญจรงคกิจ2 ไดอธิบายไววา “วัยหนุมสาว

ถึงวัยกลางคนจะเลือกซ้ือสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของตน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือใน

ระดับเบื้องตน และประกอบกับรายไดท่ีมีอยูจํากัดทําใหคํานึงถึงการใชงานมากกวาตราสินคา” ตรงกันขามกับ

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป ท่ีระบุสาเหตุของการเลือกใชบริการวาสาเหตุสําคัญคือการเลือกใชตาม

เพ่ือนหรือครอบครัว อันเนื่องจากกลุมตัวอยางชวงอายุนี้ยังไมสามารถตัดสินใจเองไดตามเหตุผลท่ีตนเองมี จึง

อาศัยการสอบถามและมีพฤติกรรมเลียนแบบจากผูอ่ืนท่ีตนเชื่อถือ ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป นี้ก็

เปนกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน ซ่ึงผลการศึกษาก็ใหผลลัพธของสาเหตุการใชบริการเปนแบบ

เดียวกัน คือการใชตามเพ่ือนหรือครอบครัว หากเม่ือพิจารณาดานระดับการศึกษาก็จะพบขอมูลท่ีนาสนใจคือ 

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีนั้นมีความถ่ีในการเลือกใชบริการทรูวิชั่นสสูงกวากลุม

ตัวอยางในชวงอายุอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปไดวากลุมท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีนั้นมีพฤติกรรมท่ีชอบการรับชมสาร

คดีจากตางประเทศ หรือภาพยนตรความบันเทิงจากตางประเทศซ่ึงตองมีทักษะในการรับฟงและเขาใจ

ภาษาอังกฤษ สอดคลองตามแนวคิดของลักษณะประชากรตามท่ีอธิบายไววาผูท่ีมีการศึกษาสูง จะมีแนวโนมท่ี

จะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา 

  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีการเลือกใชบริการท่ีไมแตกตางกันมากนักโดยเกือบทุก

อาชีพมีการใชบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช เปนหลัก มีเพียงกลุมอาชีพนักเรียนท่ีใชบริการทรูออนไลนมากท่ีสุด 

อาจจะเปนเพราะความตองการในการใชงานของนักเรียนท่ีตองการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนหาขอมูล ทํา

รายงาน และเพ่ือความบันเทิง แตกลุมอาชีพอ่ืนๆท่ีตองทํางานและติดตอกับผูอ่ืนในการดําเนินชีวิตจึงมีความ

จําเปนในการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีมากกวา สําหรับผลการศึกษาสาเหตุของการเลือกใชบริการของบริษัททรูฯ 

พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจของกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาของกิจการท่ีมีพฤติกรรมชอบการทดลองใชบริการตางๆใน

ราน True Coffee แตกตางจากกลุมอาชีพอ่ืนๆท่ีมีสาเหตุท่ีทราบถึงประโยชนท่ีไดรับจากการใชบริการ ซ่ึง

สามารถอธิบายไดตามพฤติกรรมของกลุมตัวอยางลักษณะนี้วาเปนกลุมท่ีมีกําลังในการซ้ือสินคา และมีความคิด

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือเปนของตนเอง ดังนั้นจึงชอบท่ีจะไดทดสอบและลองใชบริการจริงกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ 

ซ่ึงผลการศึกษาก็ตรงกับกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาท ท่ีมีพฤติกรรมชอบทดสองใชงานภายใน

รานกอนการซ้ือ และจากพฤติกรรมชอบการทดลองใชบริการตางๆกอนการตัดสินใจซ้ือนี้ สอดคลองกับแนวคิด

เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือตามท่ี อดุลย จาตุรงคกุล ใหแนวคิดเก่ียวกับนักการตลาดสมัยใหมไววา “นักการ

ตลาดตองพิจารณาพฤติกรรมการซ้ือใหกวางกวาเดิม คือตองพิจาณากิจกรรมกอนท่ีจะมีการซ้ือ และพฤติกรรม

การซ้ือ รวมเขาไปดวยกัน”   
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ตอนท่ี 6 เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความคิดเห็นตอสินคาและบริการ 

ผลการศึกษาระบุไดวาผูใชบริการในราน True Coffee มีความคิดเห็นท่ีดีตอสินคาและบริการของ

บริษัททรูฯ ภายใตการตลาดรูปแบบ Convergence พบวากลุมตัวอยางในทุกลักษณะประชากรมีความคิดเห็น

ตอการตลาดรูปแบบ Convergence ในระดับดีเหมือนกันหมด ยกเวนผลจากลักษณะประชากรดานรายไดท่ี 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายได ต่ํากวา 10,000 บาท และรายไดชวง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นใน

ระดับปานกลาง โดย  2 กลุมดังกลาวนี้ใหความคิดเห็นออกมาในลักษณะท่ีไมเห็นถึงความคุมคาจากการนํา

สินคาและบริการตางๆมาจัดโปรโมชั่นรวมกัน และใหคะแนนความคิดเห็นในระดับปานกลางสําหรับการเปน

สมาชิกทรูครบ 3 บริการในบานเดียวกันแลวไดรับสวนลดคาบริการรายเดือน ซ่ึงกลุมผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาทนั้นมีความคิดเห็นดานสวนลดในระดับปานกลาง (3.00-3.05) อาจเพราะมีความคิดวาตนนั้นไมมี

รายไดมากนักตองการความคุมคามากกวาผูมีรายไดสูงจึงตองการไดรับสวนลดมากกวาหรืองายกวา คือ

ตองการรับสวนลดจากการใชเพียง 1 บริการเทานั้น ไมตองการสมัครรายบริการ สวนกลุมท่ีมีรายได 20,001-

30,000 บาทนั้นนาจะเปนกลุมท่ีเริ่มมีรายไดมากข้ึนและเริ่มท่ีจะมีความตองการใชบริการ 2-3 บริการของ

บริษัททรูฯแลว แตดวยรายไดท่ีอยูในชวงกลางๆ ไมสูง ไมต่ํา จึงตองการความคุมคาสูงสุด ทําใหมีความคิดเห็น

ปานกลาง (3.10) กับสวนลดคาบริการหรือโปรโมชั่นท่ีไมถูกพอ   

จากขอมูลสวนใหญพบวาสินคาและบริการท่ีไดรับระดับความคิดเห็นระดับดีคือบริการ ทรูมูฟ/ทรูมูฟ 

เอช, ทรูออนไลน และ ทรูวิชั่นส ซ่ึงถือวาเปน 3 บริการหลักของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดย

จากการศึกษาพบวาเพศชายมีความคิดเห็นตอบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอชในระดับดี ขณะท่ีเพศหญิงมีความ

คิดเห็นในระดับปานกลางเทานั้น นาจะเปนเพราะการสื่อสารและการพัฒนาบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟเอชนั้นเนน

การใหบริการดาน 3G และความรวดเร็วของการใชงานขอมูลซ่ึงไมตรงตามความตองการของเพศหญิงท่ีเนน

ความครอบคลุมของพ้ืนท่ีใหบริการมากกวา สําหรับผลการศึกษาความแตกตางของกลุมตัวอยางดานระดับ

การศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอบริการ ทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช, 

บริการทรูออนไลน และบริการทรูวิชั่นสในระดับปานกลาง แตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีท่ีมีความคิดเห็นระดับดีตอท้ัง 3 บริการ อาจจะเปนเพราะกลุมท่ีมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีนั้นไมไดเปนผูตัดสินใจเองเลือกใชบริการเอง แตมีพฤติกรรมการใชบริการตาม

เพ่ือนหรือผูครอบครัวจึงมีความคาดหวังกับการบริการเอาไวสูงเกินความเปนจริง ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลของ

กลุมตัวอยางดานอาชีพก็จะพบวาผลระดับความคิดเห็นของ 3 บริการขางตนมีลักษณะเชนเดียวกันคือทุก

อาชีพมีความคิดเห็นระดับดีตอ 3 บริการ แตมีเพียงอาชีพนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซ่ึง

สามารถอนุมานไดวากลุมอาชีพนักเรียนนี้คือกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี

นั้นเอง  

สําหรับผลการศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดแตกตางกัน กลุมท่ีมีรายไดมากกวา 10,001 บาทข้ึนไปมี

ความคิดเห็นในระดับดีตอบริการทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช และบริการทรูออนไลน มีเพียงผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 
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บาทกลุมเดียวท่ีมีความคิดเห็นระดับปานกลางตอบริการท้ัง 2 บริการดังกลาว อาจจะเปนเพราะกลุมท่ีมีรายได

ต่ําตองการบริการท่ีมีความคุมคา เม่ือเทียบกับจํานวนของบริการท่ีไดรับจากการซ้ือหรือคาบริการ ซ่ึงบริการ

ของทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช และทรูออนไลนนั้นเปนบริการท่ีผูใชสามารถใชงานไดดานเดียวแตกตางจากบริการทรู

วิชั่นสท่ีการใชบริการดูมีความหลากหลายเนื่องจากสามารถรับชมไดหลายชองและหลายประเภท 

 
ตอนท่ี 7 เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความพึงพอใจตอส่ือโฆษณาของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ภายในราน True Coffee 

จากขอมูลงานวิจัยครั้งนี้พบวาสื่อโฆษณาภายในรานท่ีกลุมตัวอยางทุกลักษณะประชากรนั้นสวนใหญ

ใหความพึงพอใจมากกับ ปายโฆษณาประชาสัมพันธขนาดใหญ, ปายโฆษณาตั้งโตะ, สื่อโฆษณาทางจอภาพ 

(Digital Signage) และสื่อโฆษณาภาพยนตรทางทรูวิชั่นส โดยเพศหญิงจะพึงพอใจตอสื่อโฆษณาประเภทปาย

ประกาศขนาดใหญ ปายโฆษณาตั้งโตะและสื่อโฆษณาภาพยนตรทางทรูวิชั่นส เนื่องจากมีความสวยงาม และมี

ขนาดท่ีสามารถสื่อสารขอมูลไปยังผูรับสารไดอยางเหมาะสม ในขณะท่ีเพศชายจะพึงพอใจกับสื่อโฆษณา

ประเภทสื่อโฆษณาทางจอภาพ และโฆษณาบนหนาจอเครื่องอินเทอรเน็ตคาเฟ จะเห็นไดวาความพึงพอใจตอ

สื่อโฆษณาของกลุมตัวอยางตามลักษณะประชากรดานเพศนั้นสอดคลองกับการเลือกรับสื่อตามท่ี พรทิพย 

พิมลสินธุ กลาววา “การเลือกสื่อท่ีสอดคลองกับความรู คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติอุปนิสัย” ซ่ึงคานิยม 

ความเชื่อ และทัศนคติอุปนิสัย ของลักษณะทางเพศจะมีลักษณะของแตละเพศตามลักษณะการเลี้ยงดู ตามท่ี 

ยุลบ เบญจรงคกิจ กลาววา “การเลือกซ้ือสินคาและใชบริการท่ีแตกตาง สวนมากเกิดสาเหตุมาจากไดรับการ

เลี้ยงดูการปลูกฝงนิสัย คานิยมครอบครัว ต้ังแตวัยเยาว ซ่ึงวัฒนธรรมไทยนั้น การเลี้ยงดูเด็กในแตละเพศมี

ความแตกตางกัน” จึงทําใหเพศชายมักจะชื่นชอบและเปดรับสิ่งตางๆท่ีเปนเทคโนโลยีมากกวาเพศหญิง 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนและนักศึกษา เปนกลุมเดียวในการศึกษาครั้งนี้ท่ีให

ความสนใจกับสื่อประเภทแผนพับโฆษณานอยท่ีสุด แสดงถึงวาผูรับสารมองแผนพับท่ีเปรียบเสมือนใบปลิวท่ี

แจกจายท่ัวไป ไมใหความสําคัญและไมมีความนาสนใจกับสื่อประเภทนี้  

หากมองดานการเปดรับสื่อของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการมองราน True Coffee เปน Touch 

point ครบวงจร เปนรานกาแฟ ท่ีมากกวารานกาแฟท่ัวไป สะดวกสบายสภาพแวดลอมดีกวา และยังจะเปน

ศูนยรวมเทคโนโลยี เก่ียวกับการสื่อสารไดดี มีสินคาใหทดลองใช ไดสัมผัสการใชงานเบื้องตน เพราะอยางท่ี

ทราบดีวา กลุมผูบริโภคท่ีมีอายุ 20-29 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เบื่องาย ชอบอะไรแปลกใหม

ทันสมัย แตกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุมากกวา 50 ป เปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือ ตองการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ

เอง ตองการขอมูลและการทดลองใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เบรกเกอร
6 กลาว

วาผูใชบริการ จะใชบริการใดๆใหม จะตองแสวงหาขอมูล เปดรับขอมูลใหมๆ และเปดรับประสบการณโดยตรง 

เพ่ือตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วข้ึน 

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
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1. จากการศึกษาพบวา กลุมประชากรท่ีเปนเจาของธุรกิจ ผูท่ีมีอายุชวง 40-59 ป และท่ีมีรายไดมากกวา 
40,000 บาทข้ึนไปนั้น ซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีมีกําลังซ้ือ มีความสามารถในการตัดสินใจ และเปนแบบอยาง 
(Role Model) ใหกับกลุมประชากรสวนอ่ืนๆ นั้นยังมีสัดสวนนอยเม่ือเทียบกับกลุมวัยหนุมสาวถึงวัยกลางคน 
ดังนั้นเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนครั้งการเขามาใชบริการของกลุมประชากรกลุมนี้ จึงควรปรับปรุงรานใหมีบริการ
ท่ีเหมาะสมกับประชากรกลุมนี้ อาทิ บริการเครื่องสมารทโฟนสําหรับทดลองใชงานรุนใหมๆ บริการ
อินเทอรเน็ตผานสายเคเบ้ิลความเร็วสูง บริการแนะนําโปรแกรมสําหรับอุปกรณสมารทโฟน หรือการจัดอบรม
การใชงานอุปกรณหรือบริการตางๆท่ีทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชบริการของบริษัท 
ทรูฯ ไดงายข้ึน 

2. จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีผูใชบริการเขามาใชบริการชําระคาสินคาและบริการในราน True 
Coffee เนื่องจากพึงพอใจสภาพบรรยากาศภายในราน True Coffee มากท่ีสุด แตหากพิจารณาในดาน
สถานท่ีใหบริการตามแนวคิดของการตลาดรูปแบบ Convergence ก็จะพบวาความคิดเห็นของผูใชบริการตอ
ความสะดวกสบายภายของการรับบริการภายในราน True Coffee นั้นไดรับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
เทานั้น ดังนั้นควรปรับปรุงการจัดพ้ืนท่ีใหบริการใหมีสัดสวนในการใหบริการแตละดานอยางเหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกสบายใหกับท้ังผูใชบริการกาแฟและผูท่ีมาใชบริการดานอ่ืนๆ โดยยังคงบรรยากาศสวยงาม 
และความอบอุนของการตกแตงสถานท่ีไวเพ่ือเปนการรักษาอัตลักษณ ของราน True Coffee 

3. กลุ มประชากรส วน ใหญ มีความ คิด เห็ น ในระดับดี ต อสิ ทธิ ประ โยชน  ความ คุ มค าและ 
การผสมผสานเทคโนโลยีของสินคาและบริการภายใตการตลาดรูปแบบ Convergence ของ บริษัท ทรู 
คอรปอเรชั่น (มหาชน) แตเม่ือพิจารณาโดยรวมจะพบวาระดับความคิดเห็นยังไมสูงอยางโดดเดนเทาท่ีควร  
ดั งนั้ นควรจั ด ให มีการประชาสัม พันธ ถึ งสิทธิประโยชน  และความคุ มค า ใหมากยิ่ ง ข้ึ น
ท้ังในกลุมลูกคาเดิมของทุกสินคาและกลุมผูบริโภคท่ีใชสินคาของบริษัทอ่ืนอยูเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหเปลี่
ยนมาใชบริการของบริษัททรูฯ โดยเฉพาะบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสําคัญ
ของบริษัท จึงควรท่ีจะนําสิทธิพิเศษตางๆมอบใหแกลูกคาผูใชบริการเพ่ือผลักดันใหเกิดความคิดเห็นในระดับท่ี
ดีท่ีสุด 

4. กลุมประชากรสวนใหญมีความคิดเห็นตอบริการทรูไลฟในระดับปานกลาง ท้ังๆท่ีบริการดังกลาว
สวนมากเปนบริการท่ีไมมีคาใชจาย แตเปนบริการดานเนื้อหาขอมูลเพ่ือมอบความครบถวนสมบูรณในการใช
บริการของผูใชบริการหลักท้ัง 3 บริการของทรู ดังนั้นบริษัททรูฯจึงควรจะประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบ
ถึงประโยชนและเชิญชวนใหผูบริโภคใชงานบริการขอมูลออนไลนของบริการทรูไลฟ ผานทางสื่อโฆษณา ปาย
ประกาศ หรือสื่อทางจอภาพ ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาภาพของการใหบริการภายใตการตลาดรูปแบบ 
Convergence ใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน 
       5.  การใชสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ภายในรานท่ีมีผูใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาเปนปายประกาศรายการ
สงเสริมการขาย (Standee) อาจจะเปนเพราะสื่อปายประกาศมีขนาดใหญ ทําใหสามารถมองเห็น รูปภาพ
สินคา ราคา รายละเอียดการสงเสริมการขายไดอยางครบถวนและชัดเจน เพ่ือเปนการเพ่ิมความนาสนใจของ
สื่อปายประกาศขนาดใหญ (Standee) ควรพัฒนาใหปายมีรูปแบบท่ีนาสนใจกวาเดิม เชน เปลี่ยนจากปาย
ประกาศทรงสี่เหลี่ยม แบบเรียบ เปนปายประกาศออกแบบใหมีรูปทรงทันสมัยและมีมิติมากข้ึน 

6. จากผลการศึกษาพบวากลุมประชากรเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอประเภทของสื่อโฆษณา

แตกตางกันคือเพศชายจะพึงพอใจสื่อโฆษณาประเภทสื่อทางจอภาพ แตเพศหญิงจะพึงพอใจตอสื่อโฆษณา
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ประเภทปายประชาสัมพันธมากกวา ดังนั้นการใชสื่อโฆษณาภายในรานจึงควรพิจารณาเลือกใชสื่อโฆษณาให

ตรงตามกลุมเปาหมายของสินคาและบริการท่ีตองการประชาสัมพันธภายในราน True Coffee 
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