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 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็ก
เมลเพื่อการสงเสริมการตลาดในธุรกิจรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเนน
วัตถุประสงคหลักไปที่การศึกษาแนวทางการออกแบบส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลเพื่อการสงเสริม
การตลาดธุรกิจรานกาแฟ  วิธีการศึกษาใชวิธีการสัมภาษณและการเก็บแบบสอบถามไปยัง
กลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุมวัยทํางาน ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 15-35 ป โดยเขา
มาใชบริการในรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ีหนึ่งเปนการเก็บและวิเคราะหขอมูล
เบ้ืองตน จากการสอบถามกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ีมาใชบริการรานกาแฟ ข้ันตอนท่ีสองเปนการ
วิเคราะหผลการศึกษาเพ่ือการออกแบบส่ือโฆษณาหลังจากท่ีไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ
ผูใชและวิเคราะหส่ือโฆษณาทางอินเตอรเน็ตไดเร็กเมล ข้ันตอนท่ีสามเปนการออกแบบและ
ทดสอบส่ือโฆษณาอินเตอรเน็ตไดเร็กเมลและส่ือเว็บไซตเพ่ือเปนการเก็บขอมูลดานการออกแบบ 
ข้ันตอนท่ีส่ีเปนการเก็บและวิเคราะหจากส่ือโฆษณาอินเตอรเน็ตไดเร็กเมลท่ีออกแบบ 
 สรุปผลการศึกษา พบวา ผูท่ีมาใชบริการรานกาแฟสวนใหญมาใชบริการเพราะการโฆษณา
โดยตรงจากพนักงานราน เจาของราน และส่ืออินเตอรเน็ต เว็บไซต สวนการรับส่ือโฆษณาทาง
อินเตอรเน็ตไดเร็กเมลยังมีอัตรานอย แตมีความตองการใชส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลเพื่อตองการ
ทราบขอมูลและสวนลดหรือโปรโมชั่นสวนใหญ ซ่ึงผลการทดลองส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของการออกแบบหนาตาของส่ืออินเตอรเน็ต
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ไดเร็กเมล (Visual Design) สวนใหญมีความพึงพอใจดานการใชโทนสีและความสวยงามท่ีใชใน
ส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมล  และมีการจัดองคประกอบในการจัดหนาส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลได
เหมาะสม ในสวนของการสงเสริมการขาย เชน บัตรคูปองสะสมแตม บัตรแลกกาแฟฟรีมีความ
นาสนใจชวยเพิ่มความนาสนใจในส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลยิ่งข้ึน 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจในการพัฒนาการสงเสริม
การตลาดทางส่ืออินเตอรเน็ตไดเร็กเมลและผูประกอบการรานกาแฟท่ีตองการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจ
รานกาแฟท่ีจะมีสวนชวยในการขยายขนาดตลาดและเพิ่มฐานลูกคาตอไปในอนาคต 
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ABSTRACT 

 
This Independent Study is on Internet Direct Mail Media Design For Coffee Business 

Marketing Promotion In Chiang Mai City. The objective of this study is focused on the study of 
internet direct mail design to promote the coffee business marketing among consumer in Chiang 
Mai Town. The methodology of study is designed to collect the data and information through 
questionnaires and interviewing. The accidentally approach is utilized to gather and analyze 
information  from two target groups of students and young employees ages between 15-35 who 
are customized to the coffee shops located in Chiang Mai Town. The process is categorized as 4 
steps of the study collection and analyses of baseline data and information through interview and 
questionnaires from target groups who access the coffee shops. Internet direct mail as media 
design advertisement is taken in to consideration according to need assessment analyses. Internet 
direct mail design on website trial is being tested. Data and information is collected and analyzed. 

Conclusion Higher percentage of coffee shop customers visit and access the service 
related to the effectiveness of direct advertisement from the coffee shop’s owner, employees and 
internet website compare to internet direct mail which is at the lower rate. But they would rather 
want to access the internet direct mail only to get reward from promotion information. However, 
‘the visual design’ of the internet direct mail is the most satisfaction part from the study result. 
The color tone and the fancy design is one of the higher rates of satisfaction among the target 
groups. An appropriate internet direct mail composition on website is recommended for the 
design. Furthermore, the promotion such as redeem points, coupon bonus and free coffee coupon 
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can increase internet direct mail more interesting. This study might be useful to some extend for 
those who want to develop coffee business marketing promotion via internet direct mail. The 
coffee shop investor could also strengthen capability in expanding his consumer and coffee 
market share. 
 


