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Abstract
This research aims to study the factors influencing the decision to use the coffee
shop service in Bangkok by demographic aspects, digital marketing communications,
experiential marketing strategy and marketing influencers towards the decision to use a
coffee shop in Bangkok. A total of 220 participants living in Bangkok were randomly
selected from the population. This is a quantitative research which uses a developed
questionnaire as a mean for a data collection. Then data were analyzed by using the
statistical software program for the t-test difference analysis method, one-way ANOVA
and multiple regression analysis were used to prove the proposed hypotheses. The
results of the research were found that the samples with different ages, occupations, and
hobbies had different decisions to use a coffee shop with statical significance at 0.05. In
addition, the results of hypothesis testing were found that digital marketing, experiential
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marketing, and marketing influencer can be explained the decision of using the coffee
shops in Bangkok at 64.0 percentage (R2=0.640)

Keywords: Digital Marketing Communication, Experiential Relationship Strategy,
Influencers Marketing and Decision Making

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุ งเทพมหานคร ตามป จ จั ยประชากรศาสตร การสื่ อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล กลยุ ท ธ การตลาดเชิ ง
ประสบการณ และผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยสุม
ตัวอยางจากประชากรที่ อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ทั้ งหมด 220 ชุด การวิจัยนี้เป นการวิจัยเชิงปริมาณ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห
ทางสถิติ การวิธีวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test การวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัย
พบว า กลุ มตั ว อย า งที่ มี อายุ อาชี พ และงานอดิ เรกแตกตางกัน มี การตัด สิน ใจใชบ ริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบวา การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล การตลาดเชิงประสบการณ ผูอิทธิพลทางการตลาด มีความสามรถ
รวมอธิบาย ในการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุมมหานครไดรอยละ 64.0 (R2 = 0.640)

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณ ผูมีอิทธิพลทางการตลาด
และการตัดสินใจ

บทนำ
ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของโลกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการ
บริโภคเฉลี่ยรอยละ 3.8 ตอป ในชวงที่ผานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 โดยมีการแบงออกเปน 2 กลุม
ประกอบดวย 1) กลุมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 2) กลุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ปริมาณการบริโภคในป
พ.ศ. 2560 สัดสวนของการตลาด 72 : 28 โดยสวนแบงการตลาดของเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดมีสัดสวน
ของการตลาดที่ มากกว า (Krungsri Research, 2020) อุ ตสาหกรรมเครื่ องดื่ มไทยโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรม
เครื่องดื่มกาแฟ ไดมีการขยายตัวไปในทิศทางที่สอดคลองกัน มีการจัดตั้งธุรกิจในป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ
37.71 เทียบกับป พ.ศ. 2560 มีมูลคาทุน 3,675.43 ลานบาท มีรายไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 2.83 ตอป ในป
พ.ศ. 2560 มี ร ายได ร วม 28,824 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป พ.ศ. 2559 ร อ ยละ 4.85 (Department of
Business Development, 2019) จากตั วเลขการขยายตั วและมู ลค าการลงทุ นของอุ ตสาหกรรมเครื่องดื่ม
กาแฟ นับเปนอีกธุรกิจที่นาสนใจในการลงทุน
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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ยุคดิจิทัลมีผลตอการใชชีวิตประจำวันของผูคนเปนอยางมาก พฤติกรรมผูบริโภคถูกกำหนดหรือไดรับ
อิทธิพลจากผูมีอิทธิพลทางการตลาดในยุคดิจิทัลคอนขางมาก โดยเขามาเปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตนี้จึงเปน
โอกาสและช องทางที่ สามารถเข าถึ งกลุ มผู บริ โภคได มากกว าช องทางอื่ น ๆ การตลาดดิ จิ ทั ลจึ งเป นแนว
ทางเลือกที่ดีในปจจุบัน สามารถเขาถึงขาวสารไดจากทุกที่ทุกเวลาโดยผานสื่อสังคมออนไลน (Social media)
ในปจจุบันนี้สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางงายมากขึ้นเนื่องจากมีการสื่อสารที่สะดวกสบายแตถา
หากอยากเปลี่ ย นกลุ ม เป า หมายมาเป น กลุ ม ลู ก ค า โดยใช ก ารตลาดเชิ งประสบการณ (Experiential
Marketing) ซึ่งเปนรูปแบบการโฆษณาที่มุงเนนใหผูบริโภคสินคาและบริการไดสัมผัสถึงประสบการณที่ดี หรือ
หวนรำลึกถึงเรื่องราวในครั้งอดีตรวมกับธุรกิจ (Businesslinx, 2017) และดวยเทคโนโลยีสื่อสารการตลาดที่
พัฒนาขึ้นมากในชวงที่ผานมาชวยทำใหเขาถึงการตลาดเชิงประสบการณผานสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ
เชน รานกาแฟพรีเมี่ยมชั้นนำอยางสตารบัค (Starbuck) ไดคนพบวิธีแกปญหากลุมลูกคาที่ไมสามารถตัดสินใจ
ในการเลื อกซื้อกาแฟ โดยการนำการตลาดเชิงประสบการณ และเทคโนโลยี รวมเปนระบบความจริงเสริม
Augmented Reality Application จัดการเยี่ยมชมรานคาเสมือนจริง เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูบริโภคใน
การตัดสินใจกับการเลือกซื้อกาแฟ และการเลือกรานสตารบัคที่เหมาะสม (Unbox, 2020)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิง
ประสบการณ และผูมีอิทธิพลทางการตลาด ต อการตัดสินใจใช บริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร เพื่ อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณ และ
ผูมีอิทธิพลทางการตลาดทที่มตี อการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในกาวิจัยคือ บุคคลอาศัยในกรุงเทพมหานครเปนบุคคลที่
ดื่มกาแฟ โดยที่เก็บขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน การศึกษากำหนดกลุมตัวอยางไวทั้งหมด
อยางนอย 200 ตัวอยาง โดยใชเกณฑสัดสวนของ Hair et al. (2002) ในการวิเคราะหการถดถอย นักวิจัย
ควรมีสัดสวนของกลุมตัวอยางตอตัวแปรสังเกตได เปน 15: 1 ซึ่งงานนี้มีตัวแปลสังเกตไดจำนวน 13 ตัว
แปร ซึ่งเสนอแนะนำวาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมควรมีอยางนอย 195 ตัวอยาง โดยสำรองขอมูลสำหรับ
การขอผิดพลาด เพิ่มอีกเปนจำนวน 15 ชุด คิดเปนรอยละ 8 เปนคาเผื่อความคาดเคลื่อนในการเก็บขอมูล
โดยมีกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 210 ชุด (Hair et al., 2002)
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2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา เรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาด
แบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณ และผูมีอิทธิพลทางการตลาดตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร และปจจัยประชากรศาสตร
3. ขอบเขตดานเวลาที่ใชในการวิจัย ระยะเวลาการนำเนินงานตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
1) แนวความคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล
คมสัน ตันสกุล (2561) การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ไดเขามามีบทบาทในการตลาดปจจุบัน และ
ไดเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และยังเปนชองทางที่จะนำเสนอสินคาและบริการใหกับผูบริโภคเขาถึงไดอยาง
รวดเร็ว ธุรกิจจะประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยูกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช ดังตอไปนี้
1. เว็บไซต (Website) เปรียบเสมือนไดกับหนารานของบนโลกสื่อออนไลน เพื่อทำใหกลุมเปาหมาย
ไดรูจักเกี่ยวกับตัวตนขององคกร เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือในสินคาและบริการของตราสินคาธุรกิจ
2. การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เปนการตลาดที่ผสมผสานการตลาดทั้ง 2 แบบเขา
ไวคือ การตลาดแบบ Offline และ Online เนื่องจากการตลาดเชิงเนื้อหานี้เปนสวนของการใหขอมูลความ
นาเชื่อถือของสินคาและบริการ เปนคำเชิญชวนในสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมายไดอยากถูกตองและ
ชัดเจนเพื่อลดขอผิดพลาดสำหรับการสื่อสารของผูผลิตไปยังผูบริโภค
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3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Marketing) โดยที่ Georgieva (n.d.) ใหคำนิยาม คือ การตลาด
ขายตรงเพราะเปนการสื่อสารขาวสารไปยังบุคคลที่เฉพาะที่ผูผลิตตองการโดยสวนมากจะเปนกลุมลูกคาเกา
หรืออาจจะเปนกลุมลูกคาที่พิเศษ ผานอีเมลในรูปแบบตาง ๆ
4. สื่อสังคม (Social Media Marketing) เปนการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ทำผานทางแอพพลิเคชั่น
ต า ง ๆ อาทิ เฟซบุ ก (Facebook) อิ น สตาแกรม (Instagram) และ บล็ อกเกอร (Blogger) การสื่ อสารใน
รูปแบบนี้สงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเนื่องจากสามารกำหนดขาวสารที่จะสื่อออกไป ในปจจุบันสื่อสังคม
โซเชียลมีเดียแตละแอบพลิเคชั่นตาง ๆ
2) แนวความคิดการตลาดเชิงประสบการณ
การตลาดเชิงประสบการณถูกสรางเพื่อวัตถุประสงคสำหรับการสรางมูลคาของสินคาและบริการใหมี
ความน าสนใจ ความประทั บใจตอสินคาและบริการ โดยเนนกับการสรางการเรียนรูที่แตกตางออกไป โดย
แบงเปน 5 แบบ ดังตอไปนี้ (Schmitt, 2007)
1. ประสบการณ ทางประสาทสั ม ผั ส (Sense Experiential) การที่ ธุ ร กิ จ มุ ง เน น ที่ จ ะสร า ง
ประสบการณ ผานการสั มผัสทั้ง 5 ดังนี้ การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรับรส และการสั มผัส เพื่ อ
ตอบสนองความตองความตองการของผูบริโภคที่มีความแตกตางกัน
2. ประสบการณทางความรูสึก (Feel Experiential) การที่ธุรกิจมุงเนนที่จะสรางประสบการณที่มี
ผลต ออารมณ ความรู ของผู บ ริ โภค เพื่ อส งผลนำสู การผู กพั น กั บ สิ น ค าและบริ การ โดย Schmitt (1999)
ไดทำการศึกษาเรียนรูถึงอารมณถึงความรูสึกของผูบริโภค สามารถสรุปออกมาเปนอารมณของผูบริโภคทั้ง 16
รูปแบบ ไดแก โกรธ ไมพอใจ กังวล เศรา กลัว อับอาย อิจฉา เปลาเปลี่ยว เพอฝน รัก สงบ พอใจ มองโลกใน
แงดี สนุกสนาน ตื่นเตน และอารมณอื่น ๆ
3. ประสบการณทางความคิด (Think Experiential) การที่ธุรกิจมุงเนนที่จะสรางประสบการณกับ
การที่สรางความคิดใหผูบริโภค รับรูและเขาใจในสินและบริการ รวมไปถึงจุดยืนของธุรกิจ และแนวทางการ
แกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิดตาง ๆ หลังจากที่ใชสินคาและบริการ
4. ประสบการณ ทางการกระทำ (Act Experiential) การที่ ธุ รกิ จมุ งเน นที่ จะสรางประสบการณ
โดยตรงใหแกผูบริโภค โดยใหผูบริโภคไดเขาไปมีสวนรวนกิจกรรมตางที่ทางธุรกิจจัดทำเปนเปนแรงกระตุนใน
การซื้อสินคาและบริการ
5. ประสบการณ ทางการเชื่ อ มโยง (Relate Experiential) การที่ ธุ ร กิ จ มุ ง เน น ที่ จ ะสร า ง
ความสั มพั นธ เฉพาะบุ คคลในระดั บต าง ๆ โดยใชกลุมคนที่ เป นผูมี อิทธิพลต อกลุมเปาหมาย (Schmitt &
Rogers, 2008) การตลาดเชิ งประสบการณ ด านการเชื่ อ มโยงนั้ น จะรวบรวมมุ ม มองของการตลาดเชิ ง
ประสบการณ ด านประสาทสั มผั ส ด านความรู สึ ก ด านความคิ ด และด านการกระทำ ซึ่ งการเชื่ อมโยง
การตลาดเชิง ประสบการณทงั้ 4 ดานเขาดวยกัน
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3) แนวความคิดผูมีอิทธิพลทางการตลาด
อิทธิพลของสังคมมีผลตอทัศนคติ พฤติกรรมและการตัดสินใจ เปนอยางมากเนื่องจากการตัดสินใจ
โดยมีแรงดกดันจากสังคมกอใหเกิดการตัดสินใจแบบคลอยตามโดยที่บุคคลนั้นเองไมรูตัวโดยที่ใชทฤษฎีการ
กระทำตามหลั ก เหตุ ผ ล (The Theory of Reasoned Action: TRA) ซึ่ ง (Lamb, Hair & McDaniel,
1992) สามารถแบงออกไดดังนี้
1. ผูมีอิทธิพลทางตรง (Direct Reference Groups) กลุมบุคคลที่ มีความเกี่ยวของกันโดยตรงใน
ลักษณะเผชิญหนากัน หรือมีความใกลชิดโดยตรง สามารถแบงออกได 2 กลุมดังนี้ 1.1) กลุมสมาชิกปฐมภูมิ
(Primary Membership Groups) เปนกลุมที่มีลักษณะเล็กที่มีการติดตอกันอยางเปนประจำ และมีความสนิท
สนมใหความเปนกันเอง เชน กลุมครอบครัวและญาติพี่นอง, กลุมเพื่อนสนิท และกลุมบุคคลที่มีความใกลชิด
และ 1.2) กลุ มสมาชิ กทุ ติยภู มิ (Secondary Membership Groups) กลุมที่มีลักษณะใหญ อาจจะไมสนิ ท
สนมกันมาก แตสมาชิกตองมีลักษณะที่เปนทางการ เชน สโมสร, กลุมศาสนา และกลุมในรุนการศึกษา
2. ผูมีอิทธิพลทางออม (Indirect Reference Groups) กลุมที่ไมมีความสัมพันธกัน โดยมีความ
ตองการที่จะมีความสัมพันธและอยากเขาไปเปนสวนหนึ่งของกลุม หรือเปนฝายตองขามที่พยายามหลีกหนี
ออกจากกลุม สามารถแยกออกเปน 2 กลุมดังนี้ 2.1) กลุมในฝน (Aspirational Group) กลุมบุคคลที่อยาก
เขาเปนสวนหนึ่งของกลุม โดยที่มีการกระทำสอดคลองกับลักษณะของกลุมรวมไปถึงคานิยม ทัศนคติที่กลุม
ยอมรับและยึดถือเปนแบบแผนเปนแนวปฏิบัติ (Kotler & Keller, 2011) เชน ชอบเดินทางไปเที่ยวโดยวิธี
เดียวกัน, ชอบแนวหนังแบบเดียวกัน, ชอบขึ้นสายการบินเดียวกัน และชอบการถายรูปโดยใชกลองแบบ
เดียวกัน และ 2.2) กลุมไมพึงประสงค (Non Aspiration Reference หรือ Dissociative Groups)
กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคเปนอยางมาก เนื่องจากเปนกลุมที่บุคคลพยายามหลีกเลียงเขา
ใกล โดยที่ผูบริโภคอาจจะไมใชสินคาและบริการตามบุคคลเหลานี้
Kotler, Keller, Ancarani & Costabile (2014) กล า วว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ คื อ กระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค ของกลุมผูบริโภคที่มีความแตกตาง มีความชื่นชอบที่แตกตางกันในสินคาและบริการ แต
มีสิ่งหนึ่งที่เปนจุดรวมในการตัดสินใจที่จะใชสินคาและบริการ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจใชบริการแบงออกได
ดังนี้
1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เมื่อรูถึงความแตกตางระหวาง สภาพอุดม
คติ คือ สภาพที่บุคคลรูสึกที่ดีกับรูปลักษณภายนอกที่ใฝฝนปรารถนา และสภาพเปนจริง คือ ความเปนจริงที่
เกิดขึ้น เมื่อรับรูถึงความแตกตางกอใหเกิดความตองที่แตกตางกันไปคนละเรื่องและความตองที่มากนอยไม
เทากันในแตละบุคคล
2. การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อเกิดปญหาขึ้นมากลุมผูบริโภคมักจะแสวงหาวิธี
ในการแกไข โดยการกาขอมูลมาชวยในการตัดสินใจ ดังตอไปนี้ 1) แหลงบุคคล (Personal Search) คือ
เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน พอ แม เพื่อนสนิท อาจารย หรือการรีวิวการใชสินคาและบริการ 2)
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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แหล งธุรกิ จ (Commercial Search) คื อ เป น แหลงข าวสารที่ ไดห ลายทางไม วาจะเป น หนาเว็บ ไซต กั บ
พนักงานหนารานโดยตรง หรือเปนการโทรสอบสินคาและบริการกับทางธุรกิจ 3) แหลงขาวทั่วไป (Public
Search) คื อ เป น แหล งข า วสารที่ ได จ ากสื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ย ต า ง เช น Google, Bing, Yahoo, Ask.com,
Facebook, Instagram และ Blogger 4) จากประสบการณ ของผูบ ริโภคเอง (Experimental Search)
คือ เปนแหลงขาวสารที่ไดรับจากการที่ผูบริโภคเคยทดลองใช เองรับรูไดตัวเองถึงคุณภาพของสินคาและ
บริการของธุรกิจตาง ๆ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผานทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทำให
ผูบริโภคสามารถวิเคราะหถึงทางเลือกเพื่อที่ไดทางที่ดีที่สุดในแตละปญหา การประเมินทางเลือกอาจจะ
ประเมินโดยการเปรียบเทียบในตัวสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในการตัดสินใจที่จะใชสินคาและบริการตาง ผูบริโภค
มักจะใชเวลาและของมูลเปนจำนวนมากเพื่อมาประกอบการตัดสินใจในการใชสินคาหรือบริการที่ไมเทากัน
ในแตละสินคาและบริการ อาทิเชน บริการบางอยางที่มีความเสี่ยงเปนอยางมากมีราคาที่สูงผูบริโภคยอม
ตองการขอมูลที่มากขึ้นระยะเวลาที่นานขึ้นในการตัดสินที่เขารับบริการ
5. พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Post Purchase Behaviour) หลั งจากการซื้ อ สิ น ค า และบริ ก าร
ผูบริโภคไดรับในประสบการณ ตาง ๆ ในกรณี ที่ผูบริโภคพึงพอใจทางธุรกิจจะการรีวิวในทิศทางที่ดี หาก
สินคาและบริการไมสามารถความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอาจจะเกิดความเสียหายจากการสื่อสารปากตอ
ปากและผูบริโภครายเดิมหรือรายใหม อาจจะไมใช สิน คาและบริการ แตหากเป นการรูเฉย ๆ นี้ยังพอมี
โอกาสที่ผูบริโภคกลับมาใชสินคาและบริการใหมอีกครั้งหรือไมใชอีก

วิธีการดำเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคคลในกรุงเทพมหานครที่ดื่มกาแฟ การเก็บขอมูลงานวิจัยครั้งนี้
โดย แบบสอบถามออนไลน ในระบบ Google form ที่กระจายไปยังเครือขายสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุค
ไลน ก ลุ ม โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย างแบบหลายขั้ น ตอน (Multi Stage Sampling) คื อ การสุ ม ตั ว อย า ง
ประชากรโดยแบงประชากรออกเปนลำดับชั้นตาง ๆ โดยแบงกลุมตัวอยางโดยการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากรออกตามพื้นที่ และตามดวยการเลือก
กลุ ม ตั ว อย างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่ ง ได แ บ งกลุ ม ประชากรในกรุ ง เทพมหานครออกเป น
ออกเป น 3 กลุ ม ดั งต อไปนี้ 1) กลุ มเขตชั้ น ใน ไดแก พญาไท และจตุ จั กร 2) กลุ มเขตชั้ น กลาง ได แก
ประเวศ และบางกะป 3) กลุมเขตชั้นนอก ไดแก มีนบุรี และหลักสี่ การศึกษากำหนดกลุมตัวอยางไว
ทั้งหมดอยางนอย 195 ตัวอยาง โดยสำรองขอมูลสำหรับการขอผิดพลาด เพิ่มอีกเปนจำนวน 15 ชุดหรือ
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รอยละ 8 เปนคาเผื่อความคาดเคลื่อนในการเก็บขอมูล โดยมีกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 210 ชุด (Hair et
al., 2002)
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษางานวิจัยนี้ผูวิจัย ไดนำขอมูลจากแบบสอบถามที่มีการรวบรวม ไปวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ดังนี้
1) การวิเคราะห สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยจะใชคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการนำเสนอ และอธิบายขอมู ล
ทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ไดตอบแบบสอบถาม
2) การใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) โดยใชวิธีวิเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรม
สำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชวิธีการการวิธีวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test
การวิ ธี วิ เคราะห ความแปรปรวนทางเดี ย ว และการวิเคราะห ค วามแตกต างรายคู ดว ยวิธี LSD (Least
Significant Difference) รวมทั้ งการวิ เคราะห ถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบอิทธิพลของแตละตัวแปรจากกรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัย โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหตามสมมติฐานผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1: ผูใชบริการรานกาแฟในเขตกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตาง
กัน (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน งานอดิเรก และความถี่ในดื่มกาแฟ
บอยแคไหน) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
1) ผลการวิ เคราะห ก ารเปรี ย บเที ย บเพศแตกต า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) จากวิเคราะหขอมูลพบวา เพศแตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานครที่ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
2) ผลการวิ เ คราะห ก ารเปรี ย บเที ย บอายุ แ ตกต า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา
0.05 หมายความวา อายุของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบผลแตกตางรายคู (Post Hoc Tests) ดวยวิธีการ
LSD โดยมี ร ายระเอี ย ดดั งต อ ไปนี้ ผ ลต างของค าเฉลี่ ย ระหว าง 2 กลุ ม (Mean Difference) ของอายุ ที่
แตกตางกันแสดงผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางที่อายุนอยกวา 20 ป มีการตัดสินใจใชบริการราน
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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กาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่ แตกตางกับกลุมที่มีอายุ 21 – 30 ป, 31 – 40 ป และ 41 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ยเทากับ 0.25, 0.39 และ 0.34
3) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสถานภาพแตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.809 ซึ่งมากกวา
0.05 หมายความวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
4) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ
ในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.118 ซึ่งมากกวา
0.05 หมายความวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
5) ผลการวิ เคราะห ก ารเปรี ย บเที ย บอาชี พ แตกต างกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจใช บ ริก ารรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 หมายความวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ
ในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบผลแตกตางรายคู (Post Hoc Tests) ดวยวิธีการ
LSD โดยมีรายระเอีย ดดั งต อไปนี้การวิเคราะห พบวา กลุมตัว อยางนั กเรีย น/นักศึกษามีการตัด สิน ใจใช
บริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่ แตกตางกับ กลุ มพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ, รับ จาง และ
คาขาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ยเทากับ 0.41, 0.67 และ 0.52 เชนเดียวกับ
กลุมอยางเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกับ
กลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการและรับจาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ยเทากับ
0.25และ 0.51 ทายที่สุดกับ กลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการมีการตัดสินใจใชบ ริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ที่ แตกตางกับกลุมรับ จาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ยเทากับ
0.26
6) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยแตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.809 ซึ่งมากกวา
0.05 หมายความวา รายไดเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
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7) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบงานอดิเรกแตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :
Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 หมายความวา งานอดิเรกของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบผลแตกตางรายคู (Post Hoc Tests) ดวย
วิธีการ LSD โดยมี รายระเอียดดังตอไปนี้ ผลการวิเคราะหพบวา กลุ มตัวอยางที่ เลน อินเทอรเน็ ต มีการ
ตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกับกลุมที่ดื่มกาแฟ และ ดูหนัง/ฟงเพลงอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ยเทากับ 0.51, 0.39 และ 0.40
8) ผลการวิเคราะหการเปรียบเทีย บความถี่ในการดื่มการกาแฟที่แตกต างกัน มีการตัดสิ นใจใช
บริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA : Analysis of Variance) พบวา เมื่อพิ จ ารณาในภาพรวม คา Probability (p) ไดเทากับ
0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ความถี่ในการดื่มการกาแฟของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน
สงผลตอการตั ดสิ น ใจใชบ ริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบผล
แตกตางรายคู (Post Hoc Tests) ดวยวิธีการ LSD โดยมีรายระเอียดดังตอไปนี้ ผลการวิเคราะห พบวา
กลุมตัวอยางที่ดื่มกาแฟ 1 – 5 ครั้งตอสัปดาห มีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่
แตกตางกับกลุมที่ดื่มกาแฟ 1 – 5 ครั้งตอสัป ดาห อยางมีนัย สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลเฉลี่ย
เทากับ 0.21 และกลุมตัวอยางที่ดื่มกาแฟ 6 – 10 ครั้งตอสัปดาห มีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกับกลุมที่อื่น ๆ มากกวานั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
เฉลี่ยเทากับ -0.35
สมมติ ฐ านที่ 2 - 4: อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล กลยุ ท ธ ก ารตลาดเชิ ง
ประสบการณ และผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบข อ ตกลงเบื้ อ งต น ของการวิ เคราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ ดั งนี้ (Hair et al., 2002) 1. ข อตกลง
เบื้ อ งต น ข อ ที่ 1) ตั ว แปรต น ไม ค วรมี ค วามสั ม พั น ธ กัน เองในระดั บ สู ง (Multicollinearity) พบวา มี ค า
Correlation น อ ยกว า 0.8 ซึ่ งถื อว า ไม เกิดป ญ หา Multicollinearity 2) ขอตกลงเบื้ องตน ขอที่ 2. ค า
ความคลาดเคลื่อนตองเปนอิสระตอกัน ซึ่งผูวิจัยตรวจสอบ โดยใชสถิติทดสอบ Dubin Watson สำหรับ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว า มี ค า Dubin Watson = 1.96 จึ งไม เกิ ด ป ญ หา Autocorrelation 3) ข อตกลง
เบื้ องต น ข อที่ 3. ตั วแปรต น และตั วแปรตามทุ กตั ว ตองเป น ข อมู ล เชิงปริมาณ และมี การแจกแจงแบบ
Normal Distribution ซึ่งสามารถทดสอบได โดยการทำ Histogram สำหรับผลการทดสอบเมื่อพิจารณา
จาก Scatter Plot พบว า ตั ว แปรมี ก ารแจกแจงแบบปกติ เพราะว า อยู ในช ว งระหว า ง -3.3 ถึ ง 3.3
(Pallant, 2020) เมื่อผานการทดสอบสมมติฐานของขอมูลเบื้องตนแลวผูวิจัยจึงทำการทดสอบสมมติฐาน
ตอไป
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร

43

Dusit Thani College Journal Vol.15 No.3 September - December 2021

สมมติฐานที่ 2: อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ
ในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหอิทธิพลเปนการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรตามตัว กับตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว
โดยใชสถิติวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)

R = 0.621 R2 = 0.386 adj. R2 = 0.371 S.E. est = 0.410 F = 26.35 (*P < .05), (**P<0.01),
(***P<.000)
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา มี
แค ป จ จั ย การสื่ อ สารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ปจจัยเว็บไซต (Website) คา (Sig = 0.237), ปจจัยการตลาดเชิง
เนื้อหา (Content Marketing) คา (Sig = 0.968), ปจจัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Marketing) คา
(Sig = 0.247), ปจจัยครองหนาแรก (Search Engine Optimization: SEO) คา (Sig = 0.289) และปจจัย
สื่ อ สั งคม (Social Media Marketing) ค า (Sig = 0.023) จากข อ มู ล ข า งต น ป จ จั ย เว็ บ ไซต (Website)
ป จ จั ย การตลาดเชิ งเนื้ อ หา (Content Marketing) ปจ จัย จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส (E-Mail Marketing)
และปจจัยครองหนาแรก (Search Engine Optimization: SEO) ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร แตปจจัยสื่อสังคม (Social Media Marketing) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานกาแฟในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาน้ำหนักผลกระทบ
ของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร พบวา ป จจัยสื่อสังคม
(Social Media Marketing) คา (β=0.249), สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3: อิทธิพลของกลยุทธการตลาดเชิงประสบการณ ตอการตัดสิน ใจใชบ ริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหอิทธิพลเปนการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรตามตัว กับตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว
โดยใชสถิติวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)
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จากตารางที่ 2. ผลการวิ เคราะห การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว า
เฉพาะปจจัยการตลาดเชิงประสบการณในดาน ประสบการณทางความคิด ประสบการณทางการกระทำ
และประสบการณ ท างการเชื่ อ มโยง ต อ การตั ด สิน ใจใช บ ริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ปจจัยประสบการณทางประสาทสัมผัส (Sense Experiential)
ค า (Sig = 0.114) ป จ จั ย ประสบการณ ท างความรู สึ ก (Feel Experiential) ค า (Sig = 0.758) ป จ จั ย
ประสบการณทางความคิด (Think Experiential) คา (Sig = 0.010) ปจจัยประสบการณทางการกระทำ
(Act Experiential) คา (Sig = 0.002) และปจจัยประสบการณทางการเชื่อมโยง (Relate Experiential)
คา (Sig = 0.014) จากขอมูลขางตน ปจจัยประสบการณทางประสาทสัมผัส (Sense Experiential) และ
ปจจัยประสบการณ ทางความรูสึก (Feel Experiential) ไมสงผลตอการตัดสิน ใจใชบ ริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร แตปจจัยประสบการณทางความคิด (Think Experiential), ปจจัยประสบการณทางการ
กระทำ (Act Experiential) และปจจัยประสบการณ ทางการเชื่อมโยง (Relate Experiential) สงผลต อ
การตั ดสิน ใจใช บ ริการร านกาแฟในกรุ งเทพมหานคร อย างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่ อ
พิจารณาน้ำหนักผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจัยประสบการณ ทางการกระทำ (Act Experiential) คา (β=0.273) สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานครรองลงมาเปน ปจจัยประสบการณทางความคิด (Think Experiential)
คา (β=0.238) ปจจัยประสบการณทางการเชื่อมโยง (Relate Experiential) คา (β=0.161) ตามลำดับ
สมมติ ฐ านที่ 4: อิ ท ธิ พ ลของผู มี อิ ท ธิ พ ลทางการตลาด ต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะหอิทธิพลเปนการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรตามตัว กับตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว
โดยใชสถิติวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)

จากตารางที่ 3. ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา
ปจจัยการอิทธิพลผูอิทธิพลทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพิ จ ารณาเป น รายด าน ได แ ก ป จ จั ย ผู มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct Reference Groups) ค า
(Sig=0.000) และปจจัยผูมีอิทธิพลทางออม (Indirect Reference Groups) คา (Sig=0.000) จากขอมูล
ขางตน ปจจัยผูมีอิทธิพลทางตรง และปจจัยผูมีอิทธิพลทางออม สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ
ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาน้ำหนักผลกระทบของตัวแปร
อิสระที่ส งผลต อการตัดสิน ใจใชบ ริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร พบวา ป จจัยผูมีอิทธิพลทางออม
(Indirect Reference Groups) ค า (β=0.494) ส ง ผ ล ต อ การตั ดสิ น ใจใช บ ริ ก ารร า น กาแฟ ใน
กรุงเทพมหานคร และปจจัยผูมีอิทธิพลทางตรง (Direct Reference Groups) คา (β=0.359) ตามลำดับ
ภาพรวมของสมมุติฐาน: อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณ
และผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหอิทธิพลเปนการศึกษาอิทธิพลระหวางตัวแปรตามตัว กับตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว
โดยใชสถิติวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)
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จากตารางที่ 4. ผลการวิ เคราะห การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว า
การตลาดเชิ งประสบการณ ผู อิ ท ธิ พ ลทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริก ารร านกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลไม
พบวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (Sig=0.099) และปจจัย
การตลาดเชิงประสบการณ (Sig=0.040) ในขณะที่ปจจัยผูอิทธิพลทางการตลาด (Sig=0.000) จากขอมูล
ข า งต น ป จ จั ย การสื่ อ สารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล ไม ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารร า นกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร แต ปจจัย การตลาดเชิงประสบการณ และป จจัยผูอิทธิพลทางการตลาด สงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
น้ำหนักผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยผูอิทธิพลทางการตลาด (β = 0.607) สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
รองลงมาเปน ปจจัยการตลาดเชิงประสบการณ (β = 0.146)

อภิปราผล
สมมติฐานที่ 1: ผูใชบริการรานกาแฟในเขตกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน
(เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน งานอดิเรก และความถี่ในดื่มกาแฟบอย
แคไหน) มีการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานเพศ ผลการวิจัยพบวา 1) เพศที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ ไมสอดคลองกบัแนวคิดของ George & Michael
(2005) ที่กลาววา บุคคลที่มีเพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติการรับรูและการตัดสินใจ ในเรื่องการเลือก
สินคาที่บริโภคตางกัน 2) ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ผลการวิจัยพบวา อายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใช
บริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ มัทวัน
กุศลอภิบาล (Mattawan Kusolapibal, 2012) เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มีอายุ
แตกต า งกั น มี ค วามต อ งการในสิ น ค า และบริ ก ารที่ แ ตกต า งกั น 3) ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นสถานภาพ
ผลการวิจัยพบวา สถานภาพที่แตกตางกัน มีการตัดสิน ใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่ไม
แตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับ งานวิจัยของ กานดา เสือจาศีล (Kanda Sujasin, 2012)
เรื่อง พฤติกรรมการเขาใชบริการานกาแฟสดอเมซอน ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สถานภาพไมมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการเขาใชบริการานกาแฟสด อเมซอน 4) ปจจัยสวนบุคคล
ด านระดั บ การศึ กษา ผลการวิ จั ย พบวา การศึกษาที่แตกตางกัน มี การตัดสิน ใจใชบ ริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร ที่ ไม แตกต า งกั น ซึ่ งผลการวิจัย ครั้งนี้ สอดคลองกับ งานวิจัย ของ ศิริน ภา พิ ม ริน ทร
(Sirinapa Phimarin, 2014) เรื่องส วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพั นธกับ การตัด สินใจซื้ อ
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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เครื่องดื่มกาแฟสดของผูบริโภคที่ราน True Coffee สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษกซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลผูบริโภคที่มี ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี
การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟสดที่ ร า น True Coffee สาขาอาคารเมื อ งไทยภั ท รคอมเพล็ ก ซ ถนน
รัชดาภิเษก แตกตางกัน 5) ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ผลการวิจัยพบวา อาชีพแตกตางกัน สงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ขจรพงศ เตือนวีระเดช (Khajohnpong Tuenviradaj, 2020) เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด
แบบปากตอปากบนสื่อออนไลนตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ ซึ่งผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟสด แตกตางกัน 6)
ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการวิจัยพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อธิศกิ ตติ์ สิ นธุรหั ส (Atisakit Sinthurahut, 2018) เรื่อง ป จจั ยสวนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร า นกาแฟสดในอำเภอหาดใหญ จั งหวัด สงขลาที่ มี ผ ลต อ ความจงรัก ภั ก ดี ข องผู บ ริโภค ซึ่ ง
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคมีระดับความจงรักภักดีในการใชบริการรานกาแฟสดในอำเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของราน
กาแฟสด ยังสามารถรวมกันพยากรณความจงรักภักดีของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟสดในอำเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 7) ปจจัยสวนบุคคลดานความถี่ในการดื่มกาแฟ ผลการวิจัยพบวา ความถี่ในการ
ดื่ มกาแฟแตกต างกั น ส งผลต อการตั ดสิ น ใจใชบ ริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ซึ่ ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ ณัฐทิชา ชาญวิทยการ (Natticha Chanwitkarn. 2020)
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคและปจจัยคุณคาตราสินคาที่ มีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภคกาแฟแฟรนไชสของไทยในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความถี่
ในการใชบริการ ชวงเวลาในการใชบริการ คาใชจายในการใชบริการ และเหตุผลในการใชบริการที่แตกตาง
กัน มีผ ลต อความจงรั กภั กดี ในตราสิ น ค าของผู บ ริโภคกาแฟแฟรนไชสของไทยในกรุงเทพมหานคร ไม
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 - 4 : ป จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบดิจิทัล การตลาดเชิงประสบการณ ผูอิทธิพล
ทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยการตลาดแบบดิจิทัลมี
อิ ทธิ พ ลต อการตั ดสิ น ใจใช บ ริการร านกาแฟใน ซึ่งสอดคลองกั บ งานวิจัย ของพรพรรณ ตาลประเสริฐ .
(2561) (Pornphan Tanprasert, 2018) เรื่องอิทธิพลของการตลาดแบบดิจิ ทัล ตอการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ ริโภคกลุมธุรกิจการพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสผลการศึกษาพบวา สมมติฐานการตลาดแบบดิจิทัล ดาน
เว็บไซต ดานการตลาดเชิงเนื้อหา ดานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดานครองหนาแรก และดานสื่อสังคมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นดานกลยุทธการตลาดเชิงประสบการณมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
48

The Influence of Digital Marketing Communication, Experiential Relationship Strategy, and Marketing Influencers towards the Customer’s
Service Usage Decision of Coffee Shops in Bangkok

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

ใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของ Hawkins, Best & Coney (1998)
การตลาดเชิงประสบการณ คือ กระบวนการที่ระบุถึงความตองการของผูบริโภค โดยผานการสื่อสารแบบ
สองทาง ทั้งนี้ตองมีการสรางความรูสึกที่ดี นาประทับใจ เพื่อใหลูกคาเกิดความชื่นชอบและผูกพันภักดีใน
สินคาหรือบริการ สงผลใหกลับมาซื้อหรือใชบริการนั้น ๆ อีก และการเนนไปยังการเชื่อมโยงถึงเอกลักษณ
ของสิ น คาและบริการ และความสนใจจากประสบการณ ที่ได สอดคล องกับ งานวิจั ย ธั ญวลัย หงส ทอง
(2561) (Thanyavalai Hongthong, 2018) เรื่อง กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณการทองเที่ยวที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษามาจากประชากรที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จำนวน 200 คน ผลการศึกษาพบวาการตลาดเชิงประสบการณ มีอิทธิพล
กับการตัดสินใจ เลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม รอยละ 91.50 และเมื่อพิจารณาปจจัยรายยอย
พบวา การตลาดเชิงประสบการณดาน ประสาทสัมผัส ความรูสึก ความคิด การกระทำความเชื่อมโยง รอย
ละ 92.40 และยั งพบอี ก วา ผู มี อิท ธิ พ ลทางการตลาด มี อิท ธิพ ลตอ การตั ดสิ น ใจใชบ ริการรานกาแฟใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อพูดถึงผูมีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียสามารถวัดความนาเชื่อไดจากจำนวนการกด
Like ของ Facebook หรือเนื้อหาของการทำรายการและยอดการรับชมวีดีโอของ YouTube ที่มี หากวาผู
มีอิทธิพลทางการตลาดในโลกโซเชี ย ลมี เดี ยสามารถเปน การสื่ อสารคนกลางของสิน ค าและบริการได มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกวาดาราดัง ๆ เนื่องจากกลุมเปาหมายสามารถเลือกที่จะรับการสื่อสารตามที่
พึ่ งพอใจหรือตามที่ ตองการรูได อยางรวดเร็ว สอดคลองกับ งานวิจัยของกานติมา ฤทธิ์วีระเดช (2560)
(Kantima Ritveeradej, 2017) เรื่อง กลยุทธผูทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร (Micro Influencers) ที่
ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสำอางออแกนิ ค ผ า นสื่ อ ออนไลน ข องเพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธผูทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร (Micro Influencers) มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสำอางออแกนิคผานสื่อออนไลนของเพศหญิ งในกรุงเทพมหานคร อยางมีนั ยสำคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 โดยด านเนื้ อหาของผูทรงอิ ทธิพลไมโครอิน ฟลูเอนเซอร (Micro Influencers) มีผ ลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออแกนิคผานสื่อออนไลนของเพศหญิงในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ตามมาดวย
รูปแบบการนำเสนอของผูทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร (Micro Influencers) และบุคลิกภาพของผู
ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร (Micro Influencers) ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูประกอบการธุรกิจรานกาแฟควรออกแบบกลยุทธ โดยบูรณาการเครื่องมือการตลาด
ดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับธุรกิจ

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณและผูมีอิทธิพลทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร
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1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใชประโยชน
1.1 การศึกษาในดานทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
กาแฟในกรุงเทพมหานคร โดยที่มีลักษณะ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และงานอดิเรก ที่สงผล
การเลือกใชสินคาและบริการที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงควรใหความสำคัญถึงการศึกษาในดาน
ประชากรศาสตรกอนที่จะตัดสินใจ เลือกใชรูปแบบแอพพลิเคชั่นตาง ๆ รวมไปถึงการเลือกใชผูมีอิทธิพล
ทางการตลาด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเข า ถึ ง กลุ ม ผู บ ริ โ ภคได อ ย า งถู ก ต อ ง และยั ง สามารถแรงจู ง ใจที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ผู มี อิ ท ธิ พ ลทางการตลาด เป น รู ป แบบเนื้ อ หาการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ ก ลุ ม เป า หมายให
ความสำคั ญ มากที่ สุ ดดังนั้ น ในการเนื้ อหาในเว็บ ไซตควรเปน ในรูป แบบ ผูมีอิทธิพ ลทางการตลาดและ
ผูป ระกอบการควรหา ที่ปรึกษาหรือสนับ สนุน และพัฒ นาบุคลากรภายในองคกรใหสามารถจัดทำสื่อใน
รูปแบบ ผูมีอิทธิพลทางการตลาดใหมากยิ่งขึ้น
1.3 ผลลัพธจากการคนหาบนโปรแกรมคนหาในอันดับตนๆ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ดั ง นั้ น ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ จึ ง ควรให ค วามสำคั ญ กั บ กลยุ ท ธ ก ารตลาดประชาสั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ท ำให
กลุ มเป าหมายได รับ รู ข อความประชาสั มพั น ธ ของเว็ บ ไซต ข องธุ รกิ จ ให อ ยู อั น ดั บ ต น ๆในการค น หาบน
โปรแกรมคนหานั่นก็คือ กลยุทธ Search Engine Optimization: SEO และ Search Engine Marketing:
SEM
1.4 การรับรูประสบการณ จะเปนการทําใหผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจในตราสินคาสินคา
ควรใหรายละเอียดในโฆษณาที่ใชเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เชน การใชงาน
คุ ณ ลั กษณะของผลิ ตภั ณ ฑ และรายละเอี ย ดอื่น ๆ เปน ตน ซึ่งควรเปน ขอความที่สั้น กระชับ เขาใจงาย
รวมกับการใชการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความประทับใจในการ
ใชบริการในครั้งแรก เพื่อสรางประสบการณที่ดีที่นาจดจำ การสรางใหเกิดการสื่อสารเชิงบวก (Positive
Contents) เช น การแชรขา วดี หรื อ เรื่ องราวดี ๆ ควรนำเสนอสิ่งที่ท ำใหผูใชบ ริการรูสึกฉลาดในการ
เลือกใช และการนำเสนอตัวอยางที่ดี เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจาก การศึกษาแสดงใหทราบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ไมสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการรานกาแฟในกรุงเทพมหานคร จึงเปนสิ่งที่นาสนใจกับการทำงานวิจัยในครั้งตอไป
เพื่อหาสาเหตุที่สงผลทำให การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ไมมีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการราน
กาแฟ และควรศึกษา ปจจัยผูอิทธิพลทางการตลาด เพิ่มเติมเพื่อสามารถเขาใจถึงสาเหตุที่เปนองคประกอบ
หลักในการเลือกสินคาและบริการ ตามผูมีอิทธิพลทางการตลาด
2.2 เนื่องจาก การตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล มิใชเปน
สิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็ น ได อย า งชั ดเจน ซึ่งมีการเปลี่ย นแปลงอยูเสมอตามสภาพแวดลอมและ
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กาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ำในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งที่ควรกระทำ โดยมีระยะเวลาหางกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชนตอการจัดการการตลาดของผูประกอบการจากออฟไลนสูออนไลน ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารงานให บ รรลุ เป า หมาย การกำหนดแผนธุร กิ จ และพั ฒ นากลยุ ท ธในการตลาดเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเทานั้ น ในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากขึ้น เชน ศึกษาผูบริโภคในภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงระดับการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ ของผูบริโภคในประเทศไทยในภาพรวม
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