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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟ และ (2) เพื่อประเมินอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟที่มีผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า  

โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ที่ได้จากวิธิการสุ่มแบบแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่มี

ประสบการณ์ใช้บริการร้านกาแฟ และเคยเข้าชมสื่อสังคมออนไลน์ของตราสินค้าร้านกาแฟ จากนั้นน าข้อมูลที่

ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และการใช้สถิติเชิง สรุปผลการศึกษาที่ได้ผ่านรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ เครื่องมอื

ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบก าลงัสองนอ้ย

ที่สุดบางส่วน โปรแกรมที่ใช้คือ SmartPLS3.0 

ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้กลยุทธ์การสือ่การตลาดผ่านสือ่สังคมออนไลน์ ในด้านการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะ มากทีสุด รองลงมาคือด้านกระแสนิยม ผลการวิจัย ยังแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ความบันเทิง การมีปฏิสัมพันธ์ กระแสนิยม การสนองความต้องการเฉพาะ 

และการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิทางเส้นทาง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่า

ความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ทั้ง 3 ด้าน คือปัจจัยด้านคุณค่าสินค้า 

ปัจจัยคุณตราสินค้า ปัจจัยคุณค่าด้านความสัมพันธ์ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองความต้องการ
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Abstract 

This research aims to 1) To study perception structure of social media marketing 

strategy as a Case Study for Coffee Business 2) To estimate the impact of social media 

marketing strategy on customer equity as a Case Study for Coffee Business. 

The sample consisted of 400 Thai people who have experiences in a coffee shop and 

have experiences in coffee shop social media. The data accuracy and completeness were 

then analyzed and summarized the results by description statistic consisting of frequency 

level, percentage, average, standard deviation and inferential statistics of hypothesis were 

analyzed by Partial Least Squares Structural Equation Modeling analysis: PLS-SEM, Program 

Smart PLS 3.0 was used in research. 

This study set out to identify attributes of social media marketing including of five 

constructs are entertainment, interaction, trendiness, customization and E-word of mouth. The 

results of this study showed that the perception structure of social media marketing strategy 

at the highest level are customization and trendiness.  According to testing of hypothesis by 

coefficient evaluation found that interaction and customization are effecting 3 factors of 

customer equity including value equity, brand equity and relationship equity with the 

statistical significance at 0.05.  The finding of this study can provide a guide to managing their 

assets and marketing activities as well. 

Keywords: Social Media Marketing, Customer Equity, Coffee Business 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

ท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์และแทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้

มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลลดน้อยลง ผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างไกลและครอบคลุม ท า

ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สังคมโดยรวมเข้าสู่รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ

ออนไลน์ นอกเหนือจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงข้อมูลข่าวสาร การท างาน และวิถีชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้

เกิดการพัฒนาของเครื่องมือชนิดใหม่ในโลกออนไลน์ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social 

Media (McKinsey, 2014)  

จากผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (2561) หรือ สพธอ. ได้รายงานว่าพฤติกรรม

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จากเดิมใช้เฉลี่ย อยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวัน 

มาเป็นใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน และมีแนวโน้มว่าจะ เพิ่มข้ึนสูงข้ึนไปเรื่อยๆ โดยกิจกรรมการใช้

งานผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมอันดับ 1 ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์  

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัว ท าให้เกิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media 

Marketing เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสูงข้ึน เครือข่ายสั งคม

ออนไลน์จึงได้กลายมาเป็นสื่อกลางส าคัญในการให้ข้อมูลการตลาด เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

และเกิดการสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากส าหรับ

ผู้ประกอบการ เนื่องจากสามารถก าหนดเป้าหมายลูกค้าได้ชัดเจน และส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง รวมทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้ (Rockendorf, 2011 

อ้างใน Balakrishnan, Dahnil & Wong,  2014)     

นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยังมีความส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้ข้อมูลสินค้าและรีวิ วตัวสินค้าเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น เนื่องจากจุดเด่นของสังคม

ออนไลน์คือ การโต้ตอบ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วจึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางให้

กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องประเภทเดียวกันพบกัน (จิตติมา จารุวรรณ์ และอรกัญญา โฆษิตานนท์, 2557)   

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จทางด้าน

ธุรกิจ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นส่วนส าคัญที่ธุรกิจต้องมีการปรับตัวโดย

ท าการตลาด จัดให้มีการซื้อขาย และให้ข้อมูลที่ทันสมัยผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคใน



เครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่วยให้ผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าได้ โดยที่เสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก (อริสา เลิศศิ

ริวรกุล, 2555) 

 องค์กรต่างๆในปัจจุบันจึงหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการท าการตลาดมากขึ้น รวมทั้งธุรกิจ

ประเภทร้านกาแฟที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ตลาดกาแฟในประเทศไทย , 2556) เนื่องจากการดื่ม

กาแฟเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ และการขยายตัวของธุรกิจกาแฟยังสามารถขยายตัวได้

อีกมากจากความนิยมในท้องตลาด ดังนั้นการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาปรับใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้าง

ความประทับใจในภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า บริการของบริษัท และเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อไปในอนาคต (นายอภิชา แย้มเกษร,2559) จากการส ารวจล่าสุดของศูนย์

อัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (2560) พบว่ามูลค่าธุรกิจกาแฟโตข้ึนถึง 10% คิดเป็นมูลค่า 21,220 ล้าน

บาท และมีแนวโน้มที่จะโตข้ึนเรื่อยๆ 

 

 

ภาพท่ี 1 มูลค่าธุรกิจร้านกาแฟ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

ที่มา : ศูนย์อัจฉริยะ เพือ่อุตสาหกรรมอาหาร (2560) 

 

สรุปว่าการตลาดก็คือการลงทุนเพื่อจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งปัจจุบัน และผู้บริโภคที่

คาดหมายในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าตน หรือที่

เรียกว่า Customer Equity คือการบริหารจัดการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรานานที่สุด แนวคิด Customer 



Equity คือเปรียบเสมือนการที่ลูกค้าเป็นทรัพย์สินของเรา (Rust, Lemon, and Zeithaml, 2001) ซึ่งจะก้าว

เข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของมูลค่าขององค์กรนั้น แม้จะไม่ได้หมายความว่ามูลค่าของลูกค้าคือ

องค์ประกอบเดียว รวมถึงทรัพย์สินขององค์กรด้านอื่นๆด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่มีอยู่ในบริษัทปัจจุบันถือ

เป็นแหล่งรายได้ในอนาคตที่เช่ือถือ และไว้วางใจได้มากที่สุด ซึ่งทุกธุรกิจย่อมต้องการผลตอบแทนที่มากที่สุด

จากลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรรวมถึงการตลาดจึงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยผลักดันที่ท าให้เกิด Customer 

Equity  ซึ่งจะท าให้บรษัิทเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน (ทัศนาพร วงศ์วิเชียร์ชัย, 2544) ซึ่งตรงกับงานวิจยั

ของ e.g Berger et al., 2006; Gupta et al. (2004) ที่ค้นพบว่า Customer Equity มีส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับมูลค่าผู้ถือหุ้นของบริษัท 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษากิจกรรมการสื่อสารการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเกิดมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า หรือคุณค่าของลูกค้า

(Customer Equity) เพื่อมุ่งเน้นการน าค าตอบจากผลวิจัยน าไปใช้ในการก าหนดแผนการตลาด และกลยุทธ์ 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้องค์กรเกิดมูลค่า

ทรัพย์สินที่ เรียกว่า Customer Equity เพิ่มมากข้ึน ตามที่องค์กรคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด

แนวความคิด ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า

ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาด้านโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์

ได้  ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic  Factor) 

หมายถึงลักษณะของประชากร ได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ  การศึกษา ระดับ

ประสบการณ์ รายได้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์ และปริมาณการ

เลือกซื้อสินค้า และบริการต่างๆ รวมทั้งลักษณะทางประชากรศาสตร์ยังเป็นสถิติที่วัดได้ของประชากร ช่วย

ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจร้านกาแฟ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ใน

ศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นปีที่กาแฟได้เข้ามาในประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก โดยใน

ประเทศไทยเมล็ดกาแฟถูกน าเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากนั้นได้มีการขยายพันธ์ุ และมีการ



ส่งเสริมการปลูกกาแฟในแถบจังหวัดภาคใต้ (เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ , 2551) กาแฟที่เป็นที่นิยมปลูกและน าเมล็ด

กาแฟมาแปรรูปมากที่สุดคือ กาแฟพันธ์ุโรบัสต้า (พัชรี หล้าแหล่ง, 2555) วัฒนธรรมในการดื่มกาแฟถือก าเนิด

ข้ึนเมื่อต้นศตวรรษที่ 16 ในร้านกาแฟแถบอาระเบีย เมื่อกาแฟได้รับความนิยมไปยังทวีปยุโรป เอเชีย และ

อเมริกา วัฒนธรรมในการดื่มกาแฟก็ได้แผ่ขยายตามไปด้วย ร้านกาแฟร้านแรกในประเทศไทยช่ือว่า Red 

Cross Tea Room เกิดข้ึนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณปี พ.ศ.2460 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 

และชาวต่างชาติ (อดิศา เบญจรัตนานนท์, 2551) ต่อจากนั้นร้านกาแฟก็เริ่มเติบโต และมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ

โดยในปัจจุบันจากการส ารวจล่าสุดของศูนย์อัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (2560) พบว่ามูลค่าธุรกิจกาแฟ

โตข้ึนถึง 10% คิดเป็นมูลค่า 21,220 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะโตข้ึนเรื่อยๆ 

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นความนิยมรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบของการสร้างเครื่องมือทาง

การตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยการใช้สื่อออนไลน์ในการกระจาย และสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการ

สร้างการติดต่อสื่อสาร และสร้างตราสินค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การกระจายเนื้อหาเหล่าน้ันไป

ยังผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย นอกจากนี้การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ยังสามารถพัฒนา

ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเช่น อีเมล์หรือ

การโฆษณาออนไลน์บนเว็ปไซต์เป็นต้น (Kaur, 2016) สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สร้าง

ภาพลักษณ์ตราสินค้า และนักการตลาดนิยมชมชอบในการใช้สร้างการตลาด (Tsai & Men, 2013 อ้างใน 

Godey, et al., 2016 จากการศึกษางานวิจัยของ A.J Kim, E.Ko (2010) ช้ีให้เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความบันเทิง 2) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3) ด้าน

กระแสนิยม 4) ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ 5) ด้านการบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ทัศนาพร วงศ์วิเชียร์ชัย (2544) อธิบาย

ว่า มูลค่าทรัพย์สินในระยะยาวของบริษัทหนึ่งๆ นั้น สามารถวัดได้จากมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า

ของตน หรือเรียกว่า Customer Equity ซึ่ง Customer Equity จะไม่ได้มองแค่ก าไร ณ ขนาดนั้นแต่รวมถึง

การซื้อซ้ าในอนาคต ซึ่งถือว่าลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทถือว่าเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตที่เช่ือถือ และ

ไว้ใจได้มากที่สุด ดังนั้นการตัดสินใจต่าง ๆ ขององค์กรจึงมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีผลักดันให้เกิด Customer 

Equity ซึ่งความพยายามให้เกิดกระบวนการนี้จะท าให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันมาก ธุรกิจสามารถ

สร้าง Customer Equity โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่นการโฆษณา คุณภาพ ราคาของสินค้า และการส่งเสริม

ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น จากการศึกษาของ Lemon et al.,2001 ; Leone et al.,2006 ; Rust et al., 

(2000,2004) พบว่า Customer Equity มีปัจจัยประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ (1) คุณค่าของสินค้า (2) คุณค่า

ด้านตราสินค้า (3) คุณค่าด้านความสัมพันธ์  



จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของการรับรู้

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟ และ (2) เพื่อประเมินอิทธิพลของกล

ยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟที่มีผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับ

ลูกค้า 

 

กรอบแนวคิด 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ท าการวิจัยท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2562 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบเจาะจงเฉพาะผู้



ที่มีประสบการณ์ใช้บริการร้านกาแฟ และเคยเข้าชมสื่อสังคมออนไลน์ของตราสินค้าร้านกาแฟ จ านวน 400 

ตัวอย่าง  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูล

ทางประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการร้านกาแฟในปัจจุบัน 3) ข้อมูลการตลาดผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ 4) ข้อมูลมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะน ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และท า

การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการร้านกาแฟในปัจจุบัน ข้อมูลการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบ

สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยทีสุ่ดบางสว่น (Partial Least Squares 

Structural Equation Model: PLS-SEM) โดยใช้โปรแกรม SmartPLS3.0 

 

ผลการศึกษาวิจัยและอภิปราย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 236 คน และเพศชายจ านวน 164 

คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 

บาท โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

ร้านกาแฟในปัจจุบัน พบว่าตราสินค้าร้านกาแฟของกลุ่มตัวอย่างที่มักใช้บริการ คือร้านคาเฟ่ อเมซอน 

รองลงมาคือ ร้านสตาร์บัค ในส่วนของสาเหตุที่ท าให้เลือกใช้บริการร้านกาแฟ พบว่าส่วนใหญ่ เนื่องจาก 

คุณภาพของกาแฟ และรองลงมาคือ โปรโมช่ันของร้าน ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มาก

ที่สุด คือเฟสบุ๊ค รองลงมาคือ อินสตาแกรม 

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้กลยุทธ์การสือ่การตลาดผ่านสือ่สังคมออนไลน์ ในด้านการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะ มากทีสุด ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือด้านกระแสนิยม ค่าเฉลี่ย 3.83 

 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยท่ีสุดบางส่วน 

 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างแบบก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วนพบวาแบบจ าลองสมการ

โครงสร้างมีค่า SRMR เท่ากับ 0.091 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่มีค่าต่ ากว่า 0.10 (Hu and Bentler, 1998) 

แสดงถึงความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Henseler et al. 2014) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 



(Factor Loading) ของทุกองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.608 – 0.935 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ (Hair, Ringle, 

and Sarstedt, 2011; Hair et al., 2014) ค่าความเช่ือมั่นรวม (CR) ของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.70 

(Fornell and Lacker, 1981) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวในงานวิจัยมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ค่าความ

แปรปรวนของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ (AVE) ของตัวแปรจะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าค าถาม

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้มากกว่าร้อยละ 50 (Hair et al.,2013; Hair et al., 2014) 

ขณะที่ ค่า CR ของตัวแปรทั้งหมดมี ค่าสูงกว่า AVE ทุกตัว ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงตรงเชิงรวม 

(Convergent Validity) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดคุณภาดทางสถิติของ PLS-SEM 

 

 

 

ตัวแปร ข้อค ำถำม Loading CR AVE Loading CR AVE

Enter1 0.512 ตดัออก

Enter2 0.840 0.86

Enter3 0.846 0.88

Interac1 0.722 0.721

Interac2 0.890 0.888

Interac3 0.829 0.833

Trend1 0.886 0.882

Trend2 0.857 0.861

Custom1 0.744 0.734

Custom2 0.739 0.724

Custom3 0.822 0.838

Eword1 0.812 0.809

Eword2 0.856 0.86

Eword3 0.882 0.881

0.863 0.759

0.887 0.724
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ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดคุณภาดทางสถิติของ PLS-SEM (ต่อ) 

 

 

 ส่วนการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) ดังตารางที่ 2 เป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนด โดยพิจารณาจาก ตัวแปร หรือตัววัดของ construct หนึ่งจะตอ้งแยกขาดจากกันกบัตัววัดของ 

construct อื่น โดยมกีารพจิารณาความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกด้วยเกณฑ์ Fornell-Lacker (Fornell-Lacker 

Criterion) (Fornell and Lacker,1981 ) 

 

 

 

 

 

ตัวแปร ข้อค ำถำม Loading CR AVE Loading CR AVE

Value1 0.705 0.672

Value2 0.528 ตดัออก

Value3 0.491 ตดัออก

Value4 0.519 ตดัออก

Value5 0.671 0.751

Value6 0.737 0.831

Rela1 0.722 0.748

Rela2 0.811 0.846

Rela3 0.831 0.837

Rela4 0.572 ตดัออก

Brand1 0.729 0.729

Brand2 0.787 0.787

Brand3 0.810 0.810

Brand4 0.847 0.847

0.872 0.631

0.852 0.659

0.797 0.568

0.872 0.631

0.782 0.521

0.827 0.549
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลของการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่ีต่อมลูค่าความสัมพนัธ์ของบริษัทกับ

ลูกค้า 
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Brand Equity 0.794

Customization 0.366 0.767

E-word of Mouth 0.352 0.287 0.851

Entertainment 0.386 0.347 0.575 0.870

Interaction 0.389 0.347 0.618 0.533 0.817

Relationship Equity 0.483 0.416 0.594 0.484 0.617 0.812

Trendiness 0.391 0.520 0.485 0.536 0.453 0.466 0.871

Value Equity 0.478 0.44 0.277 0.355 0.348 0.391 0.398 0.754



ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

 

           p< .05 

 RMR = .08, NFI = .62 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาโครงสร้างของการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ธุรกิจร้านกาแฟ  

ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้กลยุทธ์การสื่อการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในด้านการตอบสนองความต้องการ

เฉพาะ มากทีสุด ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือด้านกระแสนิยม ค่าเฉลี่ย 3.83 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ความบันเทิง การมีปฏิสัมพันธ์ กระแสนิยม การสนอง

ความต้องการเฉพาะ และการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิทางเส้นทาง พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะ เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองความต้องการเฉพาะเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้



การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ต่างกับออฟไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า โดยที่

สามารถแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ สามารถที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือส่งต่อข้อมลู

กับสมาชิกท่านอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนของการสนองความต้องการเฉพาะ ท่านสามารถรับข่าวสารจาก

ทางสื่อสังคมออนไลน์ของร้านกาแฟได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ

ได้ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เช่นผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อที่จะรับข่าวสาร 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อประเมินอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจรา้น

กาแฟที่มีผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิทางเส้นทาง พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ด้านคุณค่าของสินค้า และ ด้านคุณค่าตราสินค้ามาก

ที่สุด คือการตอบสนองความต้องการเฉพาะ  และรองลงมาคือการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าทั้ง 2 ปัจจัยนี้

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าของสินค้า และคุณค่าด้านตราสินค้ามากที่สุด ในขณะที่การบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นั้นไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าของสินค้า, การบอกต่อต่ออิเล็กทรอนิกส์ ความบันเทิง และกระแสนิยม นั้นไม่ได้ส่งผล

ต่อคุณค่าด้านตราสินค้า ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ด้านคุณค่าความสัมพันธ์

มากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธ์ รองลงมาคือ การบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ ความบันเทิง และกระแสนยิม 

นั้นไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าด้านความสัมพันธ์   

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่า

ความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

หมายความว่า ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ต้องการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกว่า Customer Equity ใน

ทั้ง 3 ปัจจัย ควรส่งเสริมกลยุทธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะ ดังนั้นผู้ให้บริการควรพิจารณากลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์แรกๆ ของการสื่อสารการตลาดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านกาแฟ 

1.ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ สังคมออนไลน์จะเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งกับ 

เจ้าของตราสินค้า และผู้บริโภคด้วยกันเอง ควรออกแบบสื่อสังคมออนไลน์ให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น สามารถแชร์ข้อมูลกันได้ Adminที่คอยตอบค าถามต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่ง

ส าคัญ รวมทั้งการมีเกมส์ให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุก เพื่อรับของรางวัลต่างๆ 



2.การตอบสนองความต้องการเฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการ เฉพาะ 

รวมไปถึงการเข้าถึงผู้บริโภคจากการส่ง หรือน าเสนอข้อความ โดยจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

การออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับในทุกๆ ช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ขนาด และฟังช่ันต่างๆ 

ต้องสามารถ ใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ PC 

จากผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกบัลกูค้า ในแต่ละด้าน เพื่อผู้ประกอบ

ธุรกิจร้านกาแฟสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ในแต่ละด้านดังนี้ 

1.ด้านคุณค่าของสินค้า เป็นเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการในตัวสินค้าน้ันๆ ลูกค้าจะพิจารณาผ่านมุมมอง

การรับรู้ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างประโยชน์ของสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่

ช่วยส่งเสริมในด้านคุณค่าของสินค้า ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการเฉพาะ และการมีปฏิสัมพันธ์ 

ผู้ประกอบการควรออกแบบกลยุทธ์โดยเน้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม ควบคู่กับการสื่อสารข้อความที่เกี่ยวข้องกับ

คุณค่าของสินค้า คุณภาพ และราคา โดยออกแบบ Content ให้มีรูปภาพ สีสันที่เหมาะสม ดึงดูดสายตา และ

ข้อความที่ชัดเจน ตรงประเด็นไม่ยาวจนเกินไป เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคจะไม่ค่อยอ่าน content ที่มี

เนื้อหาเยอะ และยาวจนเกินไป 

2.ด้านคุณค่าตราสินค้า ลูกค้าจะพิจารณาผ่านมุมมองการรับรู้ผ่านด้านความรู้สึก หรือนามธรรม    

บทบาทของตราสินค้าค้าคือ 1. เป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าใหม่ 2. เป็นสิ่งท าให้ลูกค้าจ าได้เกี่ยวกับสินค้า และบริการ

ของบริษัท 3. เป็นสิ่งที่ผูกกันระหว่างอารมณ์ (Emotional) ของลูกค้ากับบริษัท โดยพิจารณาผ่านมุมมอง 3  

ด้าน คือ การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า และความคิดเห็นด้านจริยธรรมของลกูค้าทีม่ตีอ่

ตราสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมในด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้าน

การตอบสนองความต้องการเฉพาะ และการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรออกแบบกลยุทธ์โดยเน้นให้

ผู้บริโภคมีส่วนร่วม อาจเป็นในเรื่องของการร่วมสนุก การแสดงความคิดเห็น ควบคู่กับการสื่อสารข้อความให้

ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ในเรื่องของตราสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ให้เป็นที่จดจ า โดยต้องมีการน าเสนอ

อย่างต่อเนื่อง 

3.ด้านคุณค่าความสัมพันธ์ ลูกค้าจะพิจารณาผ่านมุมมองการรับรู้อื่น ๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็น

นามธรรมและรูปธรรม คือ กิจกรรมที่ช่วยสร้างความจงรักภักดี  กิจกรรมที่ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองได้รับการดูแล

เป็นพิเศษ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมในด้านคุณค่าความสัมพันธ์ ได้แก่ 

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการควรออกแบบกลยุทธ์เพื่อช่วยสร้างความ

จงรักภักดี โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคให้ยาวนานที่สุด อาจมีการออกแบบกลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะที่ผู้บริโภคเสมือนเป็นคนพิเศษ ตัวอย่างเช่น

การอวยพรวันเกิดในวันส าคัญ หรือรับสิทธิพิเศษในวันเกิด ควบคู่ไปกลยุทธ์ที่ให้ผู้บริโภคมีการบอกต่อ แบ่งปัน



รูปภาพที่ได้มาใช้บริการ ที่ทางผู้ประกอบการอาจจะท าเป็นในลักษณะของกิจกกรรมพิเศษที่ได้ลุ้นรับของ

รางวัลหากรูปนั้นมีคนกดไลค์มากที่สุด เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ปัจจุบันการศึกษาวิจัยเกีย่วกับการสื่อสารการตลาดผ่านสือ่สังคมออนไลน์ของธุรกจิรา้นกาแฟยังมไีม่

มากนัก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน ากลยุทธ์นี้ไปใช้เพื่อการแข่งขันในด้านธุรกิจ ควรมีการศึกษาใน

ด้านน้ีเพิ่มข้ึน   

2.ควรมีการวิจัยในด้านอิทธิพลด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟด้วย  

3.ควรมีการวิจัยในอิทธิพลของการตลาดในแบบออฟไลน์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ

การตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ 

4.ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางเฟสบุ๊ค ที่ส่งผลต่อการ

สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจร้านกาแฟ เนื่องจากปัจจุบันนี้พบว่าเฟสบุ๊ค เป็นสื่อสังคม

ออนไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นสนับสนุน

การศึกษาครั้งนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ีน จึงควรมีการศึกษาเจาะลึกลงเฉพาะสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค ซึ่งผลที่ได้รับจะ
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