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การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเชงิส ารวจ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านกาแฟของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2). เพื่อศึกษาการรวีวิผ่านสื่อออนไลน์ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาไดแ้ก่ ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เคยดรูวีวิรา้นกาแฟผ่านสือ่ออนไลน์ รวม
ทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นการศกึษาแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 สว่น ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยั
การรวีวิทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและการตดัสนิใจใชบ้รกิารา้นกาแฟ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ค่าความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ T-test , F-test Oneway ANOVA ใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยประชากร ,สถติ ิไค-สแควร์  (Chi – square  test : x2)  และสถติสิมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศ,อายุ,ระดบัการศกึษา,อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟทีแ่ตกต่างกนั และขอ้มลูค่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดื่ม
กาแฟ หรอืเครื่องดื่มอื่นในร้านกาแฟ จ านวน 1 แก้วต่อวนั ร้อยละ 76.5 แหล่งข้อมูลที่มผีลการตดัสนิใจใช้บริการ คือ
ครอบครวั /เพื่อน/คนใกลต้วั รอ้ยละ 40.3 รองลงมาขอ้มลูทัว่ไปตามอนิเตอรเ์น็ต 19.3 สว่นใหญ่กลุ่มตวัอยา่งใชบ้รกิารร้าน
กาแฟ แลว้รูส้กึพอใจ เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ รอ้ยละ 21.5 รองลงมาคอืรา้นบรรยากาศด ี
รอ้ยละ 18.3 และมกีารรวีวิรา้นในทางทีด่ ีรอ้ยละ 17.3 ซึง่เป็น 3 อนัดบัแรก สิง่ทีอ่าจจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงไม่เขา้รา้น
กาแฟ สว่นใหญ่ใหเ้หตุผลว่า ไม่ไดร้บัความสะดวกในการรบับรกิาร รอ้ยละ 83.0 และปัจจยัการรวีวิมคีวามสมัพนัธต์่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้น การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และความรูส้กึภายหลงัการซือ้  
 
ค าส าคญั : การรวีวิ การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ สือ่ออนไลน์ 

บทน า  
นอกจากการดื่มด ่ากบัรสชาติของกาแฟแล้ว ร้านกาแฟ ยงัคงเป็นสถานที่ที่รองรบัส าหรบัผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์

แตกต่าง ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงต่างจงัหวดัที่ชวีติไม่ได้เร่งรบี งานการก็ไม่ได้มากมาย แต่ก็ยงัท าหน้าที่ คล้ายๆ เดมิคอื 
รองรบัความต้องการพกัผ่อนหย่อนใจของคนที่อยู่อาศัย หรือคนที่ต้องการพกัผ่อนจริงๆ จังๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะเมอืงท่องเที่ยวใหญ่ๆ (มลัลกิา บุณฑรกิ ,2014) ดงัจะเหน็ว่ามรีา้นกาแฟเลก็ ๆ ปรากฏตวัขึน้ทัว่ไปในบรเิวณ
ชุมชนและยา่นตลาดต่าง ๆ การมานัง่ดื่มกาแฟ อ่านหนงัสอืพมิพ ์กนิขนมปังป้ิง พรอ้มวเิคราะหเ์หตุบา้นการเมอืง กลายเป็น
กจิกรรมยามเชา้ของผูท้ี่อยู่อาศยัในละแวกเดยีวกนั กจิวตัรประจ าวนัเช่นน้ีไดพ้ฒันากลายเป็น “วฒันธรรมทอ้งถิน่” ที่เรา
เรยีกกนัว่า “สภากาแฟ” ไปในที่สุด ซึ่งผู้บรโิภคอย่างเรานัน่เองที่เรยีกรอ้งหาสถานที่เก๋ๆ เพื่อมาใช้ชวีติในยามว่าง จาก
กจิวตัรประจ าวนัทีต่อ้งท า หรอืแมไ้มว่า่งกค็ดิอยากหลบมาพกัสมอง พกัสายตาจากจอคอมพวิเตอร ์หรอืงานอะไรกแ็ลว้แต่ 
มานัง่จบิเครื่องดื่มรอ้นๆ หรอืท าใหร้่างกายสดชื่นจากเครื่องดื่มเยน็ๆ อ่านหนังสอืเล่มโปรด แมก็กาซนี เล่มใหม่ล่าสุด หรอื



แมแ้ต่การท่องโลกอนิเตอรเ์น็ตกบัเวบ็ไซต์ยอดนิยมแชทกบัเพื่อนๆ ดงันัน้จงึไมน่่าแปลกที ่Third Place ประเภทรา้นกาแฟ
จงึเป็นทีนิ่ยมของผูค้นกนันกัหนา  

เมื่อมรีา้นกาแฟเกดิขึน้มา ทัง้จากการขยายสาขา หรอื ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาประกอบธุรกจิ มากมายใน
ประเทศไทย ซึ่งผูบ้รโิภคจงึมองหารา้นกาแฟทีเ่หมาะกบัไลฟ์สไตล ์โดยการใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการ คน้หารา้นกาแฟผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ประกอบกบั ในยุคสงัคมดจิทิลั ทีม่กีารเปลีย่นผ่านเขา้สู่การน าดจิทิลัมาใชใ้นชวีติประจ าวนั
เพิม่มากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัเลขผู้ใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา จ านวนผูใ้ช้
อนิเตอรเ์น็ตเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด กล่าวคอืในปี 2555 มจี านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตทัง้สิน้ 23,056,712 คน ต่อมาในปี 2560 
จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพิม่สงูขึน้เป็น 45,189,944 คน หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.0  ในขณะทีจ่ านวน
ประชากรไทย ปี 2560 มีจ านวนทัง้สิ้น 66,188,503 คน  หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจุบนัน้ีประเทศไทยมผีู้ใช้อินเตอร์เน็ต
มากกวา่ 2 ใน 3 ของประชากรทัง้ประเทศ (ETDA ,2019) ท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มูลในอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ สว่นหนึ่งมกีาร
รวีวิสนิคา้ รา้นอาหาร รวมถงึรา้นกาแฟดว้ย ซึง่การรวีวิจากลกูคา้ ในโลก online กลายเป็นขอ้มลูส าคญัทีม่พีลงัในการโน้ม
น้าวผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิาร มากกว่าทีเ่ราคดิ Bright Local ส ารวจว่า 88% ของผูบ้รโิภคเชื่อรวีวิ
สนิคา้ออนไลน์ และ 72% มัน่ใจกบับรษิทันัน้ ๆ มากยิง่ขึน้ โดยการรวีวิบนโลกออนไลน์เป็นสิง่ส าคญัในปัจจุบนั ผูบ้รโิภค
เชื่อความคดิเหน็ของคนสนิท และผูบ้รโิภคคนอื่นมากกวา่เชื่อในสิง่ทีแ่บรนดบ์อกกล่าว (ฐติพินัธ์ เผา่ทรง ,2016)  

จากการศึกษาข้อมูลโดย OpenTable, 93% ของผู้บรโิภคมองหาข้อมูลเกี่ยวกบัเมนูอาหารของแต่ละร้านผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ก่อนจะออกไปทานอาหารจรงิ ๆ นัน่ท าใหก้ารใสเ่มนูอาหารลงไปบนเวบ็ไซตช์่วยใหค้นเจอขอ้มลูเกีย่วกบั
รา้นอาหารของคุณไดง้า่ยขึน้  (Wongnai B2B Team,2018) และจากการศกึษาจะเหน็ไดถ้งึความนิยมในการอ่านรวีวิก่อน
การตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง พบว่าหากผูบ้รโิภคมคีวามต้องการในการคน้หาขอ้มูลของตราสนิคา้ใด 
แลว้ไมพ่บ ขอ้มลูรวีวิของตราสนิคา้นัน้ กลบัเจอแต่ขอ้มลูของตราสนิคา้คู่แขง่ ผูบ้รโิภคจะมกีารจดัล าดบัตราสนิคา้ของคูแ่ขง่ 
ใหอ้ยู่อนัดบัสงูกว่าอกีตราสนิคา้หน่ึง โดยอตัโนมตั ิ(Hawkins, 2013) ท าให้ ผูป้ระกอบการต่าง ๆ เริม่ที่จะหนัมาใชก้ารสง่
สนิคา้หรอืวา่จา้งผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในเรื่องนัน้ ๆ หรอื แมก้ระทัง่บุคคลธรรมดาใหม้าเขยีนบทความรวีวิสนิคา้หรอืบรกิาร
ของตราสนิคา้ตนเอง 

นับว่า ธุรกจิกาแฟเป็นทีน่่าจบัตามอง เพราะยงัคงเป็นธุรกจิทีโ่ตต่อเน่ืองในปี 2561 โดยมมีลูค่าในไทยพุ่งสงูกว่า 
17,000 ลา้นบาท และคาดวา่ยงัโตไดอ้กี โดยในปีทีก่ าลงัจะผ่านไป กม็รีา้นกาแฟหลายรา้นทัง้เจา้เก่าและใหม่ทีเ่ชื่อวา่จะมา
ประชนัใหผู้บ้รโิภค คอกาแฟ ไดลุ้น้กนัแบบฉุดไมอ่ยูใ่นปี 2562  

ดว้ยเหตุน้ี ผูท้ าวจิยั จงึสนใจธุรกจิเกีย่วกบักาแฟ เน่ืองจาก ปัจจุบนัมรีา้นกาแฟเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก การแขง่ขนั
ในดา้นธุรกจิน้ีจงึสงูตามล าดบั ซึง่นกัการตลาด จ าเป็นตอ้งปรบัตวัและหากลยุทธใ์หม ่เพื่อเพิม่ยอดขาย โดยมองวา่ การท า
การตลาดผ่านสื่อโชเชยีวมเีดยี เป็นเรื่องส าคญัพอๆกบัสนิคา้และบรกิารของรา้นกาแฟ ซึ่งเป็นเรื่องงานที่ท าใหร้า้นกาแฟ
กลายเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค ดว้ยการเชค็อนิ ถ่ายรปูภาพหรอืวดีโีอลงบนสือ่ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และการรวีวิรา้นกาแฟ
จากผูบ้รโิภคโดยตรงนัน้ จะสง่ผลต่อการใชบ้รกิารทีร่า้นอยา่งไร ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล ดา้นต่าง ๆ หลงัจากรวีวิรา้นกาแฟ
ผ่านสื่อออนไลน์ จะเป็นองคป์ระกอบทีส่ามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากน้อยเพยีงใด และมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารรา้น
หรอืไม ่หากทราบถงึอทิธพิลของการรวีวิรา้นกาแฟ ผูป้ระกอบการ สามารถน าความตอ้งการของผูบ้รโิภค  รวมถงึกลยุทธท์ี่
ไดจ้ากงานวจิยัน าไปปรบัใช ้เพือ่ใหร้า้นกาแฟเป็นทีรู่จ้กัและเพิม่ยอดขายได้ 
 
 
 

https://www.wongnai.com/users/b0811f9d03a24ada97833a70b0c82b46


วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง  

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ คน้หาการรวีวิรา้นกาแฟ 
ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทัง้หมด จงึก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยใชส้ตูรการหา
ขนาดตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และคา่ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้มเ่กนิ 0.05 ดงัน้ี 
 

𝑍2 
 

โดยที ่n คอืขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
Z คอืคา่ปกตมิาตรฐานทีไ่ดจ้ากตารางการแจกแจงแบบปกต ิ

e คอืคา่ความคลาดเคลื่อนระหวา่งคา่เฉลีย่กลุ่มตวัอยา่งและคา่เฉลีย่ประชากรทีย่อมรบัได ้มคีา่เทา่กบั 0.05 
เมือ่แทนคา่ตวัแปรในสตูรของ Yamane จะไดค้า่ดงัน้ี 

1.962 
 

                                                                 =384.16 
ซึง่จะไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งขัน้ต ่าโดยประมาณ 400 ตวัอยา่ง 
ดงันัน้ ผลจากการค านวณ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา จ านวน 385 ตวัอย่าง และส ารองการสญูเสยีอกี 4% 
เท่ากบั 15 ตวัอยา่ง ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรบัการศกึษาครัง้น้ีคอื 400 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 สว่นที ่1  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  

(1) เพศ ลกัษณะของค าถามประกอบดว้ย ค าถามที่มใีหเ้ลอืก 2 ทางเลอืก  โดยการวดัระดบัแบบนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 

(2) อายุ ลกัษณะของค าถาม ประกอบดว้ยค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก โดยการวดัแบบเรยีงอนัดบั 
(Ordinal Scale)  

(3) ระดบัการศกึษา ลกัษณะของค าถาม ประกอบดว้ยค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก โดยการวดัแบบ
เรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

(4) อาชีพ ลกัษณะของค าถาม ประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก โดยการวดัแบบนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 

(5) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ลกัษณะของค าถาม ประกอบดว้ยค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก โดยการวดั
แบบเรยีงอนัดบั (Ordinal Scale) 

(6) สถานภาพ ลกัษณะของค าถาม ประกอบดว้ยค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก โดยการวดัแบบนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale)   

สว่นที ่2 ปัจจยัการรวีวิสนิคา้และบรกิารทีม่ผีลต่อการเขา้รา้นกาแฟ เป็นการสอบถามเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของ
การรวีวิ เพื่อน าไปสูพ่ฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ โดยค าตอบจะอยุ ่5 ระดบั คอื มผีลมากทีส่ดุ มผีลมาก มผีลปานกลาง มผีล
น้อย และมผีลน้อยทีส่ดุ โดยก าหนดเป็นคะแนนดงัน้ี  

มากทีส่ดุ  = 5 คะแนน 

4e2 
n= 

n = 4(0.05)2 



มาก   = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน 
น้อย   = 2 คะแนน 
น้อยทีส่ดุ  = 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 การตดัสนิใจใช้เข้าใช้บรกิารที่ร้านกาแฟของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ข้อค าถาม 
ลกัษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือกและใช้การวดัแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) นอกจากข้อ 5 เกี่ยวกบั
ความรูส้กึภายหลงักายซือ้ โดยค าตอบจะอยุ ่5 ระดบั คอื ท าทุกครัง้ ,ท าบอ่ยครัง้ ,ท าบางครัง้,แทบไมท่ า ,ไมเ่คยท า  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติบิรรยาย หรอืสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการอธบิายลกัษณะของขอ้มูล ในรปูของการ
บรรยายลกัษณะทัว่ ๆไปของขอ้มลู โดยจดัน าเสนอเป็นบทความ บทความกึง่ตาราง แสดงดว้ยกราฟ หรอืแผนภมู ิตลอดจน
ท าเป็นรูปภาพต่าง ๆ มกีารค านวณหาความหมายของขอ้มลู โดยวธิทีางสถติอิย่างง่ายๆ เพื่อใหเ้ป็นรปูแบบของขอ้มลูใน
เบือ้งตน้ใหส้ามารถตคีวามหมายของ ขอ้มลูไดต้ามความจรงิ  

2. สถิติอ้างอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) เป็นเทคนิคที่น าข้อมูลเพียงส่วนหน่ึง ไปอธิบาย
เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนใหญ่โดยทัว่ ๆ ไป โดยใช้พื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็น เป็นหลกัในการอนุมาน หรอืท านายไปยงักลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย การใช้สถิติอ้างอิงท าได้ 2 ลกัษณะ คือ การประมาณค่าประชากร และการทดสอบสมมติฐาน 1. 
คา่ความถี ่2. คา่รอ้ยละ 3. คา่เฉลีย่(MEAN) 4. สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมุตฐิาน สถิต ิT-test ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ของประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นอสิระต่อกนั ใชท้ดสอบสมมุตฐิานดา้นเพศ สถติแิบบการวเิคราะห์ ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่า
คะแนนเฉลี่ยของประชากรกลุ่มตวัอย่างที่มมีากกว่า 2 กลุ่ม ทดสอบสมมุตฐิานดา้นอายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน อาชพี กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจะท าการตรวจสอบรายคู่ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 หรอืระดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ใชส้ตูรตามวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) เพือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ประชากร  

สถิติ ไค-สแควร์  (Chi – square  test : x2)  และสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Correlation 
Coefficient) 

ผลการวิจยั 
1.การศกึษาครัง้น้ี พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง สว่นใหญ่เป็นกลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิ รอ้ยละ 62 

อาย ุ26 ถงึ 33 ปี รอ้ยละ 55.3 ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 72.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 ถงึ 30,000 บาท รอ้ย
ละ 35.5 และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 36.5  
 2.แหล่งทีม่าของการรวีวิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่มตวัอย่าง เชื่อถอื สว่นใหญ่เป็น เฟซบุ๊ก คดิเป็นรอ้ยละ 45.1 
รองลงมา ยูทูป (Youtube) คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 บลอ็ก (Blog) และเวบ็บลอ็ก (Web Blog) คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ทวติเตอร์ 
(Twitter) คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ อื่น ๆ โปรดระบุ คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ ประกอบด้วย อินสตราแกรม,
แอพพลเิคชัน่โทรศพัท,์Wongnai application ,นิตยสาร,เพือ่นแนะน า   

3.การวเิคราะหปั์จจยัดา้นความน่าเชื่อถอืของผูร้วีวิสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ปัจจยั
ดา้นเน้ือหาการรวีวิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.40 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการใชง้านของรวีวิ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.01 และปัจจยัด้านความน่าเชื่อถอืของผู้รวีวิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.00  



4.การวเิคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟ จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมี
พฤตกิรรมการดื่มกาแฟ หรอืเครื่องดื่มอื่นในรา้นกาแฟ จ านวน 1 แกว้ต่อวนั รอ้ยละ 76.5 แหล่งขอ้มลูทีม่ผีลการตดัสนิใจใช้
บรกิาร คอืครอบครวั /เพื่อน/คนใกลต้วั รอ้ยละ 40.3 รองลงมาขอ้มลูทัว่ไปตามอนิเตอรเ์น็ต 19.3 สว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างใช้
บรกิารรา้นกาแฟ แลว้รูส้กึพอใจ เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ รอ้ยละ 21.5 รองลงมาคอืรา้น
บรรยากาศดี ร้อยละ 18.3 และมีการรีวิวร้านในทางที่ดี ร้อยละ 17.3 ซึ่งเป็น 3 อันดับแรก สิ่งที่อาจจะมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงไมเ่ขา้รา้นกาแฟ สว่นใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ไมไ่ดร้บัความสะดวกในการรบับรกิาร (อาท ิพนกังาน บรกิารไมด่ี, รอ
ควินาน, ไมม่ทีีจ่อดรถ,มผีูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก, สนิคา้หมด) รอ้ยละ 83.0  

5.การวเิคราะห์ปัจจยัพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิารร้านกาแฟ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง ให้
ค าแนะน ากบัคนรูจ้กัที่สนใจไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟนัน้ ๆ และหากพงึพอใจจะใช้บรกิารซ ้า อยู่ในระดบัมาก ส่วน รวีวิรา้น
กาแฟตามมุมมอง/ความรูส้กึของท่านเอง ลงบนสื่อสงัคมออนไลน์ของท่าน และแสดงความคดิเหน็ตามมุมมองของท่ านลง
บนโพสตท์ีท่า่นดรูวีวิมา (หากสามารถท าได)้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

6.การวดัปัจจยัส่วนบุคคล มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ประกอบดว้ย การรบัรูถ้งึความต้องการ 
การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ต่างกนั 2 ดา้น คอื การรบัรูถ้งึความตอ้งการ และ
การตดัสนิใจซือ้ 

กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ต่างกนั 4 ดา้น คอื การรบัรูถ้งึความตอ้งการ การ
คน้หาขอ้มลู การตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ต่างกนั 1 ดา้น คอื ความรูส้กึภายหลงั
การซือ้  

กลุม่ตวัอยา่งทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ไมแ่ตกต่างกนั  
กลุม่ตวัอยา่งทีม่อีาชพีต่างกนั การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ต่างกนั 1 ดา้น คอื การคน้หาขอ้มลู  
7.การวดัปัจจยัการรวีวิสนิคา้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ พบว่าปัจจยัการรวีวิมี

ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้น การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และความรูส้กึภายหลงัการ
ซือ้ มคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัน้อย  
 เมื่อแบ่งออกเป็น ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูร้วีวิ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้น การประเมนิ
ทางเลอืก และความรูส้กึภายหลงัการซือ้มคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัน้อย  
 ดา้นเน้ือหาของการรวีวิ ไมม่คีวามสมัพนัธต์่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในทุกดา้น 
 ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านของผูร้วีวิ มคีวามสมัพนัธต์่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้น การคน้หาขอ้มลู การ
ประเมนิทางเลอืก และความรูส้กึภายหลงัการซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัน้อย 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 1  
การตดัสินใจใช้บริการ 
ร้านกาแฟ 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
เพศ อาย ุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 
อาชีพ 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มลู 
การประเมนิทางเลอืก 
การตดัสนิใจซือ้ 
ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

รวม 2 4 1 0 1 
หมายเหตุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05. 
   หมายถงึมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .005 (ยอมรบัสมมตฐิาน) 
 เวน้วา่ง หมายถงึไมม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .005 (ไมย่อมรบัสมมตฐิาน) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศต่างกนั  มกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านกาแฟ ต่างกนั 2 ด้านคอืการรบัรู้ถึงความต้องการ และการตดัสนิใจซื้อ กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุต่างกนั  มกีาร
ตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นกาแฟ ต่างกนั 4 ด้านคอืการรบัรูถ้งึความต้องการ การค้นหาขอ้มูล การตดัสนิใจซื้อและความรูส้กึ
ภายหลงัการซื้อ กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั  มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟ ต่างกนัเพยีงด้านเดยีวคอื
ความรูส้กึภายหลงัการซื้อ กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั  มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ไม่ แตกต่างกนั
ทุกดา้น และกลุม่ตวัอยา่งทีม่อีาชพี ต่างกนั  ม ี1 ดา้นคอืการคน้หาขอ้มลู 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 2 (ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ,การคน้หาขอ้มลู,การประเมนิผลทางเลอืก,การ
ตดัสนิใจซือ้) 
  
การตดัสินใจเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟ 

ปัจจยัการรีวิว 
ความน่าเช่ือถือ เน้ือหา ประสบการณ์ 

การรบัรูถ้งึความตอ้งการ - 
(0.130) 

- 
(0.615) 

- 
(0.222) 

การคน้หาขอ้มลู - 
(0.051) 

- 
(0.852) 

 
(0.000) 

การประเมนิผลทางเลอืก  
(0.004) 

- 
(0.348) 

 
(0.023) 

การตดัสนิใจซือ้ - 
(0.066) 

- 
(0.231) 

- 
(0.300) 

 
 



  หมายถงึมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .005 (ยอมรบัสมมตฐิาน) 
-   หมายถงึไมม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .005 (ไมย่อมรบัสมมตฐิาน) 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ความสมัพนัธ์ระหว่าง การรวีวิผ่านสื่อออนไลน์กบัการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ (ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ,การคน้หาขอ้มลู,การประเมนิผลทางเลอืก,การตดัสนิใจซือ้) แบง่
ออกเป็น ด้านความน่าเชื่อถือของผู้รวีวิ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใช้บรกิารรา้นกาแฟ ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ,ด้าน
ประสบการณ์ในการใชง้านของผูร้วีวิ มคีวามสมัพนัธต์่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้นการคน้หาขอ้มลูและการประเมนิผล
ทางเลอืก  
 สว่นดา้นเน้ือหาของการรวีวิ ไมม่คีวามสมัพนัธต์่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในทุกดา้น  
  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 2 ดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 
การตดัสินใจใช้บริการ
ร้านกาแฟ 

ปัจจยัการรีวิว 
ความน่าเช่ือถือ เน้ือหา ประสบการณ์ การรีวิว รวม 

ความรูส้กึภายหลงัการ
ซือ้ 

ความสมัพนัธน้์อย - ความสมัพนัธน้์อย 
 

ความสมัพนัธน้์อย 
 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบสมมุตฐิานที่ 2 สรุปได้ว่า ปัจจยัการรวีวิมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นกาแฟ ในดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ในระดบัน้อย  

เมื่อแบ่งออกเป็น ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูร้วีวิ มคีวามสมัพนัธต์่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในความรูส้กึภายหลงั
การซือ้ ในระดบัน้อย  
 ดา้นเน้ือหาของการรวีวิ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้นความรูส้กึภายหลงัการซื้อในระดบั
น้อย 
 ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านของผูร้วีวิ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในดา้น ความรูส้กึภายหลงั
การซือ้ ในระดบัน้อย 
วิจารณ์ผล 

จากผลการศกึษา แหล่งทีม่าของการรวีวิผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่มตวัอยา่งเชื่อถอื พบวา่สว่นใหญ่เป็น เฟซบุ๊ก 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.1 สอดคล้องกบังานวจิยับางส่วน ของบุณยาพร วุฒธิรรมคุณ (2559) จากผลการศกึษาพฤตกิรรมการ
เปิดรบัขอ้มลูการรวีวิรา้นอาหารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ทีพ่บวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มปีระสบการณ์การใช ้Social Network 
เชน่ Facebook เพือ่การคน้หาการรวีวิ รา้นอาหารสงูสดุ และ สอดคลอ้งกบังานศกึษาของ จริาภรณ์ ศรนีาค (2556) ทีพ่บวา่
สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทเครอืขา่ย สงัคมออนไลน์นัน้ Facebook คอืสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่ใ้ชรู้จ้กัและนิยมใชม้ากทีส่ดุ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านประสบการณ์ในการใช้งานของผู้รวีวิ มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก กบัการ
ค้นหาข้อมูล กล่าวคือผู้บรโิภค สนใจและให้ความส าคญักบัแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ โดยเฉพาะการรวีวิ ต้องเป็นไปในทศิ
ทางบวก ประกอบกบัการอ่านรีวิวหลายคน ในการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านกาแฟ ส่งผลให้การรีววิเป็นตวัหน่ึงของการ
ตดัสนิใจที่ง่ายขึ้น  สอดคล้องกบังานวจิยับางส่วน ของ นภสัสร แยม้อุทยั (2558) พบว่า บทความที่ผู้อ่าน ให้สนใจเป็น
อนัดบัแรกในการเลอืกหาขอ้มูล ด้วยความเชื่อถอืในผู้บรโิภคด้วยกนัเองท าให้เกิดความ คล้ายคลึงกนัของแหล่งสารกบั
ผูอ้่าน จงึเชื่อไดว้่าจะมกีารแสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา ท าใหม้คีวามเชื่อถอืและแสดงออกในการตดัสนิใจซื้อใน
ทศิทางเดยีวกนักบัผลลพัธใ์นบทความนัน้ ๆ โดยใน การอ่านบทความ CR แมจ้ะมคีวามเชื่อถอืและมจี านวนมาก แต่ความ



น่าดงึดูดใจในการอ่านก็มไีม่เท่ากนั ท าให้ผู้อ่านมกัจะชื่นชอบอ่านเฉพาะบทความที่มคีวามน่าดงึดูดใจ คอื มกีารเขยีน
บรรยายและภาพประกอบทีด่ ีและน าเสนอดว้ยวธิทีีช่ ื่นชอบ ซึง่จะท าใหแ้ต่ละบทความมอีทิธพิลในการน าไป ตดัสนิใจซือ้ไม่
เท่ากนั 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านประสบการณ์ในการใช้งานของผู้รวีวิ มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก กบัการ
ประเมนิผลทางเลอืก กล่าวคอืการอ่านรวีวิในแง่ด ีที่มคีวามสอดคล้องกนัของผู้รวีวิหลายคน เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
เกี่ยวเน่ืองท าใหส้ง่เสรมิการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ดา้นการตดัสนิใจ ของผูบ้รโิภค สว่นใหญ่เกิดจาการเคยใชบ้รกิาร
รา้นแลว้รูส้กึพงึพอใจ รา้นบรรยากาศด ีเป็นการรวีวิรา้นในทางทีด่ ี ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ สารทิธิ ์
บุญชสูนอง (2560) พบวา่ แงม่มุในขอ้ความคดิเหน็ออนไลน์ มผีลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในเวบ็ไซตแ์นะน าอาหารจรงิ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านความน่าเชื่อถอืของผู้รวีวิ มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก กบัการประเมนิผล
ทางเลอืก กล่าวคอืในแงข่องผูร้วีวิสนิคา้หรอืบรกิาร ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง แต่จะตอ้งน่าเชื่อถอื มคีวามจรงิใจ 
ไมไ่ดร้บัการวา่จา้งใหร้วีวิ รวีวิตามความเป็นจรงิและเหมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ในแงข่อง
การประเมนิผลทางเลอืก สว่นใหญ่กลุม่ตวัอยา่งใชบ้รกิารรา้นกาแฟ แลว้รูส้กึพอใจ เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นกาแฟ รอ้ยละ 21.5 รองลงมาคอืรา้นบรรยากาศด ีรอ้ยละ 18.3 และมกีารรวีวิรา้นในทางทีด่ ีรอ้ยละ 17.3 ซึง่เป็น 
3 อนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของ สฬิณัชชา คงมัน่  (2560) ที่พบว่า ชื่อเสยีงของดารา เซเลบรติี้ หรอืเน็ต
ไอดอล เป็นเพยีงสว่นทีช่ว่ยสรา้งการรูจ้กั แต่ไมไ่ดส้รา้งความเชื่อถอืใหก้บัผูบ้รโิภค 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยเรื่อง “ความสมัพนัธ์ของการรีวิวผ่านสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” ฉบบัน้ีลุล่วงไปดว้ยดดีว้ยความกรุณาของ อาจารย ์ดร.ณฐัวุฒ ิฮนัตระกูล อาจารยท์ีป่รกึษาของงานวจิยั 
ทีไ่ดก้รุณาใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า ดูแลตรวจสอบ แกไ้ข ปรบัปรุงงานวจิยัและการน าเสนอ ใหง้านวจิยัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ผูท้ าวจิยั รูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและกราบขอบพระคุณอยา่งยิง่ มา ณ ทีน้ี่ รวมไปถงึขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุก
ทา่น ทีเ่สยีสละตอบค าถาม ชว่ยเหลอืขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศกึษา 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งกบัรา้น
กาแฟ คาเฟ่  ซึง่หากงานวจิยัน้ีมขีอ้บกพรอ่ง หรอืไมส่มบรูณ์ ประการใด ผูว้จิยัขอกราบอภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  

                                                                                 นางสาววจิติรา ดจีนัดา  
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