พฤติกรรมการใช้สอดิ
ื จิทลั ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองต่อการ
เลือกบริโภคร้านอาหารของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จิ ระประไพ พุทธมนต์*
ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ . เพือศึกษากระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั
ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร . เพือเปรียบเทียบกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการ
เลือกบริโภคร้ านอาหาร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ . เพือศึกษาอิทธิพลของ
พฤติ ก รรมการใช้ สื อดิ จิ ทัล ทีมี ต่ อ กระบวนการตอบสนองจากสือดิ จิ ทัล ในการเลื อ กบริ โ ภค
ร้ านอาหาร โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลจากผู้ทมีี ประสบการณ์ในการใช้ สอดิ
ื จิทลั ในการ
ค้ นหาร้ านอาหาร ด้ วยวิธสี ่มุ ตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
คํานวณทางสถิติ โดยสถิติทใช้
ี ในการทดสอบ คือ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า
Independent Samples, T–test, F–test และ One Way ANOVA
จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้ ต่อเดือนตํากว่ า
10,000 บาท สถานภาพโสด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการตอบสนองต่อการ
เลือกบริโภคร้ านอาหาร ทีผู้บริโภคให้ ความสําคัญมากทีสุดคือ ขันความต้ องการ รองลงมา ขัน
ความตังใจ ขันความสนใจ และ ขันการตัดสินใจซือ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ สื อดิ จิ ทั ล ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตอบสนองต่ อการเลือกบริโภคร้ านอาหารขันความตังใจ ขันความสนใจ ขันความ
ต้ องการ และขันการตัดสินใจซือ โดยรวมไม่ต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก



. บทนํา
ปัจจุบันการสือสารของสังคมไทยมีการพัฒนาเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถ
เข้ า ถึง สือดิ จิ ทัล ในวงกว้ า งมากขึ นส่ ง ผลต่ อ วิ ถีก ารดํา เนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภค ทีผู้ ป ระกอบการ
ร้ านอาหารต้ องทําความเข้ าใจในการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึงสือดิจิทัลนับเป็ น
เทคโนโลยีทางการสือสารอีกชนิดหนึงทีเข้ ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย ผู้คนทัวโลก
สามารถติดต่ อสือสารกันได้ โดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที และยังสามารถค้ นหา
ข้ อมูลแลกเปลียนและกระจายข้ อมูลกันทังในระดับบุคคลและกลุ่มคน ซึงปัจจุบันธุรกิจร้ านอาหาร
มีให้ เลือกมากขึนตามความเจริ ญของสังคมเมืองประกอบกับสือดิจิทัลเข้ ามามีบทบาทกับการ
สือสารของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีแนวโน้ มทีจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทลั มากขึน จะเห็น
ได้ ว่างบประมาณโฆษณาผ่านสือดิจิทัลมีแนวโน้ มการเติบโตต่ อเนืองทุกปี โดยปี
มีมูลค่ า
เพียง , ล้ านบาท และโตขึนแบบก้ าวกระโดดในปี
ทีมีมูลค่าสูงถึง , ล้ านบาท
ส่วนปี
ก็โตถึง , ล้ านบาท ซึงสูงกว่าทีคาดการณ์ไว้ ว่า จะมีมูลค่าเพียง , ล้ าน
บาท และในปี
คาดว่าจะโตถึง % จากปี ก่อน หรือมีมูลค่า ,
ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนถึง - % ของงบประมาณโฆษณารวม นันหมายถึงสินค้ าต่าง ๆ ก็ใช้ งบฯกับสือดิจิทลั
สูงขึนเรือย ๆ ซึงปัจจัยหลักมาจากสือดิจิทลั สามารถเข้ าถึงคนทุกกลุ่มได้ ดีขึน และวัดยอดขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริโภคได้ เปลียนพฤติกรรมมาใช้ ช่องทางการสือสารผ่านสือดิจิทลั เป็ นหลักในการ
ค้ นหาร้ านอาหารเพืออ่านรีวิวประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารผ่านบนออนไลน์โดย
ใช้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ด และสมาร์ทโฟน ซึงเป็ นอุปกรณ์ทสะดวกในด้
ี
านการเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ
บน เครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตทีเป็ นแหล่ งข้ อมูลขนาดใหญ่ ทีสําคัญในการค้ นหาข้ อมู ลร้ านอาหาร
ดังนันผู้ประกอบการร้ านอาหารส่วนใหญ่จึงหันมาให้ ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
เชิงธุรกิจโดยการเลือกใช้ สือดิจิทลั ซึงเป็ นสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการสือสารทีกําลังมีอิทธิพลกับวิถี
ชีวิตของผู้คนในยุคปั จจุ บัน โดยการตลาดแบบออนไลน์ทีถือว่ าได้ รับความนิยามเป็ นอย่ างมาก
เช่นการตลาดผ่านแอพพลิเคชัน การตลาดผ่านโซเชียวมีเดีย และการตลาดผ่านเว็บไซต์ เนืองจาก
สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างกว้ างขวางและแพร่ กระจายได้ อย่างรวดเร็วทําให้ มีแนวโน้ ม
ค่อนข้ างชัดเจนว่าสือดิจิทลั จะเป็ นสือทีได้ รับความนิยมเพิมมากขึนเรือย ๆ
ด้ วยเหตุนีผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตอบสนองต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร เนืองจากสือดิจิทัลค่อนข้ างมีอิทธิพลต่อ
ผู้ บ ริ โ ภคในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทังทางตรงและทางอ้ อ มหากมี ก ารสือสารผ่ า นสือต่ า ง ๆ อย่ า ง
สมําเสมอ โดยข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยนี จะสามารถนํา ไปใช้ ประโยชน์ ต่ อผู้ ประกอบการธุ ร กิจ
ร้ านอาหารในการทีจะนําข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในการวางกลยุทธ์ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ บริโภค และยังสามารถเป็ นแนวทางสําหรับการวางแผนทางด้ าน
การดําเนินธุรกิจด้ านอาหารต่อไป



. วัตถุประสงค์การวิจยั
. เพือศึกษากระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
. เพื อเปรี ย บเทีย บกระบวนการตอบสนองจากสือดิ จิ ทัล ต่ อ การเลื อ กบริ โ ภค
ร้ านอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
. เพือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทลั ทีมีต่อกระบวนการตอบสนอง
จากสือดิจิทลั ในการเลือกบริโภคร้ านอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

. สมมติฐานการวิจยั
เพือให้ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการตอบสนองจาก
สือดิจิทัลต่ อการเลือกบริโภคร้ านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงกําหนด
สมมติฐานเพือการวิจัยไว้ ดังนี
สมมติ ฐ านที (H1) ผู้ บ ริ โ ภคที มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น มี
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน
สมมติฐานที (H2) ผู้บริโภคทีมีอายุแตกต่ างกันมีกระบวนการตอบสนองจากสือ
ดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน
สมมติฐานที (H3) ผู้บริโภคทีมีการศึกษาแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองจาก
สือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน
สมมติฐานที (H4) ผู้บริโภคทีมีอาชีพแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองจากสือ
ดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน
สมมติ ฐ านที (H5) ผู้ บ ริ โ ภคที มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ก ระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน
สมมติ ฐ านที (H6) ผู้ บ ริ โ ภคทีมี ส ถานภาพสมรสแตกต่ า งกั น มี ก ระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารต่างกัน

. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีสามารถนําไปเป็ นประโยชน์ได้ ดังนี
. ผู้ประกอบกิจการร้ านอาหารสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงสือดิจิทลั
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
. ผู้ ประกอบการธุรกิจร้ านอาหาร สามารถทราบถึงปั จจัยในการตัดสินใจเลือก
ร้ านอาหารและสามารถนําข้ อมูลทีได้ มาพัฒนาจุดเด่นของร้ าน เพือโน้ มน้ าวผู้บริโภคให้ เข้ ามาใช้
บริการอย่างต่อเนือง



. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันทาง
การตลาดด้ านการสือสารผ่านช่องทางสือดิจิทลั ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพือโน้ มน้ าวการ
ตัดสินใจเลือกร้ านอาหารเพือรับประทานอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

. ขอบเขตในการวิจยั
. ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ วิจัยในครังนี คือ ผู้ทอาศั
ี ยในกรุงเทพมหานครและเคยใช้ สอดิ
ื จิทลั
. ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั โดยปัจจุบันพฤติกรรมการของผู้บริโภคในยุคดิจิทลั มี
การเปลียนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว มีข้อมูลมากมายจากหลายช่ องทางส่ งไปถึงผู้ บ ริ โภค ระบบ
อินเตอร์ เน็ตทีมีความเร็วสูงมากขึนส่งผลต่ อพฤติกรรมต่ าง ๆ ของผู้บริโภค ทังในทางการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าว การเล่าเกมส์ หรือการซือสินค้ า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตขึนอย่างมาก ทําให้ ผ้ ูบริโภคไม่จาํ เป็ นต้ องเดินทางออกนอกบ้ าน
มีความสะดวกสบายมากขึน ทําให้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป
ตามแนวคิด ( อริสรา ไวยเจริญ, 2558)
ศึกษากระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร ตามแนวคิด
(Etzel, Walker and Stanton, 2001) AIDA Model ประกอบด้ วย ขันตอน ดังนี
.การดึงดูดความตังใจ
.การสร้ างความสนใจ
.การกระตุ้นความต้ องการ
.การทําให้ ผ้ ูซือเกิดการตัดสินใจซือ
. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ถึง เมษายน
ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยได้ จัดลําดับเนือหาแบบสอบถามให้
ครอบคลุมข้ อมูลทีต้ องการโดยแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที ข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามทีเกียวกับลั กษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามประเภท
กําหนดให้ เลือกตอบคําถามตามทีกําหนด โดยเป็ นข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงจะ
ประกอบไปด้ วยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสถานภาพสมรส
ส่วนที ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั



เป็ นแบบสอบถามทีจะกําหนดให้ เลือกตอบคําถามตามทีได้ กาํ หนดไว้ โดยจะเป็ น
ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ของผู้ตอบแบบสอบถามซึงจะประกอบด้ วย ประเภทสือ
ดิจิทลั ทีมีอทิ ธิพลต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ สอดิ
ื จิทลั รูปแบบใน
การใช้ สือดิจิทลั ความถีในการใช้ บริการสือดิจิทลั ต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาทีใช้ สือดิจิทลั ค่าใช้ จ่ายใน
การซือสินค้ าในแต่ละครัง และผู้ทมีี อทิ ธิพลต่อการเลือกร้ านอาหาร
ส่วนที ข้ อมูลเกียวกับกระบวนการตอบสนอง
เป็ นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกบริโภค
ร้ านอาหาร โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรูปแบบของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) เกณฑ์การให้ คะแนนมี ระดับ ดังนี
ระดับที หมายถึงระดับความเห็นด้ วยมากทีสุด
ระดับที หมายถึงระดับความเห็นด้ วยมาก
ระดับที หมายถึงระดับความเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับที หมายถึงระดับความเห็นด้ วยน้ อย
ระดับที หมายถึงระดับความเห็นด้ วยน้ อยทีสุด

. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถามจํานวนทังหมด
ราย มีสัดส่วนบุคคลดังนี ตัวอย่างเป็ นเพศ
ชายน้ อยกว่าเพศหญิง สัดส่วนเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ เพศหญิง
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
อายุของตัวอย่าง อายุระหว่างไม่เกิน 25 ปี มากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
. รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 26-3 ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ช่วงอายุ
ระหว่าง 36-4 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และช่วงอายุระหว่าง 46- ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ระดับการศึกษาของตัวอย่าง ผู้ทีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือ ผู้ทจบการศึ
ี
กษาในระดับตํากว่าปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และผู้ทจบการศึ
ี
กษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ .
อาชีพของตัวอย่าง ผู้ทประกอบอาชี
ี
พนักเรียน/ นักศึกษามากทีสุด จํานวน
คน
คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือผู้ทประกอบอาชี
ี
พพนักงานบริษัท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . ผู้ทประกอบอาชี
ี
พธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.25 ผู้ที
ประกอบอาชีพข้ าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ผู้ทประกอบอาชี
ี
พ
ลูกจ้ าง/รับจ้ างทัวไป จํานวน คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.25



รายได้ ต่อเดือนของตัวอย่ าง ผู้มีรายได้ ต่อเดือนตํากว่ า 10,000 บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และผู้มีรายได้ ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จํานวน
คน คิด
เป็ นร้ อยละ . มากทีสุด รองลงมาคือ ผู้มีรายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ผู้มีรายได้ ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . และผู้มีรายได้ ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
สถานภาพของตัวอย่ าง ผู้ทีโสด มากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมาคือผู้ทสมรส
ี
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และผู้ทหย่
ี าร้ าง/หม้ าย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที พบว่ าเพศทีต่ างกันให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ต่างกันทังในภาพรวมและในรายด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที พบว่ าอายุ ทีต่ างกันให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ต่างกันทังในภาพรวมและในรายด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที พบว่ า การศึ ก ษาที ต่ า งกั น ให้ ความสํา คั ญ กั บ
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ต่างกันทังในภาพรวมและ
ในรายด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที พบว่ าอาชีพทีต่างกันให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ต่างกันทังในภาพรวมและในรายด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที พบว่ า รายได้ ต่ อ เดื อ นทีต่ า งกัน ให้ ค วามสํา คัญ กับ
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่ อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ ต่างกันในภาพรวม เมือ
วิเคราะห์เป็ นรายด้ าน พบว่ามีกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหาร
เพียงด้ านเดียว คือ ความต้ องการ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที พบว่ าสถานภาพสมรสทีต่ างกันให้ ความสําคัญกับ
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารไม่ต่างกันทังในภาพรวมและ
ในรายด้ าน

. อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทลั ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนอง
จากสือดิ จิทัลต่ อการเลื อกบริ โ ภคร้ านอาหารของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยพบ
ประเด็นทีควรอภิปรายดังนี
. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ า ผู้บริโภคทีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ ต่อเดือนสถานภาพ ทีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน ทังนี
อาจเป็ นเพราะสื อดิ จิ ทั ล ในยุ ค สมั ย นี ถื อ เป็ นสิ งจํา เป็ นสิ งที ทํา ให้ ผู้ บ ริ โ ภคที มี ลั ก ษณะทาง



ประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวกรวดเร็วได้ ข้อมูลครบถ้ วนทํา
ให้ ผ้ ูบริโภคมีความสนใจทีจะใช้ สอดิ
ื จิทลั ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
8.2 พฤติ กรรมการใช้ สือดิ จิทัล จากการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการใช้ สือดิ จิทัล ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้ เฟซบุ๊ค (Facebook)
ในการค้ นหาข้ อมูลร้ านอาหารผ่าน Social Media เพือให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวกรวดเร็ว
โดยอุ ป กรณ์ ที นิ ย มใช้ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมการค้ นหาข้ อมู ล ผ่ า นสื อดิ จิ ทั ล มากที สุ ด คื อ
โทรศั พท์มือถือ อาจเนื องมาจากเป็ นอุปกรณ์ทีมีความสะดวกในการพกพา และมี การพั ฒนา
เทคโนโลยีทีทันสมัยอยู่ เสมอ อีกทังในปั จจุ บันราคาของโทรศัพท์มือถือถูกลงกว่ าในอดีตทําให้
ื จิทลั ใน
ผู้บริโภคสามารถเข้ าถึงได้ อย่างง่ายขึนอีกด้ วย ผู้บริโภคมีมักจะมีพฤติกรรมในการใช้ สอดิ
การไลด์ (Like) เพือเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภครู้สกึ ดีและอยากใช้ บริการกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้ านัน ๆ และมีความถีในการใช้ สอดิ
ื จิทลั ค้ นหาร้ านอาหาร 1-3 ครัง/สัปดาห์ ช่วงเวลาทีใช้ สอื
ดิจิทลั จะอยู่ในช่วง 18.01 น. – 21.00 น. อาจเพราะเป็ นช่วงเวลาหลังเลิกงานจึงค่อนข้ างมีเวลา
ในการใช้ สือดิจิทลั และผู้ทมีี อิทธิพลต่อการใช้ สือดิจิทลั ตนเอง อาจเนืองมาจากสังคมในปั จจุบัน
ส่วนใหญ่ เป็ นครอบครัวเดียว คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้ อยลง แค่ เครืองมือสือสารอย่ าง
โทรศัพท์มือถือกลับเข้ ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันมากขึน โดยผู้บริโภคต้ องการการนําเสนอ
ข้ อมูลทีรวดเร็ว อาจเนืองจากโลกในปัจจุบันทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ ชีวิตประจําวันจึง
ต้ องปรับให้ เร็วตาม ทําให้ ผ้ ูบริโภคต้ องการรับข้ อมูลข่าวสารและการสือสารทีรวดเร็วทีสุดเท่าทีจะ
เป็ นได้

.ข้อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยเพือนําไปใช้
การวิจัยครังนีสามารถต่ อยอดและขยายต่ อไปในขอบเขตทีกว้ างขึนซึงจะทําให้
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใช้ สือดิจิทลั ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั
ต่ อ การเลื อ กบริ โ ภคร้ า นอาหารของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครได้ ดี ยิ งขึน ทางผู้ วิ จั ย มี
ข้ อเสนอแนะดังนี
.ผู้บริโภคนิยมนิยมทํากิจกรรมบนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็ นการสือสาร การซือ
ขาย การเข้ าถึงช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการเข้ าถึงข้ อมูลข่างสารต่าง ๆ ดังนันควรมีการพัฒนา
ข้ อมูลข่าวสารร้ านอาหาร โปรโมชันของร้ านให้ รองรับการเข้ าเว็ปไซต์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟน เพือนําเสนอข้ อมูลให้ เข้ าถึงผู้บริโภคเป้ าหมายได้ ตรงจุดทีสุด
. ผู้ประกอบการควรใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดเพือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ให้ เกิดความตังใจ และความต้ องการในการใช้ สอดิ
ื จิทลั มากขึน อย่างเช่น มีช่องทางการชําระเงินที
สะดวกเหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบัน และมีช่องทางการซือสินค้ าและการส่งสินค้ าทีหลากหลาย
เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ูบริโภคมีความถีในการใช้ สอดิ
ื จิทลั ต่อสัปดาห์เพิมมากขึน



. เนืองจากสือดิจิทลั มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้ างสูง ทังกลุ่มผู้แข่งขันราย
เดิมทีมีอยู่แล้ วและกลุ่มผู้แข่งขันรายใหม่ทเข้
ี ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนือง ดังนันจึง
ควรสร้ า งภาพลั ก ษณ์ทีดีให้ เป็ นทีจดจําของผู้ บริ โภคและศึกษากลยุ ทธ์ทางการตลาดอยู่ เสมอ
เพือให้ เป็ นแนวทางในการขยายกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดให้ เพิมมากขึน
. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
. ควรขยายการศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในต่ า งจั ง หวั ด เพราะ
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ทีแตกต่ า งกัน อาจทํา ให้ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สือดิ จิ ทัล ทีมี อิท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั ต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารแตกต่างกันได้
2. ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ ทัศนคติและความพึงพอใจ ทีมีต่อกระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั เพือให้ ได้ ผลการวิจัยทีครอบคลุมในทุกประเด็น และสามารถนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างความแตกต่างเพือความได้ เปรียบทางการแข่งขัน
. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่ างสือดิจิทัลประเภทต่ าง ๆ เพิมเติม
เพือวิเคราะห์ความสําพันธ์ของปัจจัยในด้ านต่าง ๆ ทีจะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคเกิดการตอบสนองเพิม
มากขึน

. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้ สอดิ
ื จิทลั ทีมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการตอบสนองจาก
สือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้ านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สําเร็จลุล่วงด้ วย
ความกรุณาจาก ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทีให้ ความรู้และคําปรึกษา ตลอดจนชีแนะแนวทางที
เป็ นประโยชน์ต่อรายงานการวิจัยชินนี จนทําให้ รายงานการวิจัยนีสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีนีด้ วย
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทีให้ การสนับสนุน และเป็ นกําลังใจอันดี
ทําให้ การทําวิจัยครังนีประสบผลสําเร็จ
ขอขอบพระคุณผู้ทตอบแบบสอบถามทุ
ี
กท่านทีให้ ความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูล จน
ทําให้ การทําวิจัยครังนีสมบูรณ์และสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่างานวิจัยฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกียวข้ องกับธุรกิจ
ร้ านอาหาร ตลอดจนผู้สนใจประกอบธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทีมีความสนใจ
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