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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ . เพือศึกษากระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลั
ต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร . เพือเปรียบเทยีบกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการ
เลือกบริโภคร้านอาหาร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ . เพือศึกษาอทิธิพลของ
พฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีต่อกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลในการเลือกบริโภค
ร้านอาหาร โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ทมีีประสบการณ์ในการใช้สอืดิจิทลัในการ
ค้นหาร้านอาหาร ด้วยวิธสีุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จาํนวน  คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คาํนวณทางสถิติ โดยสถิติทใีช้ในการทดสอบ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า 
Independent Samples, T–test, F–test และ One Way ANOVA 

จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี                     
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนตาํกว่า 
10,000 บาท สถานภาพโสด  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัทมีีอทิธพิลต่อกระบวนการตอบสนองต่อการ
เลือกบริโภคร้านอาหาร ทีผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากทีสุดคือ ขันความต้องการ รองลงมา ขัน
ความตังใจ ขนัความสนใจ  และ ขนัการตัดสนิใจซือ ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  พฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตอบสนองต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารขันความตังใจ ขันความสนใจ  ขันความ
ต้องการ และขนัการตัดสนิใจซือ โดยรวมไม่ต่างกนั 
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. บทนาํ 
ปัจจุบันการสอืสารของสงัคมไทยมีการพัฒนาเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ ผู้คนสามารถ

เข้าถึงสือดิจิทัลในวงกว้างมากขึนส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ทีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารต้องทาํความเข้าใจในการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึงสือดิจิทัลนับเป็น
เทคโนโลยีทางการสอืสารอกีชนิดหนึงทเีข้ามามีบทบาทในสงัคมไทยอย่างแพร่หลาย ผู้คนทวัโลก
สามารถติดต่อสือสารกันได้โดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที และยังสามารถค้นหา
ข้อมูลแลกเปลียนและกระจายข้อมูลกนัทงัในระดับบุคคลและกลุ่มคน ซึงปัจจุบันธุรกจิร้านอาหาร
มีให้เลือกมากขึนตามความเจริญของสังคมเมืองประกอบกับสือดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับการ
สอืสารของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีแนวโน้มทจีะเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสอืดิจิทลัมากขนึ จะเหน็
ได้ว่างบประมาณโฆษณาผ่านสือดิจิทัลมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนืองทุกปีโดยปี  มีมูลค่า
เพียง ,  ล้านบาท และโตขึนแบบก้าวกระโดดในปี  ทมีีมูลค่าสงูถึง ,  ล้านบาท 
ส่วนปี  กโ็ตถึง ,  ล้านบาท ซึงสงูกว่าทคีาดการณ์ไว้ว่า จะมีมูลค่าเพียง ,  ล้าน
บาท และในปี  คาดว่าจะโตถึง % จากปีก่อน หรือมีมูลค่า ,  ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนถึง - % ของงบประมาณโฆษณารวม นันหมายถึงสนิค้าต่าง ๆ กใ็ช้งบฯกบัสอืดิจิทลั
สงูขึนเรือย ๆ ซึงปัจจัยหลักมาจากสอืดิจิทลัสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ดีขึน และวัดยอดขายได้
อย่างมีประสทิธภิาพ 

ผู้บริโภคได้เปลียนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางการสือสารผ่านสือดิจิทลัเป็นหลักในการ
ค้นหาร้านอาหารเพืออ่านรีวิวประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารผ่านบนออนไลน์โดย 

ใช้คอมพิวเตอร์แทบ็เลด็ และสมาร์ทโฟน ซึงเป็นอุปกรณ์ทสีะดวกในด้านการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ทีสาํคัญในการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร 
ดังนันผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสาํคัญกบัการโฆษณาประชาสมัพันธใ์น
เชิงธุรกจิโดยการเลือกใช้สือดิจิทลัซึงเป็นสอือเิลก็ทรอนิกสท์างการสอืสารทกีาํลังมีอิทธิพลกับวิถี
ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยการตลาดแบบออนไลน์ทีถือว่าได้รับความนิยามเป็นอย่างมาก 

เช่นการตลาดผ่านแอพพลิเคชัน การตลาดผ่านโซเชียวมีเดีย และการตลาดผ่านเวบ็ไซต์ เนืองจาก
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและแพร่กระจายได้อย่างรวดเรว็ทาํให้มีแนวโน้ม
ค่อนข้างชัดเจนว่าสอืดิจิทลัจะเป็นสอืทไีด้รับความนิยมเพิมมากขนึเรือย ๆ  

ด้วยเหตุนีผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตอบสนองต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร เนืองจากสือดิจิทัลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทังทางตรงและทางอ้อมหากมีการสือสารผ่านสือต่าง ๆ อย่าง
สมําเสมอ โดยข้อมูลทีได้จากการวิจัยนีจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารในการทจีะนาํข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธใ์ห้เหมาะสมและมีประสทิธภิาพให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเป็นแนวทางสาํหรับการวางแผนทางด้าน
การดาํเนินธุรกจิด้านอาหารต่อไป 



. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

.  เพือศึกษากระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

.  เพือเปรียบเทียบกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภค
ร้านอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

.  เพือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้สือดิจิทลัทมีีต่อกระบวนการตอบสนอง
จากสอืดิจิทลัในการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร 
 

. สมมติฐานการวิจยั 

เพือให้การศึกษาพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัทมีีอทิธพิลต่อกระบวนการตอบสนองจาก
สือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยจึงกาํหนด
สมมติฐานเพือการวิจัยไว้ ดังนี 

สมมติฐานที  (H1) ผู้บริโภคทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

สมมติฐานที  (H2) ผู้บริโภคทีมีอายุแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองจากสือ
ดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

สมมติฐานท ี  (H3) ผู้บริโภคทมีีการศึกษาแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนองจาก
สอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

สมมติฐานท ี  (H4) ผู้บริโภคทมีีอาชีพแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนองจากสือ
ดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

สมมติฐานที  (H5) ผู้บริโภคทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีกระบวนการ
ตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

สมมติฐานที  (H6)  ผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีกระบวนการ
ตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารต่างกนั 

 

. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

 ข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนีสามารถนาํไปเป็นประโยชน์ได้ดังนี 

.  ผู้ประกอบกจิการร้านอาหารสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสอืดิจิทลั
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

.  ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สามารถทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารและสามารถนาํข้อมูลทไีด้มาพัฒนาจุดเด่นของร้าน เพือโน้มน้าวผู้บริโภคให้เข้ามาใช้
บริการอย่างต่อเนือง 



.  สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันทาง
การตลาดด้านการสอืสารผ่านช่องทางสอืดิจิทลัให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพือโน้มน้าวการ
ตัดสนิใจเลือกร้านอาหารเพือรับประทานอาหารของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

. ขอบเขตในการวิจยั 
.  ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ี 

ประชากรทใีช้วิจัยในครังนี คือ ผู้ทอีาศัยในกรงุเทพมหานครและเคยใช้สอืดิจิทลั 

.  ขอบเขตด้านเนือหา 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลั โดยปัจจุบันพฤติกรรมการของผู้บริโภคในยุคดิจิทลัมี

การเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลมากมายจากหลายช่องทางส่งไปถึงผู้บริโภค ระบบ
อินเตอร์เน็ตทีมีความเร็วสูงมากขึนส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค ทังในทางการทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทศัน์ การอ่านข่าว การเล่าเกมส ์หรือการซือสนิค้า
ผ่านทางอนิเตอร์เนต็มีการเติบโตขึนอย่างมาก ทาํให้ผู้บริโภคไม่จาํเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน
มีความสะดวกสบายมากขนึ ทาํให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลียนแปลงไป 
ตามแนวคิด ( อริสรา ไวยเจริญ, 2558)  

ศึกษากระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร ตามแนวคิด 
(Etzel, Walker and Stanton, 2001) AIDA Model ประกอบด้วย  ขนัตอน ดังนี  

.การดึงดูดความตังใจ 

.การสร้างความสนใจ  

.การกระตุ้นความต้องการ  

.การทาํให้ผู้ซือเกดิการตัดสนิใจซือ 

.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน   ธนัวาคม   ถงึ   เมษายน  

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยได้จัดลาํดับเนือหาแบบสอบถามให้
ครอบคลุมข้อมูลทต้ีองการโดยแบ่งออกเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามทีเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามประเภท
กาํหนดให้เลือกตอบคาํถามตามทกีาํหนด โดยเป็นข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงจะ
ประกอบไปด้วยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส  

ส่วนท ี  ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลั 



เป็นแบบสอบถามทีจะกาํหนดให้เลือกตอบคาํถามตามทีได้กาํหนดไว้ โดยจะเป็น
ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัของผู้ตอบแบบสอบถามซึงจะประกอบด้วย ประเภทสอื
ดิจิทลัทมีีอทิธพิลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้สอืดิจิทลั รูปแบบใน
การใช้สือดิจิทลั ความถีในการใช้บริการสือดิจิทลัต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาทใีช้สือดิจิทลั ค่าใช้จ่ายใน
การซือสนิค้าในแต่ละครัง และผู้ทมีีอทิธพิลต่อการเลือกร้านอาหาร  

ส่วนท ี  ข้อมูลเกยีวกบักระบวนการตอบสนอง 
เป็นแบบสอบถามเกียวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกบริโภค

ร้านอาหาร โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรูปแบบของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) เกณฑก์ารให้คะแนนมี  ระดับ ดังนี 

ระดับท ี  หมายถงึระดับความเหน็ด้วยมากทสีดุ 

ระดับท ี  หมายถงึระดับความเหน็ด้วยมาก 

ระดับท ี  หมายถงึระดับความเหน็ด้วยปานกลาง 
ระดับท ี  หมายถงึระดับความเหน็ด้วยน้อย 
ระดับท ี  หมายถงึระดับความเหน็ด้วยน้อยทสีดุ 

 

 . ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอบแบบสอบถามจาํนวนทงัหมด  ราย มีสัดส่วนบุคคลดังนี ตัวอย่างเป็นเพศ

ชายน้อยกว่าเพศหญิง สัดส่วนเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ เพศหญิง 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

อายุของตัวอย่าง อายุระหว่างไม่เกนิ 25 ปีมากทสีดุ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 26-3  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ช่วงอายุ

ระหว่าง 36-4  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และช่วงอายุระหว่าง 46-  ปี จาํนวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ    

ระดับการศึกษาของตัวอย่าง ผู้ทีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทสีุด จาํนวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ผู้ทจีบการศึกษาในระดับตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และผู้ทจีบการศึกษาในระดับสงูกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  

อาชีพของตัวอย่าง ผู้ทปีระกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษามากทสีดุ จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือผู้ทปีระกอบอาชีพพนักงานบริษัท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  ผู้ทปีระกอบอาชีพธุรกจิส่วนตัว/ อาชีพอสิระ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ผู้ที
ประกอบอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผู้ทปีระกอบอาชีพ
ลูกจ้าง/รับจ้างทวัไป จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ 3.25  



รายได้ต่อเดือนของตัวอย่าง ผู้มีรายได้ต่อเดือนตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  และผู้มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  มากทสีดุ รองลงมาคือ ผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  ผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  และผู้มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

สถานภาพของตัวอย่าง ผู้ทีโสด มากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือผู้ทสีมรส  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผู้ทหีย่าร้าง/หม้าย จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่าเพศทีต่างกันให้ความสาํคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกนัทงัในภาพรวมและในรายด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่าอายุทีต่างกันให้ความสาํคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกนัทงัในภาพรวมและในรายด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่าการศึกษาทีต่างกันให้ความสําคัญกับ
กระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกันทงัในภาพรวมและ
ในรายด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่าอาชีพทีต่างกันให้ความสาํคัญกับกระบวนการ
ตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกนัทงัในภาพรวมและในรายด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่ารายได้ต่อเดือนทีต่างกันให้ความสาํคัญกับ
กระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกันในภาพรวม เมือ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่ามีกระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหาร
เพียงด้านเดียว คือ ความต้องการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่าสถานภาพสมรสทีต่างกันให้ความสาํคัญกับ
กระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารไม่ต่างกันทงัในภาพรวมและ
ในรายด้าน 
 

. อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้สือดิจิทลัทมีีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนอง

จากสือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยพบ
ประเดน็ทคีวรอภิปรายดังนี 

.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคทีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนสถานภาพ ทแีตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สือดิจิทลั ไม่แตกต่างกนั ทงันี
อาจเป็นเพราะสือดิจิทัลในยุคสมัยนีถือเป็นสิงจําเป็นสิงทีทําให้ผู้บริโภคทีมีลักษณะทาง



ประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเรว็ได้ข้อมูลครบถ้วนทาํ
ให้ผู้บริโภคมีความสนใจทจีะใช้สอืดิจิทลัในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ 

8.2 พฤติกรรมการใช้สือดิจิทัล จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) 
ในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารผ่าน Social Media เพือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเรว็ 
โดยอุปกรณ์ทีนิยมใช้ในการดําเนินกิจกรรมการค้นหาข้อมูลผ่านสือดิจิทัลมากทีสุดคือ
โทรศัพท์มือถือ อาจเนืองมาจากเป็นอุปกรณ์ทีมีความสะดวกในการพกพา และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทีทันสมัยอยู่เสมอ อีกทังในปัจจุบันราคาของโทรศัพท์มือถือถูกลงกว่าในอดีตทาํให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายขึนอกีด้วย ผู้บริโภคมีมักจะมีพฤติกรรมในการใช้สอืดิจิทลัใน
การไลด์ (Like) เพือเป็นการแสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภครู้สกึดีและอยากใช้บริการกบัผลิตภัณฑห์รือ
สนิค้านัน ๆ และมีความถีในการใช้สอืดิจิทลัค้นหาร้านอาหาร 1-3 ครัง/สปัดาห์ ช่วงเวลาทใีช้สอื
ดิจิทลัจะอยู่ในช่วง 18.01 น. – 21.00 น. อาจเพราะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานจึงค่อนข้างมีเวลา
ในการใช้สือดิจิทลั และผู้ทมีีอิทธิพลต่อการใช้สือดิจิทลัตนเอง อาจเนืองมาจากสังคมในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดียว คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลง แค่เครืองมือสือสารอย่าง
โทรศัพท์มือถือกลับเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาํวันมากขึน โดยผู้บริโภคต้องการการนาํเสนอ
ข้อมูลทรีวดเรว็ อาจเนืองจากโลกในปัจจุบันทเีปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ การใช้ชีวิตประจาํวันจึง
ต้องปรับให้เรว็ตาม ทาํให้ผู้บริโภคต้องการรับข้อมูลข่าวสารและการสอืสารทรีวดเรว็ทสีดุเท่าทจีะ
เป็นได้ 

 

.ขอ้เสนอแนะ 
.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพือนาํไปใช้ 

 การวิจัยครังนีสามารถต่อยอดและขยายต่อไปในขอบเขตทีกว้างขึนซึงจะทาํให้
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใช้สือดิจิทลัทมีีอิทธิพลต่อกระบวนการตอบสนองจากสือดิจิทลั
ต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ดียิงขึน ทางผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี 

.ผู้บริโภคนิยมนิยมทาํกิจกรรมบนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการสอืสาร การซือ
ขาย การเข้าถึงช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่างสารต่าง ๆ ดังนันควรมีการพัฒนา
ข้อมูลข่าวสารร้านอาหาร โปรโมชันของร้านให้รองรับการเข้าเวป็ไซต์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟน เพือนาํเสนอข้อมูลให้เข้าถงึผู้บริโภคเป้าหมายได้ตรงจุดทสีดุ 

. ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธท์างการตลาดเพือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ให้เกดิความตังใจ และความต้องการในการใช้สอืดิจิทลัมากขึน อย่างเช่น มีช่องทางการชาํระเงินที
สะดวกเหมาะสมกบัสงัคมในยุคปัจจุบัน และมีช่องทางการซือสนิค้าและการส่งสนิค้าทหีลากหลาย 
เป็นต้น เพือให้ผู้บริโภคมีความถใีนการใช้สอืดิจิทลัต่อสปัดาห์เพิมมากขนึ   



 . เนืองจากสอืดิจิทลัมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสงู ทงักลุ่มผู้แข่งขันราย
เดิมทมีีอยู่แล้วและกลุ่มผู้แข่งขันรายใหม่ทเีข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนือง ดังนันจึง
ควรสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้เป็นทีจดจําของผู้บริโภคและศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ 
เพือให้เป็นแนวทางในการขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้เพิมมากขนึ 

.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 . ควรขยายการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภคในต่างจังหวัด เพราะ
รูปแบบการดําเนินชีวิตทีแตกต่างกัน อาจทาํให้มีพฤติกรรมการใช้สือดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตอบสนองจากสอืดิจิทลัต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารแตกต่างกนัได้ 

 2. ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ ทัศนคติและความพึงพอใจ ทีมีต่อกระบวนการ
ตอบสนองจากสือดิจิทลั เพือให้ได้ผลการวิจัยทคีรอบคลุมในทุกประเดน็ และสามารถนาํมาเป็น
แนวทางในการสร้างความแตกต่างเพือความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

 . ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสือดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เพิมเติม                   
เพือวิเคราะห์ความสาํพันธ์ของปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทจีะส่งผลให้ผู้บริโภคเกดิการตอบสนองเพิม
มากขนึ 

 

. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้สอืดิจิทลัทมีีอทิธิพลต่อกระบวนการตอบสนองจาก
สือดิจิทัลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สาํเรจ็ลุล่วงด้วย
ความกรุณาจาก ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทใีห้ความรู้และคาํปรึกษา ตลอดจนชีแนะแนวทางที
เป็นประโยชน์ต่อรายงานการวิจัยชินนี จนทาํให้รายงานการวิจัยนีสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว้ ณ ทนีีด้วย 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทใีห้การสนับสนุน และเป็นกาํลังใจอนัดี
ทาํให้การทาํวิจัยครังนีประสบผลสาํเรจ็ 

ขอขอบพระคุณผู้ทตีอบแบบสอบถามทุกท่านทใีห้ความร่วมมือในการเกบ็ข้อมูล จน
ทาํให้การทาํวิจัยครังนีสมบูรณ์และสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่างานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกยีวข้องกบัธุรกจิ
ร้านอาหาร ตลอดจนผู้สนใจประกอบธุรกจิ นักศึกษา และบุคคลทมีีความสนใจ 
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