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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” จัดทําโดยการวิจัยเชิง
สํารวจ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางวัยทํางานตอนตนสวนใหญเปนเพศหญิง ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนตัวตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท ในดานการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน มีความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร

นอกบานโดยรวม 4 วัน/สัปดาห (𝑥𝑥=3.96) อยูในระดับมากที่สุด โดยเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 7 วัน/สัปดาห ในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. โดยประเภทขาวสารเก่ียวกับ

รานอาหารที่เปดรับโดยรวม ถือวามีการเปดรับมาก (𝑥𝑥=3.99) โดยเปดรับขาวสารเก่ียวกับรูปภาพ
ของรานและเมนูอาหาร มากที่สุด เปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารโดยรวม ถือวามีการ

เปดรับปานกลาง (𝑥𝑥=2.94) โดยเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ wongnai.com มากที่สุด ในดานพฤติกรรม
การรับประทานอาหารนอกบาน มีความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน 3 วัน/สัปดาห 

(𝑥𝑥=3.46) สวนใหญไปรับประทานอาหารนอกบาน 2 วัน/สัปดาห มากที่สุด ไปรับประทานนอกบานที่
รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน และนิยมรับประทานนอกบานประเภทอาหารไทย มากที่สุด ไป
รับประทานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. โดยไปรับประทานอาหารกับเพ่ือน เพ่ือ
ตองการรับประทานเมนูอ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน มากที่สุด ในดานปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ในดานชองทางการจัดจําหนาย (𝑥𝑥=4.22) ในระดับมากที่สุด 

และดานราคา (𝑥𝑥=4.02) ดานการสงเสริมการตลาด (𝑥𝑥=3.82) และดานผลิตภัณฑ (𝑥𝑥=3.74) ใน

ระดับมาก สวนใหญมีแนวโนมความต้ังใจในการเปดรับในระดับมาก (𝑥𝑥=3.74) ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) ไมแตกตางกัน เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน รายไดที่แตกตางกันมี
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน และรายไดที่แตกตาง
กันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

 
คําสําคญั: การเปดรับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน  
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ABSTRACT 
 

 The research entitled “Facebook Restaurant Fan Pages Exposure and 
Influencing Factors on Dining out among First Jobbers” is a survey research collecting 
data from 300 samples.  
 The findings in this study showed that the first jobber sampling groups are 
female, work for private companies, with a monthly income of 15,001-30,000 Baht. In 

the overall, 4 days/week (x�=3.96) is the highest level of frequency in exposing on 
Facebook restaurant fan pages and they are exposed during 6.01-12.00 P.M. every day. 

The samples rated the restaurant update exposure at the high level (x�=3.99), mostly 
are eatery picture and menu. The exposure on general Facebook restaurant fan pages 

is at the moderate level (x�=2.94), wongnai.com is the most page exposure. With 

respect to dining out behavior, the frequency is 3 day/week (x�=3.46) and the samples 
mostly eat out 2 days/week at the general eatery with seating and order Thai food. 
The sampling groups also dine out with friends from 6.01 - 12.00 P.M. for having 
different tastes in their daily life. Regarding the influencing factors on dining out, the 

distribution channel is the highest level (x�=4.22), while price (x�=4.02), promotion 

(x�=3.82) and product (x�=3.74) are high. The samples mostly have the intentional 

tendency on exposure at a high level (x�=3.74) as well. Testing of hypothesis revealed 
that no difference of frequency (day/week) from exposing on Facebook restaurant fan 
pages is found among those who are of different genders. However, the various genders 
are influential in dining out on distribution channel differently as well as promotion.       
In addition, the samples that have different income variously concern about price and 
it also affects the promotion either.       
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคนควาอิสระ เรื่อง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ และไดเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา ชวยตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง ตลอดจน
เพ่ิมเติมรายละเอียดตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการทํารายงานการคนควาอิสระมาโดยตลอด 
ขอบพระคุณรองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการสอบรายงาน
การคนควาอิสระ รวมถึง รศ. ปทมา สุวรรณภักดี ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบรายงานการคนควา
อิสระ พรอมทั้งใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่เปนประโยชนกับการคนควาอิสระฉบับน้ีจนสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ขอบพระคุณอาจารยทุกทานของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดมอบความรูและถายทอดประสบการณอันมีคาแกผูวิจัย ใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในรายงานการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปน
อยางสูงที่ชวยทําใหรายงานการคนควาอิสระเลมน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม รวมไปถึงครอบครัวที่สนับสนุนทุนการศึกษา คอย
ชวยเหลือ แนะนําการแบงเวลา และเปนกําลังใจสําคัญในการศึกษาตลอดจนจบการศึกษา 
 ขอบคุณโชค กรั้ง แปง MCA19 ที่รวมทุกขรวมสุขกันมาตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
รวมถึงใหการชวยเหลืองานทุกอยางเปนอยางดี 
 ขอบคุณพ่ีเตอ พ่ีจุง ที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และใหกําลังใจในรายงานการคนควา
อิสระมาโดยตลอด 
 ขอบคุณบริษัท ไอซีเว็บ จํากัด ที่ใหโอกาสและเวลาในการศึกษา พ่ี ๆ และเพ่ือน ๆ ใน 
BKKMENU.com ทุกคนที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล 
 ขอบคุณเจาหนาที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ใหความชวยเหลือทุก ๆ เรื่อง และขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ MCA19 
MCA18 และ MCM17 สําหรับมิตรภาพและความทรงจําดี ๆ ตลอดระยะเวลาสองป 

สุดทายน้ี ผูวิจัยตองขอขอบคุณขอมูลเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
และกลุมตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามครั้งน้ี ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา
รายงานการคนควาอิสระฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกเฟซบุกแฟนเพจหรือสื่อตาง ๆ ที่กําลังทําเน้ือหา
เกี่ยวกับการแนะนํารานอาหารนอกบาน รวมถึงผูที่สนใจศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาประเภทน้ีไมมากก็นอย 
หากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ที่น้ี และยินดีอยางย่ิงหากงานวิจัยน้ีจะเปน
ประโยชนแกทุกทานที่เขามาศึกษา และนํางานวิจัยน้ีไปพัฒนาตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 
อาหาร ถือเปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่ขาดไมไดของมนุษยและประชากรโลก หากพิจารณาถสภาพ

บริบทสังคมของไทย การรับประทานในสังคมชนบท (Rural Society) กับสังคมเมือง (Urban Society)  
ก็จะมีมิติที่แตกตางกันออกไปตามรูปแบบการดําเนินชีวิตสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ สังคมชนบทจะมี
ระเบียบการดําเนินชีวิตในลักษณะเครือญาติ (Relative Society) ทวาในสังคมเมือง เมื่อเปลี่ยนผานเขาสู
กระบวนการกลายเปนเมือง (Urbanization) ยอมสงผลตอระเบียบการดําเนินชีวิตในลักษณะครอบครัว
เลี้ยงเด่ียว (Single Family) เสียเปนสวนใหญ  

ลักษณะของความแตกตางดานพฤติกรรมคนเมือง ถือวามีพฤติกรรมความตางจากคนชนบท
ในบางประการ  อาท ิ ในชนบท  จะเนนการลอมวงรับประทานอาหารภายในครัวเรือนที่มีครัวอยูหลังบาน 
ทวาในเมือง แมบางบานจะมีครัวไวสําหรับประกอบอาหาร แตการรับประทานอาหารนอกบาน ก็ถือเปน
ปจจัยเสริมที่มาพรอมกับพลวัตสังคม  (Social Dynamics) ที่เรียกวาเปนความตองการของมนุษยที่
จําเปนจะตองบริโภคอาหารเปนประจําทุกวัน หากแตวาพฤติกรรมของแตละคนในการเลือกรานอาหารจะ
มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามปจจัยลักษณะทางประชากร ไมวาจะเปน เพศ อาชีพ รายไดสวนตัว เปน
ตน 

เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด และมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารของคนเมืองเปนสวนใหญ ปจจุบันเราจะพบสื่อสารมวลชนในหลายแพลทฟอรมที่
ประกอบกิจการในลักษณะการแนะนํารานอาหาร หรือเชลลชวนชิม ยอนกลับไปต้ังแตสื่อดังเดิม 
(Traditional Media) อยางโทรทัศน ที่ชวงหน่ึงเคยไดรับความนิยมเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน รายการ
เชลลชวนชิม แมชอยนางรํา เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ที่ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบรายการในลักษณะของการ
แขงขันการทําอาหาร ยกตัวอยาง รายการเชฟกระทะเหล็ก รายการมาสเตอรเชฟ เปนตน สอดคลองกับ
ขอมูลของ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเซิรช (ประเทศไทย) ที่ไดทําการสํารวจและจัดอันดับเรตต้ิงสําหรับ
ซีซั่นแรก ของป 2560 พบเรตต้ิงเฉลี่ยทุกตอน สูงถึง 3.71 ซึ่งถือวาเปนสถิติที่สูงมากสําหรับรายการ
ประเภทปกิณกะบันเทิงในยุคดิจิทัล และในบางตอนยังสามารถทําเรตต้ิงทะยานขึ้นถึง 5.00 (ดังภาพที่ 
1.1) 

 
  
ภาพที ่1.1 แสดงตัวเลขเรตต้ิงเฉลี่ยของรายการมาสเตอรเชฟซีซั่นแรก 
ที่มา : agbnielsen, 2017 
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ในดานของสื่อสมัยใหม (New Media) จะเห็นไดวาวิวัฒนาการของรายการแนะนํา
ร านอาหารข ามแพลตฟอรมมาสู ในรูปสื่ อออนไลน  (Online Media) ประเภทเ ว็ปไซต  อาทิ  
wongnai.com, Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ, หมีมีหมอ, BKKMENU.com และ BK Magazine เปน
ตน ซึ่งการแนะนํารานอาหารบนแพลตฟอรมของสื่อออนไลน ไดตอบโจทยและเขามาอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุมคนเมือง ที่มุงอยากรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้นกวาแตกอน โดยเฉพาะกลุมคนวัย
ทํางานที่ประกอบอาชีพในลักษณะงานประจํา ถือเปนกลุมอายุที่ติดตามสื่อออนไลนมากพอสมควร 
เน่ืองจากมีอุปกรณสื่อสารอยาง โทรศัพทมือถือ อยูในมือ จึงสามารถเขาถึงเน้ือหาตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อที่
แนะนํารานอาหารไดอยางงายดาย  

สําหรับสื่อใหม ประเภทสังคมออนไลน (Social Media) สวนใหญจะไดรับความนิยมบนสื่อ
ประเภทเฟซบุกแฟนเพจ ยกตัวอยาง หมีมีหมอ ที่มีผูติดตามสูงถึง 4,045,809 คน, Starvingtime เรื่อง
กินเรื่องใหญ 3,828,498 คน, และ wongnai.com 3,236,616 คน  เปนอาทิ นอกจากสื่อเฟซบุกแลว 
เหลาผูทรงอิทธิพล (Influencer) เน่ืองจากมีจํานวนผูกดติดตามคอนขางสูง ถือเปนอีกกลุมที่นาจับตามอง 
อีกทั้งสามารถช้ีนําชักจูงตอกลุมบุคคลที่ติดตามใหมานําเสนอสินคาในรูปแบบการแนะนํา (Review) ซึ่ง
การทําการตลาดกับผูทรงอิทธิพลเหลาน้ี จะทําใหแบรนดประหยัดคาใชจาย ประหยัดระยะเวลา เน่ืองจาก
ใชเวลานอยเมื่อเปรียบเทียบกับการนําเสนอผานสื่อ ๆ ที่สําคัญการใชกลยุทธแบบ Influencer Marketing 
ก็ถือเปนเสนทางลัดที่จะทําใหสินคาของแบรนดไปถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง (การตลาดเพ่ิมยอดขายดวย 
Influencer Marketing, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.2 แสดงการแนะนํารานอาหารโดยผูมีอิทธิพล (Influencer) ผานทาง Instagram 
ที่มา : Instagram @torthanit และ @oatkomkrich 
 

รายงานการวิจัยจาก บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด (อางอิง นีลเส็นเผย 
4 เทรนดหลักพฤติกรรมการทานอาหารนอกบานชาวไทย, 2017) ที่มีช่ือวา ‘FoodTrips’ ไดเก็บขอมูล
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พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอการทานขาวนอกบาน โดยชองทางในการทานขาวนอกบานที่
นิยม 3 อันดับแรก คือ รานสะดวกซื้อ รานขายอาหารแผงลอย (Food Stall) และอาหารขางทาง (Street 
Food) เปนความนิยมเดียวกับป 2559 กลาวคือ การเติบโตของการเขาถึงผูบริโภค “รานสะดวกซื้อ” 
เติบโต 7% เฉลี่ยมีผูบริโภคเขาราน 21 ครั้งตอเดือน เหตุผลหลักที่ลูกคาเลือกใชบริการเพ่ือบรรเทาความ
หิวและมีความรูสึกวาเปนกิจวัตรประจําวัน 

ตามมาดวยความนิยมอันดับ 2 ผูบริโภคคนไทยเนนทานอาหารมื้อหลักมากขึ้น โดยผูบริโภค
ทานอาหาร 7 มื้อดวยกัน ไดแก อาหารเชา อาหารวางกอนมื้อเที่ยง มื้อเที่ยง อาหารวางชวงบายหลังมื้อ
เที่ยง อาหารวางชวงบายแก ๆ มื้อเย็น และอาหารวางรอบดึก อยางไรก็ตามรายงานของ Food Trips เผย
วา ผูบริโภคมีพฤติกรรมทานอาหารวางนอยลง ในขณะที่เพ่ิมทานอาหารมื้อหลักอยางมื้อเชา กลางวัน เย็น 
มากขึ้น เมื่อเทียบระหวางป 2560 และ 2559 โดยมื้อเย็นน้ันมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 5% เมื่อเทียบกับ
มื้ออ่ืน ๆ 

ความนิยมอันดับ 3 กับการเติบโตและมนตเสนหของรานคาเฟ (ชา/กาแฟ) ทั้งน้ี อัตราการ
เขาถึงของรานคาเฟทั่วประเทศอยูที่ 60% ซึ่งกรุงเทพฯ มีอัตราสูงถึง 69% เมื่อเทียบกับตางจังหวัดอยูที่ 
53% เฉลี่ ยแลวผูบริ โภคชาวไทยเข าร านชาและกาแฟประมาณ  6 ครั้ งตอ เ ดือน  ขณะที่ ชาว
กรุงเทพมหานคร เขารานกาแฟเฉลี่ย 8 ครั้งตอเดือน เหตุผลหลักคือเพ่ือความรูสึกสดช่ืนระหวางวัน  

นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบานของชาวไทย อีกดานของอุตสาหกรรมดาน
อาหารถือเปนอุตสาหกรรมใหมที่หลาย ๆ สื่อนํามาใชเปนธุรกิจหลักในการแนะนํารานอาหาร ทั้งในนาม
ของบริษัทเอง ไปจนถึงผูมีอิทธิพล (Influence) ดังเชนที่ นายกิตติรัตน ปติพานิช รักษาการผูอํานวยการ
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ไดทําการเจาะลึกถึง 9 อุตสาหกรรมสรางสรรคของโลกยุคปจจุบัน 
ซึ่งหน่ึงในน้ันคืออุตสาหกรรมดานอาหาร (Food) ที่สรางมูลคากวา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป 2560 
จนมาถึงกระแส ฟารมถึงโตะอาหาร (Farm to Table) อาหารออรแกนิก (Organic) และบรรจุภัณฑรักษ
โลก (Sustainable Packaging) ทําใหธุรกิจอาหารที่จะเกิดในป 2561 ตองเปนอาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายและจิตใจควบคูกัน นอกจากน้ีกระแสจากโลกโซเชียลมีเดียในรูปแบบ ฟูดเน็ตเวิรค (Food 
Network) หรือการแชรเมนูและประสบการณทําอาหารบนโลกออนไลนของผูมีอิทธิพล (Influencer) 
สงผลใหผูบริโภคหันมาทําอาหารเพ่ือบริโภคเองมากขึ้นอยางตอเน่ือง (เจาะลึก 9 อุตสาหกรรมสรางสรรค
ของไทยที่สรางมูลคามหาศาลใหกับธุรกิจ, 2018)  

อุตสาหกรรมดานอาหารยังคงไดรับความนิยมตอเน่ืองถึงปจจุบัน สงผลใหเกิดรานอาหารใน
หางสรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญเปนจํานวนมาก เปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการ
รานอาหารรายใหมสามารถเขาไปประกอบธุรกิจ เกิดการแขงขันระหวางรานอาหารดวยกันเอง จึงทําให
แตละรานอาหารจําเปนตองมีรูปแบบแนวคิด (Concept) เพ่ือจับตลาดของกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม 
(Niche Market) ทางดานศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา มูลคาตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2561 นาจะอยูที่ 
411,000 - 415,000 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4 - 5 จากป 2560 โดยการขยายตัวดังกลาว สวนหน่ึง
นาจะเปนผลมาจากการผลักดันของตนทุน โดยเฉพาะอยางย่ิง คาเชาพ้ืนที่ในทําเลศักยภาพและตนทุน
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คาแรง ที่สงผลใหผูประกอบการรานอาหารตองต้ังราคาอาหารในระดับสูง เพ่ือใหครอบคลุมภาระตนทุน
ตาง ๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น และในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา รานอาหารในหางสรรพสินคา 
และรานคาปลีกขนาดใหญ นาจะยังคงมีผูใชบริการอยางคึกคัก ซึ่งสวนใหญยังคงเปนเชนรานอาหาร ที่มี
การขยายสาขารานอาหารไปตามการขยายสาขาของหางสรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ เปนการ
เปดพ้ืนที่สําหรับรานอาหาร ทําใหเม็ดเงินกระจายไปยังผูประกอบการรานอาหารรายยอย สงผลใหการ
แขงขันรุนแรงขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดมูลคาตลาดรานอาหารป 61 ขยายตัวรอยละ 4-5, 2018) (ดัง
ภาพที่ 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.3 แสดงจํานวนรานอาหารในหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญทั่วประเทศ 
ที่มา : thansettakij, 2018 
 

ในดานเจาของธุรกิจสื่อไดเล็งเห็นถึงโอกาสจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหลาน้ีของ
ผูบริโภค จึงเกิดเปนธุรกิจประเภทแนะนําหรือรีวิวรานอาหารที่ใชเฟซบุกแฟนเพจเปนเครื่องมือในการทํา
ธุรกิจ โดยจะใชรูปภาพ วิดีโอ และขอความตาง ๆ แนะนําหรือรีวิวรานอาหาร ซึ่งจะบรรยายต้ังแตลักษณะ
การตกแตงราน ที่ต้ังของราน เมนูอาหาร/เครื่องด่ืม และการติดตอกับทางราน ทั้งน้ี ก็เพ่ือดึงดูดให
ผูบริโภคสนใจ เช่ือมั่น จนกระทั่งตามไปรับประทานในที่สุด ซึ่งการแนะนําหรือรีวิวประเภทน้ี ไดกลายเปน
เน้ือหา (Content) ที่มีคุณคาและสรางผลกระทบตอผูบริโภคไดในวงกวาง เกิดการกดถูกใจ (Like) แสดง
ความคิดเห็น (Comment) สงตอ (Share) ไปจนถึงการติดแท็กเพ่ือน (Tag) เพ่ือเชิญชวนไปรับประทาน
รานอาหารตาง ๆ ดวยกัน โดยจํานวนของการ Like, Comment, Share และ Tag สามารถประเมินถึง
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ความนิยมของแฟนเพจเฟซบุกไดอยางดี เพราะถาย่ิงมีจํานวนคนที่เขาถึงมากเทาไร เปรียบไดวาแฟนเพจ
เฟซบุกไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้นเทาน้ัน สงผลตอโฆษณา การทําการตลาด และการวางแผนกล
ยุทธในการสื่อสารในอนาคต ซึ่งจะเปนชองทางในการหารายไดของแฟนเพจเฟซบุกตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.4 แสดงลักษณะการลงเน้ือหาดวยการใชขอความ รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็น 
ที่มา : www.facebook.com/bkkmenu, 2018 

 
การลงเน้ือหา (Content) ลักษณะดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของศุนยวิจัยกสิกรไทย 

“ผูบริโภคยุคใหมและไลฟสไตลชนช้ันกลาง กําหนดทิศทาง Content สื่อฯ (กระแสทรรศน ฉบับที่ 
2877)” โดยระบุวา ผลโพลช้ีรูปแบบการนําเสนอหรือคอนเทนต (Content) ภายใตเง่ือนไข “รวดเร็ว 
เขาใจงาย ไดสาระ” จะถูกเลือกติดตามมากที่สุด โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอถาเปนขอความ
จะอยูที่ 5 - 10 บรรทัด คลิปวิดีโออยูที่ประมาณ 1 นาที สวนอินโฟกราฟฟก / รูปภาพพรอมคําบรรยาย
อยูที่ประมาณ 2 - 4 รูป ยกตัวอยาง เฟซบุกแฟนเพจของ wongnai.com ที่ทําการลงขอความและรูปภาพ
รวมกัน รวมถึงเฟซบุกแฟนเพจของ BKKMENU ที่ไดลงขอความพรอมกับวิดีโอ ทําใหมีผูที่ติดตามใหความ
สนใจและรับชมเปนจํานวนมาก (ดังภาพที ่1.5) 
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ภาพที่ 1.5 แสดงวิธีการนําเสนอเน้ือหา (Content) บนเฟซบุกแฟนเพจของ wongnai.com และ 
BKKMENU.com 
ที่มา : เฟซบุก wongnai.com และ BKKMENU.com, 2018 
 

การแนะนําหรือรีวิวรานอาหารในลักษณะน้ี ไดรับความนิยมจนกลายเปนธุรกิจสื่อหน่ึงที่
สามารถทํารายไดใหกับเจาของธุรกิจมากมาย นอกจากน้ีก็ถือเปนโอกาสที่จะสามารถดึงดูดกลุมคนในชวง
วัยทํางานที่เริ่มมีรายไดเปนของตัวเอง มีการติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารคอนขางสูง ดัง
เชนเฟซบุกแฟนเพจของ BKKMENU เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มีผูกดติดตามอยูในชวงอายุ 25 – 34 ป 
เปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวากลุมคนในวัยน้ีเปนวัยทํางานตอนตนที่มีความสนใจและตองการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับรานอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที ่1.6 แสดงจํานวนของผูกดติดตามเฟซบุกแฟนเพจ BKKMENU เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 
ที่มา : www.facebook.com/bkkmenu, 2018 
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จากขอมูลดังกลาว จึงเปนที่นาศึกษาตอไปวา การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจเก่ียวกับ
รานอาหารเปนอยางไร และมีปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน โดยผูวิจัยได
นําเอาสวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปน ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เขามาเปนแนวทางในการศึกษาถึง 
การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน เพ่ือหวังวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่ต้ังใจจะทําแฟนเพจเฟ
ซบุกในการนําเสนอเน้ือหาประเภทแนะนํารานอาหาร รวมถึงรานอาหารเองที่ก็สามารถนําผลการวิจัยที่ได
ไปพัฒนาคุณภาพของรานและเมนูอาหาร ราคา สถานที่ต้ัง และการสงเสริมการตลาดตาง ๆ ตอไปใน
อนาคต 
 
1.2 ปญหานําการวิจัย 

 
1. การเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานเปนอยางไร 
2. พฤติกรรมการรับประทานอาหารตามรานอาหารนอกบานเปนอยางไร 
3. ปจจัยใดที่มผีลตอการตัดสินใจรับประทานรานอาหารนอกบาน 
4. แนวโนมการรับประทานอาหารนอกบานเปนอยางไร 
5. ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบานแตกตางกันหรือไม อยางไร 
6. ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารนอกบานแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามรานอาหารนอกบาน 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไปรับประทานรานอาหารนอกบาน (สวนประสม

ทางการตลาด 4 ดาน) 
4. เพ่ือศึกษาแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบาน 
5. เพ่ือศึกษาผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่

แนะนํารานอาหารนอกบาน 
6. เพ่ือศึกษาผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

รับประทานรานอาหารนอกบาน 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการเปดรับ     
เฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี ทําการวิจัยเรื่อง การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน โดยประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ ผูที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ซึ่งเปนกลุมวัยทํางานตอนตน 
อายุในชวง 23 - 34 ป ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 
 
1.6 นิยามศัพทที่เก่ียวของ 

 
 ผูที่มีลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ไดแก เพศ รายได 
และอาชีพ 
 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน หมายถึง ความถี่ในการเปดรับ 
(วัน/สัปดาห) ชวงเวลาในการเปดรับ ประเภทขาวสารเก่ียวกับรานอาหารที่เปดรับ และเฟซบุกแฟนเพจ
แนะนํารานอาหารที่เปดรับ 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบาน หมายถึง ความถี่ในการไปรับประทานอาหาร
นอกบาน (วัน/สัปดาห) ประเภทของรานอาหารที่รับประทานเปนประจํา ประเภทของอาหารที่นิยม
รับประทานนอกบานเปนประจํา ชวงเวลาที่ไปรับประทานบอยที่สุด บุคคลที่ไปรับประทานดวยเปน
ประจํา และเหตุผลที่ไปรับประทานรานอาหารนอกบาน 
 ปจจัยที่มีผลทางตอการตัดสินใจ หมายถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการไป
รับประทานอาหารนอกบาน (4Ps) ทั้ง 4 ดาน ไดแก  

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง รานอาหารตาง ๆ ที่ออกแบบรานใหมีสไตลสวยงาม 
รานอาหารที่กวางขวาง รองรับที่น่ังไดหลายคน มีเมนูที่หาทานยาก ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ รสชาติอาหาร
อรอยถูกปาก รานอาหารที่มีสาขามาจากตางประเทศ รานอาหารที่เปดเพลงไดโดนใจ และหนักงานบริการ
ยอดเย่ียม 
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2. ดานราคา (Price) หมายถึง การกําหนดราคาของอาหารและการบริการ ไดแก ราคาถูก
เมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน ราคาเหมาะสมกับรสชาติและคุณประโยชนที่จะไดรับ รานอาหารไมมีการคิด
คาบริการเพ่ิม และมีสวนลดคาอาหารใหสําหรับสมาชิก 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ ต้ังของรานอาหารตาง ๆ ที่
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก เขาถึงรานไดงาย อยูใกลบาน / ที่ทํางาน มีที่จอดรถบริเวณรานอยาง
เพียงพอ และรานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การออกแบบเน้ือหาที่ใชในการสื่อสาร
มีความนาสนใจ มีการสื่อสารที่เขาใจงาย มีกิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ และมีการนําเสนอโปรโมช่ันพิเศษ
ใหอยูบอยครั้ง 

5. แนวโนมการเปดรับ หมายถึง ความต้ังใจที่จะติดตามหรือไมติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน รวมถึงความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 

 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1. ทําใหทราบถึงการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตนในกรุงเทพมหานคร 
2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการวางรูปแบบการนําเสนอของเฟซบุกแฟนเพจ

ที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ใหสามารถตอบความตองการของผูบริโภคมากย่ิงขึ้น 
4. ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจจะทําธุรกิจดานสื่อที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
5. ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษาสื่อที่แนะนํารานอาหารนอกบานตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัย อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเปดรับสาร 
 2.3 ลักษณะประชากรกับการเปดรับสื่อ 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.6 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 

ณัฏฐ โตรุงเลิศ อางถึงใน Philip Kotler และ Kevin Lane Keller, 2006, P. 6) กลาววา 
สวนประสมการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดชุดหน่ึง ที่องคกรตาง ๆ ใชเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ทางการตลาดในตลาดเปาหมาย ซึ่งจําแนกเครื่องมือเหลาน้ีเปนกลุมกวาง ๆ ไว 4 ดาน เรียกวา 4Ps ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งสวนประสมการตลาดน้ันใชเพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและความต้ังใจซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ โดยมีนักวิชาการทาง
การตลาดหลายทานไดใหคํานิยามความหมายของสวนประสมทางการตลาดไว ดังน้ี 

คอตเลอร (Kotler, 2006. P.99) ใหความหมายไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง 
ชุดเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย เครื่องมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place of Distribution) และ การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) หรือเรียกวา “4Ps” โดยตองใชควบคูไปกับการสรางกลยุทธทางการตลาด(Marketing 
Strategy) เพ่ือนํามาใชทํากิจกรรมของบริษัทในการเลือกตลาดเปาหมายและสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายโดยการใชสวนประสมทางการตลาด  

เสรี วงษมณฑา (2542, อางถึงใน ณัฏฐธิดา สมวิชัย, 2560) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได ขายใน
ราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีชองทางการจัดจําหนาย 
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กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายาม จูงใจ
ใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง  

เสรี วงษมณฑา (2547, อางถึงใน ณัฏฐธิดา สมวิชัย, 2560) ไดใหความหมายของสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) วาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทนํามาใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคกร  

จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเครื่องมือที่
สามารถผสมผสานเขากันไดดี และเปนตัวแปรหลักที่สามารถควบคุมการทําการตลาดได ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่องคกรใชรวมกันเพ่ือใหตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย โดยเครื่องมือสวนประสมทาง
การตลาดน้ันประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังน้ี  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง ความจําเปนหรือ
ความตองการของผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได เชน บรรจุภัณฑ 
สี และสิ่งที่สมัผัสไมได เชน ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และช่ือเสยีงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะ
เปนสินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกรหรือบุคคลก็ได (Etzel, Walker and Stanton, 2001, : G-9 
อางถึงใน เสร ีวงษมณฑา 2547, น. 17)  

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑ (Etzel, Walker and Stanton, 2001, : G-7 อางถึงใน เสรี วงษมณฑา 2547, น. 17) หรือ
หมายถึงมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาของสินคาและบริการที่เหมาะสมในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (value) กับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวา
หรือเหมาะสมกับราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางในการเคลื่อนยายสินคาและบริการ
จากองคการไปยังตลาด จนกระทั่งการจัดจําหนาย และกระจายสินคาหรือบริการใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการซื้อหาที่สามารถใหความสะดวกแกผูบริโภค 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารที่ใชเพ่ือสรางความพึง
พอใจตอตราสินคา บริการ ความคิด หรือบุคคล (Semenik, 2002, : 563 อางถึงใน เสรี วงษมณฑา 
2547, น.18) หรือเปนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพ่ือจูงใจใหเกิด
ความตองการซื้อสินคา โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารจะมีอยูหลายเครื่องมือดวยกัน โดยเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการสื่อสารขอมูลที่ ไมใช บุคคล (ใชสื่อ) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแจงขอมูลขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําผูบริโภคเก่ียวกับสินคาและบริการ หรือ
ความคิด ซึ่งสามารถระบุผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาที่โฆษณาได โดยตองเสียคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณา 
(Arens, 2002, : IT อางถึงใน เสร ีวงษมณฑา 2547, น. 19)  
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 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท สื่อสารระหวางพนักงานขายกับลูกคา เพ่ือจูงใจใหลูกคาเกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑหรือบริการ หรือคลอยตามความคิดน้ัน (Belch and Belch, 2001, : GL9 อางถึงใน เสรี วงษ
มณฑา 2547, น. 18)  
 4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริม การขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความ
สนใจใหเกิดการทดลองใชหรือการซื้อ โดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือกระตุนใหเกิดการทดลองการใช
ผลิตภัณฑ เพ่ือรักษาความภักดีตอตราสินคาของลูกคา ปองกันไมใหผูที่ใชสินคาของบริษัทอยูแลวไปใช
สินคาย่ีหออ่ืน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซื้อสินคาใหมากขึ้น เปนการเสริมขวัญและกําลังใจ และเปนการกระตุน
การตัดสินใจซื้อ  

4.4 การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนการติดตอสื่อสารขององคการกับกลุม
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสาเร็จขององคการ ไมวาจะเปนผูขาย ปจจัยการผลิต ผูถือหุน หรือลูกคา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางทัศนคติ ความเช่ือถือ และภาพลักษณที่ดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ ตลอดจน
เปนการใหความรูหรือแกไขขอผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เปนการสื่อสารสองทาง ในขณะที่การโฆษณา
เปนการสื่อสารทางเดียว  

นอกจากน้ี ในการจะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จอาจจําเปนตองใชอีกหลาย
เครื่องมือ เชน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาด
เชิงกิจกรรม (Event marketing) การใหบริการ (Services) การใชพนักงาน (Employee) การบรรจุภัณฑ 
(Packaging) โดยการเลือกใชจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ และคูแขง เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงครวมกันได 
 จากแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ในขางตน เปนเครื่องมือทาง
การตลาดที่สําคัญในการนํามาใชวางแผนการสื่อสารกับผูบริโภค ทั้งดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การ
ออกแบบรานอาหาร เมนูอาหาร รสชาติของอาหาร เปนตน ดานราคา (Price) การกําหนดราคาของ
อาหารที่เหมาะสม คาบริการของรานอาหาร เปนตน ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน เปนรานที่
อยูใกลบาน/ที่ทํางาน เดินทางงาย/สะดวก เปนตน และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การจัด
กิจกรรมพิเศษของรานอาหารเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสนใจ สามารถสรางความพึงพอใจตอตราสินคา 
บริการ อาทิ การลดราคา แลกคูปองสวนลด แจกบัตรรับประทานอาหาร เปนตน โดยอาศัยหลาย ๆ 
เครื่องมือในการทําการสื่อสาร ไมวาจะเปน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย 
และการสงเสริมการขาย จะเห็นไดวา จากปจจัยหลาย ๆ ดาน จึงสามารถนํามาใชประกอบกับการศึกษา
ปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารนอกบานของกลุมผูบริโภควัยทํางานตอนตน เพ่ือ
พิจารณาวาสวนใดเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบาน หรือมีสวนใดที่เปน
องคประกอบที่นาสนใจ ทั้งน้ี สําหรับเปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดในการเขาถึงผูบริโภคให
ไดมากที่สุด 
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2.2 ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกเปดรับสาร 
 
 การสื่อสารน้ันถือเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษย มนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือ แอ
คติน (Atkin, 1972, pp. 188-199) กลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ย่ิงมีหูตาที่กวางไกล ทําใหเปนผู
ที่มีความรู ความเขาใจในสภาพแวดลอม อีกทั้งเปนคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสาร
นอย อยางไรก็ตาม มนุษยจะไมเปดรับขาวสารทั้งหมด แตเลือกที่จะเปดรับขาวสารที่เขาสนใจ โดยจะมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Exposure) ซึ่งกระบวนการเลือกรับสารจะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง 
(Filters) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซึ่งแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเช่ือ 
ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ของแตละบุคคล 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 120-125) กลาววา โดยปกติแลว คนเราจะมีนิสัยชอบเลือก 
เลือกที่จะคิด เลือกที่จะทํา เลือกที่จะเช่ือตามที่ใจตองการ โดยนิสัยในการชอบเลือกน้ีเกิดจากการเรียนรู
และประสบการณในชีวิตของเรา ในการเลือกสื่อสารมวลชนก็เชนเดียวกัน มวลชนผูรับสารจะเลือกรับสาร
ที่ตนพอใจ การเลือกน้ีเรียกวา กระบวนการในการเลือก (Selective Processes) ซึ่งมีอยู 4 กระบวนการ 
ดังน้ี 
 1. การเลือกเปดรับหรือเลือกใชสื่อมวลชน (Selective Exposure) หมายถึง การที่ผูรับสาร
จะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใดที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชน เลือกฟงวิทยุสถานี
ใดสถานีหน่ึง เลือกชมโทรทัศนชองใดชองหน่ึง หรือเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหน่ึง โดยผูรับสาร
มักจะเลือกจากความตองการของตนเอง เน่ืองจากในชีวิตประจําวันน้ันมีขาวสารและเน้ือหาจํานวนมาก 
จึงทําใหผูรับสารตองเลือกขาวสารเฉพาะที่ตนตองการ ซึ่งโดยปกติแลวผูรับสารจะเลือกใชสื่อมวลชนที่มี
ความคิดเห็นและทัศนคติตรงกับผูรับสาร ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยธรรมชาติแลวคนเรามีความตองการอยางย่ิงที่
จะปกปองรักษาและสงเสริมความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) 
 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) หลังจากการเลือกเปดรับหรือเลือกใช
สื่อมวลชนแลว ขั้นตอมาคือการเลือกใหความสนใจกับเน้ือหาของสื่อมวลชนที่เลือกใช โดยปกติผูรับสาร
มักเลือกใหความสนใจกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และสอดคลองกับทัศนคติ ความคิด และความเช่ือของตนเอง 
เชน เมื่อเราอานหนังสือพิมพเราจะเลือกอานเพียงบางหนา บางคอลัมน บางบทความที่สออดคลองกับ
ทัศนคติและความเช่ือของเรา 
 3 การเลือกรับรูและตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เมื่อ
บุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใดแลว ก็ใชวาขาวสารน้ันจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณ
ของผูสงสารทั้งหมด ผูรับสารแตละคนอาจตีความหมายขาวสารชนิดเดียวกันที่สงผานสื่อมวลชนไมตรงกัน 
โดยขึ้นอยูกับประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง ตามสถานะรางกายหรืออารมณใน
ขณะน้ัน ดังน้ัน เน้ือหาของสื่อมวลชนจึงถูกตีความใหบิดเบือนไปโดยไมรูตัว เชน การลดคาเงินบาท บาง
คนมองวาดีแตบางคนมองวาเปนผลเสีย 
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4. การ เลื อกจดจํ า  (Selective Retention) หลั งจากที่ ผู รั บสารรับสาร  และเลื อก
ตีความหมายของเน้ือหาจากสื่อมวลชนแลว ก็มาถึงขั้นตอนสุดทายคือขั้นตอนการจดจําสิ่งที่ตนเองไดจาก
การใชสื่อมวลชน ในการจดจําเน้ือหาของสื่อมวลชน ผูรับสารไดเลือกใหความสนใจกับเน้ือหาและเลือก
ตีความเน้ือหา เชนเดียวกับการเลือกใชสื่อมวลชน โดยผูรับสารจะเลือกจดจําเฉพาะเน้ือหาที่สอดคลองกับ
รสนิยม ทัศนคติ ความชอบ ความเช่ือ ตลอดจนคานิยม ดังน้ัน การเลือกจดจําเน้ือหาของสื่อมวลชนจึง
เทากับเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนใหทัศนคติหรือความเช่ือเดิมของแตละคน มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไดยากขึ้น 
 จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเปดรับสารที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวา 
หากสื่อประเภทการแนะนํารานอาหารพิจารณาและเลือกขาวสารกอนทําการสื่อสารออกไป จะสามารถ
เขาถึงความตองการในการเลือกเปดรับขาวสารของผูบริโภคไดอยางตรงจุด เน่ืองจากผูผูบริโภคมีเครื่องมือ
การสื่อสารอยูในมือ จึงทําใหบริโภคขอมูลขาวสารไดตามที่ตนสนใจ อีกทั้งในการรับรูขาวสารน้ัน ก็ยังตอง
เปนไปตามประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความคาดหวัง ตามสถานะรางกายหรืออารมณของผูรับ
สารในขณะน้ัน ทั้งน้ี สื่อที่เปนผูใหขอมูลขาวสารดานการการแนะนํารานอาหาร จึงจําเปนตองวิเคราะห
พฤติกรรมของผูรับสารอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารนอก
บาน อันจะนําไปสูการผลิตเน้ือหา (Content) ใหสอดคลองกับรสนิยม ทัศนคติ ความชอบ ความเช่ือ 
ตลอดจนคานิยมของผูบริโภค เพ่ือสรางการจดจําใหกับสื่อประเภทการแนะนํารานอาหารตอไป 
 
2.3 ลักษณะประชากรกับการเปดรับสื่อ 
 

 ในการเลือกเปดรับสื่อของผูรับสาร มีปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ ในการเลือก 
โดยวิลเบอร ชแรมม (Willbur Schramm) (อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 124-125) ไดกลาวถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับสื่อไว ดังตอไปน้ี 

 1. ความสะดวกในการใช เราเลือกใชสื่อที่มีอยู หรืออยูใกลตัว เชน เลือกดูโทรทัศนเพราะ
สะดวกกวาไปดูหนัง หรืออานนิตยสารที่อยูใกลตัวมากกวาที่จะอานนิตยสารที่ตองเดินออกไปซื้อ  

 2. ความเดน เราเลือกใหความสนใจกับสื่อหรือสารที่มีจุดเดนไปจากสื่อหรือสารอ่ืน ๆ ดังน้ัน 
เราจึงชอบอานพาดหัวขาวหนังสือพิมพ หรือใหความสนใจกับโฆษณาแปลก ๆ สวย ๆ เปนตน  

 3. ประสบการณ ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดประสบมาในชีวิต โดยประสบการณ
น้ันมีอิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม ความตองการของแตละคน ดังน้ัน เราจึงทําการสื่อสารในฐานะผูรับสาร
ดวยการเลือกใชสื่อ เลือกใหความสนใจตอสาร เลือกตีความหมายเน้ือหาของสาร และเลือกจดจําตาม
ประสบการณ  

4. การใชประโยชน เน่ืองจากแตละคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคของตนเอง ดังน้ัน ในแต
ละครั้งที่เปดรับสื่อน้ันจึงมีการกําหนดเปาหมายหรือต้ังวัตถุประสงคในการเปดรับของตนเอง เชน เพ่ือให
ไดมาซึ่งขาวสารเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการศึกษา เปนตน  
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5. การศึกษาและสถานะทางสังคม ทั้งสองสิ่งน้ีมีอิทธิพลอยางย่ิงในการเลือกเปดรับของผูรับ
สาร เชน คนที่มีการศึกษาสูงมักจะเลือกดูรายการขาว รายการเก่ียวกับบานเมือง และมักเลือกใชสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาสื่อโทรทัศน เปนตน 

นอกจากน้ี McLeod and O’Keefe (1972, p. 123, อางถึงใน วชิรา ศานติวิวัฒนกุล, 
2556) กลาวไววา ตัวช้ี (Index) ที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) น้ัน สวนใหญใชอยู 
2 อยาง ไดแก 

1. วัดจากชวงเวลาที่ใชสื่อ คือ การวัดจากชวงเวลาที่ผูรับสารใชสื่อในการเปดรับขาวสาร  
2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อ คือ การวัดจากความถี่ที่ผูรับสารแตละคนเขาถึงสื่อ โดยแยก

ตามประเภทของเน้ือหารายการที่แตกตางกัน โดยกลาววา ในการวัด เรื่องเวลาที่ใชกับการสื่อน้ันมีขอเสีย
ตรงที่คาตอบจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง หรือเวลาวางที่แตละคนมีอยู และ
การมีสื่อใกลตัว (Availability of Medium)  

จากสาเหตุน้ีทําใหเห็นวา คําตอบที่เก่ียวกับเวลาที่ใชสื่อจึงมักจะไมสามารถแปลความหมาย
ไดทางจิตวิทยา และไมใหผลที่ชัดเจนเมื่อนําไปเช่ือมโยงความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน และเพ่ือแกปญหา
ความไมชัดเจนในเรื่องน้ี จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับสื่อโดยใชความถี่ของการใชสื่อเฉพาะอยาง
เจาะจงในเน้ือหา เชน การวัดความถี่ของการอานขาวที่เน้ือหาประเภทตาง ๆ ในสื่อออนไลน เปนตน  

การเปดรับสื่อ มีความหมายที่เกี่ยวกับความถี่หรือความบอยครั้งในการเปดรับ ความตอเน่ือง
ของระยะเวลาที่เปดรับ ชวงเวลา รวมไปถึงจานวนสื่อหรือแมกระทั่งชองทางที่ใชใน การเปดรับดวย โดย
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเปดรับสื่อแตละตัวแปรมีความหมาย ดังน้ี  

ความถี่ (Frequency) หมายถึง ความบอยหรือจานวนครั้งที่เปดรับสื่อ 
ความตอเน่ือง (Continuity) หมายถึง การติดตามเรื่องราวเน้ือหาของสื่อ  
ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นที่มีตอสื่อ โดยวัดจากความชอบใน

ดานตาง ๆ  
ชวงเวลาที่รับชม (Time to Watch) หมายถึง ชวงเวลาที่เปดรับสื่อ  
ชองทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จานวนสื่อหรือชองทางที่ ผูรับสารใช

เปดรับขาวสารจากสื่อ  
บุคคลที่มีอิทธิพล (An Influential) หมายถึง บุคคลที่มีสวนในการชักจูงใหเกิดความชอบ

หรือไมชอบสื่อน้ัน ๆ  
จากแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับสื่อที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวาผูบริโภคแตละคนจะมี

พฤติกรรมการเลือกเปดรับที่แตกตางกันตามทัศนคติ คานิยม ประสบการณ หรือความตองการสวนบุคคล
ในขณะที่เปดรับ ในการวิจัยจึงไดนําแนวคิดน้ีมาใชเปนพ้ืนฐานในการวิจัย เพ่ือช้ีใหเห็นวาการเปดรับสื่อ
ออนไลนประเภทการแนะนํารานอาหาร มีกระบวนการหลาย ๆ รูปแบบที่สอดคลองกันกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคแตละคน โดยเลือกศึกษาในสวนของความถี่และระยะเวลาในการเปดรับสื่อออนไลนประเภทการ
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แนะนํารานอาหาร ที่จะแสดงถึงปจจัยทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัย
ทํางานตอนตนในกรุงเทพมหานคร 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม 
 

กาญจนา แกวเทพ (255, น. 10) กลาววา ธรรมชาติและคุณลักษณะของสื่อประเภทที่
เรียกวา “สื่อใหม” มีคุณสมบัติคลายคลึงกับหลายสิ่งหลายอยางที่ถือกําเนิดมาในบริบทสังคมรุน “หลัง
สมัยใหม” (Post-Modern Society) ตัวอยางของคุณลักษณะที่กลาวถึง เชน ลักษณะการกระจายตัว 
(Decentralized) มีลักษณะลื่นไหลอยูเสมอไมคงตัว (Dynamic) มีความพรอมที่จะขามเขตแดนของ
ตนเองไปรวมกับสื่อประเภทอ่ืน ๆ จนกลายเปนสื่อใหมอีกแบบหน่ึงขึ้นมา (Convergence) 

นิคม ชัยขุนพล (2555, น. 260) เขียนอางอิงแนวคิดของนักคิดที่เกี่ยวของกับสื่อใหมที่เปนที่
รูจักและยอมรับ เชน มารแชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) เลฟ มาโนวิค (Lev Manovich) เดนนิส 
แมคเควล (Dennis McQuail) และ โรเจอรส (Everett M.Rogers) มาอธิบายสนับสนุนไววา สื่อใหม คือ 
สื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเองและมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใชได เพ่ือใชใน
การสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย ทั้งเฉพาะบุคคลและเครือขาย 

Hilliard & Keith (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2555, น. 10) กลาววา สิ่งที่เรียกวา “สื่อ
ใหม” (New Media) น้ัน ก็คงมีคุณลักษณะเหมือนกับ “สื่อที่เคยใหม” เชน วิทยุหรือโทรทัศน ที่มักยืนอยู
บนพ้ืนฐานของ “สื่อเกาที่มีอยู” ซึ่งเปนขอสังเกตที่นาสนใจที่วาสื่อใหมมีคุณลักษณะอยางไรและแตกตาง
จากสื่อด้ังเดิมอยางไร อะไรเปนเสนแบงระหวางสิ่งที่เรียกวาสื่อใหม 

Ronald E.Rice (1985, กาญจนา แกวเทพ, 2555 อางถึงใน ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 2547) 
เสนอวา สื่อใหมมีลักษณะสําคัญ คือ การขยายรสสัมผัสของมนุษยใหกวางขวางและซับซอนมากย่ิงขึ้น 
คุณลักษณะที่สําคัญของมัน คือการปฏิสัมพันธการนําไปใชในอาณาจักรของสื่อเดิมได เชน ใชแทนสื่อ
บุคคล (Email) ใชแทนการสื่อสารในกลุม (Video Conference) กลาวงาย ๆ คือ สื่อใหมสามารถจะเขา
มาทํางานในทุกบริการที่สื่ออ่ืน ๆ ไดปฏิบัติการอยูแลว 

โดยจากความหมายและนิยามขางตนจะเห็นไดวา สื่อใหม ก็คือ สื่อที่อาจจะเคยใหมมากอน 
อยางเชน โทรทัศน วิทยุ หรือสื่อที่เกิดขึ้นมาใหม ไมเคยใชมากอนในอดีต เปนสื่อที่ไมเคยไดพบเห็นมากอน 
ดังน้ัน ในการจะหาคําจํากัดความหรือใหความหมายคําวา สื่อใหม จึงเปนเรื่องยาก โดยสวนมากจะใช
คุณลักษณะมาเปนสิ่งกําหนดวาสื่อใดคือสื่อใหม ซึ่งคุณลักษณะของสื่อใหมน้ันก็มีอยางหลากหลาย เชน 
การมีปฏิสัมพันธไดงาย สามารถพกพาไปในที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวก เช่ือมตอไดงาย มีความรวดเร็วในการ
สื่อสาร หรือมีลักษณะที่ไรพรมแดน เปนตน 

R.K. Logan (2010, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2555 น. 18) ไดสานตอแนวคิดเรื่องสื่อ
ใหมจากทัศนะของ M. McLuhan ซึ่งครอบคลุมมิติตาง ๆ ในคุณลักษณะดานบวกของสื่อใหมอยาง
กวางขวางไว 16 ประการ ดังน้ี 
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1. สื่อใหมเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 
2. สื่อใหมงายตอการเขาถึงและการแพรกระจายสารสนเทศ (Ease of access to and 

dissemination of information) 
3. สื่อใหมกอใหเกิดการเรียนรูที่ตอเน่ือง (Continuous learning) 
4. สื่อใหมมีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอ้ือตอการบูรณาการ (Alignment and 

Integration) 
5. สื่อใหมเอ้ือตอการสรางชุมชน (Creation of Community) 
6. สื่อใหมมีลักษณะที่งายตอการเคลื่อนยาย พกพาไดสะดวก (Portability) 
7. สื่อใหมมีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) แบงเปน 2 แง ในแงของสื่อและแง

ธุรกิจ 
8. มีลักษณะปฏิบัติการรวมกันได (Interoperability) 
9. สื่อใหมมีสามารถที่จะประมวลเน้ือหาจากหลายแหลงมาไวรวมกัน (Aggregation of 

Content) 
10. สื่อใหมเพ่ิมความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือก และ Longtail 
11. การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหญระหวางผูสงสาร/ผูรับสาร 
12. สื่อใหมมีลักษณะสงเสริมการรวมกลุมกันทางสังคมและการรวมมือกันทางไซเบอร 

(Social collectivity & Cyber-cooperation) 
13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ (Remix Culture) 
14. การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต” (Product) มาสู “บริการ” (Service) 
15. สื่ อ ใหม เปนสื่ อที่ อ นุญาตใหผู รับสารเปนผู เปลี่ ยนแปลงเ น้ือหา  (User-based 

transformation of new media) 
 จากคุณลักษณะของสื่อใหมที่กลาวมาที่ 15 ประการเปนคุณลักษณะที่สามารถหาไดกับสื่อ
ด้ังเดิม แตความแตกตาง คือ สื่อใหมเปนการรวมคุณลักษณะทั้งหมดเขาไวดวยกัน ในขณะที่สื่อด้ังเดิมไม
สามารถทําได อาจมีแคบางคุณลักษณะเทาน้ัน และจะไมมีครบทุกคุณลักษณะ 

นอกจากน้ี นิคม ชัยขุนพล (2555, น. 266) ไดพูดถึงคุณลักษณะของสื่อที่จะเรียกวา สื่อใหม 
จะตองประกอบไปดวย 
 1. สื่อมีความเปนดิจิทัล (Digitalization) คือมีลักษณะการทํางานและการประมวลผลแบบ
ดิจิทัลที่หลากหลาย รวดเร็วและแมนยํากวาเทคโนโลยีแบบด้ังเดิม 
 2. มีลักษณะของการหลอมรวมของสื่อ (Media convergence) เปนการนําเอาคุณสมบัติ
และหนาที่เฉพาะดานของแตละสื่อมาหลอมรวมกัน เพ่ือใหสะดวกในการใชคุณสมบัติเหลาน้ันดวยสื่อ
เพียงสื่อเดียว 
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 3. มีการปฏิสัมพันธ (Interactivity) ของสื่อกับผูใชหรือผูสงสารกับผูรับสารที่สามารถ
ปฏิสัมพันธโตตอบกันไดอยางทันทีทันใด สามารถเลือกไดวาจะรับหรือปฏิเสธการรับสารน้ัน รวมถึง
สามารถตอรองยื่นขอเสนอหรือแสวงหาสารที่ตองการรับเองได 
 4. เปนการสื่อสารจากหนวยเดียวบุคคลเดียว กระจายสารไปยังคนหมูมาก (One-to-many) 
มีลักษณะคลายกับสื่อมวลชนที่กระจายขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากพรอม ๆ กันภายในเวลา
อันรวดเร็ว เพียงแตวาสื่อใหมน้ันผูสงสารไมจําเปนตองเปนมืออาชีพแบบนักสื่อสารมวลชน เปนเพียงแค
บุคคลธรรมดาทั่วไปเทาน้ัน 
 5. เปนการกระจายสารจากกลุมคนไปยังกลุมอ่ืน (Many-to-many) คือ ลักษณะการสื่อสาร
ที่เรียกวาระบบเครือขาย ทําใหการแพรสารเปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2560, น. 5) ไดใหนิยามสื่อสังคมออนไลน (Social Media) วาเปนสื่อ
ที่อยูบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีลักษณะสรางใหผูใชเกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยกันระหวางผูอ่ืน ไมวา
จะเปนการสรางขอมูลดวยผูใชเอง แลกเปลี่ยนขอมูล หรือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับผูอ่ืน โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทาง 

สกุลศรี ศรีสารคาม (2560, น. 13) ยังไดยกตัวอยาง 4 แพลตฟอรมที่คนไทยใชเปนจํานวน
มาก คือ เฟซบุก (Facebook) เปรียบไดกับพ้ืนที่ที่เปนสาธารณะ โดยเฟซบุกมีลักษณะที่สําคัญคือการ
ปฏิสัมพันธในลักษณะของการเปนชุมชน (Community) บนเครือขายสังคมออนไลน ที่มีความเปนสวนตัว 
ใกลชิด สรางปฏิสัมพันธไดลึกซึ้ง และผูคนมักแสดงความคิดหรือตัวตนอยางเต็มที่ อีกประเด็นคือการเลือก
ความคิดที่ตรงกับความคิดตัวเองและการปฏิเสธความคิดที่ตางอยางสุดขั้ว เปนสิ่งที่งานวิจัยหลายช้ินที่
ศึกษาเฟซบุกระบุไว (สกุลศรี ศรีสารคาม อางถึงใน Salkhordeh, 2010) นอกจากน้ี การศึกษาเฟซบุกยัง
เหมาะกับการศึกษาเรื่องการของการขับเคลื่อนประเด็นจากโลกออนไลนสูพฤติกรรมในโลกจริงหรือโลก
ออฟไลน เน่ืองจากลักษณะของชุมชน การรวมกลุมตามฐานความคิดที่สอดคลองกัน การเช่ือมโยงเปน
เครือขาย การกระจายขอมูลตอไดในวงกวาง จึงเปนพ้ืนที่ที่สามารถระดมกําลังและขับเคลื่อนประเด็นได 
(สกุลศรี ศรีสารคาม อางถึงใน Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, 2007) 

กลาวโดยสรุปถึงคุณลักษณะสื่อใหม ที่นักวิชาการหรือนักคิดไดกลาวไว คือ สื่อใหมจะตองมี
ลักษณะของการหลอมรวมสื่อทุกสื่อไวภายในสื่อเดียว โดยเปนสื่อที่ใชงานงาย พกพาสะดวก ใหผูบริโภค
สามารถติดตอสื่อสารไดอยางทันทวงที หรือแมแตการเปลี่ยนรูปแบบจากผลิตภัณฑมาสูการใหบริการ ซึ่ง
ในปจจุบันไดมีสื่อใหมปรากฏขึ้นเปนจํานวนมาก อยางเชน เฟซบุก ถือเปนอีกหน่ึงสื่อใหมที่ไดรับความ
นิยมอยางมากในปจจุบัน มีผูใชงานรวมทั่วโลกหลายพันลานคน เน่ืองจากเปนสื่อที่เขาถึงไดงาย มีลักษณะ
เปนเครือขายสังคมออนไลน สามารถสรางหมูบานโลก (Global Villgae) ใหกับผูใชงาน อีกทั้งเฟซบุกยัง
สามารถเช่ือมตอสื่อสารกับผูคนไดทั่วโลกไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม ทําใหหลาย ๆ สื่อนําเฟซบุกมาสรางเปน
แฟนเพจ (Fanpage) ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารผานเน้ือหา (Content) ไปยังผูใชงาน เรียกวาเปนอีก
ชองทางโปรโมทธุรกิจที่ดี เน่ืองจากจะทําใหนักธุรกิจ แบรนดสินคา/บริการตาง ๆ เขาถึงงาย กลายเปน
ลูกคาไดในอนาคต ดวยฟงกชันตาง ๆ ที่ออกแบบมาใหรองรับธุรกิจหลากหลายประเภท สามารถใส
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รายละเอียดของธุรกิจ เบอรโทรศัพท ที่อยู รวมไปถึงสามารถพูดคุยผานทางกลองขอความกับผูใชงานได
โดยตรง ถือเปนสื่อที่สะดวกในการใชงานอยางมาก อีกทั้งยังสามารถสื่อสารผานการใชรูปภาพและวิดีโอ 
หรืออาจจะมีการสื่อสารผานอินโฟกราฟฟก (Infographic) ในลักษณะของภาพที่อานแลวเขาใจงาย ไม
ซับซอน อันจะสงผลตอการมีสวนรวมกับผูใชงาน (Engagement) ไมวาจะเปน การกด Like, การ 
Comment, การ Share จํานวนคลิก และยอดการตอบรับในเชิงลบ (Negative Feedback) เปนการ
กระจายสารจากกลุมคนไปยังกลุมอ่ืน (Many-to-many) และเปนการสรางปฏิสัมพันธ (Interactivity) 
ระหวางผูใชงานดวยกันเองใหสามารถโตตอบกันไดสองทาง (Two-Way Communications) 

 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 ณัฐพงษ เคียงกิติวรรณ (2557) ทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอแบรนดและสวนผสมทางการ
ตลาดที่สงผลตอความต้ังใจซื้อสินคาแบรนดสากลของผูบริโภคชาวไทย กรณีรานอาหาร/ขนมหวานแบ
รนดสากล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญอายุระหวาง 19-24 ป ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยู
ที่ 10,001 – 20,000 บาท ดานพฤติกรรมที่สงผลตอความต้ังใจซื้อสินคาแบรนดสากล กรณีรานอาหาร/
ขนมหวานแบรนดสากล พบวา ความถี่ในการเขาใชบริการรานอาหาร/ชนมหวานแบรนดสากล จะอยูที่
ระดับนาน ๆ ครั้ง โดยรับรูแบรนดรานอาหาร/ชนมหวานแบรนดสากลผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค ดาน
ทัศนคติที่มีตอแบรนดรานอาหาร/ชนมหวานแบรนดสากล พบวา มีทัศนคติตอแบรนดรานอาหาร/ขนม
หวานแบรนดสากลในระดับคอนขางสูง ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด พบวา มีการใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดของ
รานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากลในระดับคอนขางสูง และในดานความต้ังใจซื้อหรือเขาใชบริการ
รานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากลคอนขางสูง ในสวนของการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอแบ
รนดรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากลของผูบริโภคชาวไทยมีความสัมพันเชิงบวก สงผลตอความต้ังใจ
ซื้อหรือใชบริการรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากล ปจจัยดานราคาที่ลูกคาใชประกอบการตัดสินใจมี
ความสัมพันเชิงบวก สงผลตอความต้ังใจซื้อหรือใชบริการรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากล และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดที่ลูกคาใชประกอบการตัดสินใจมีความสัมพันเชิงบวก สงผลตอความต้ังใจซื้อ
หรือใชบริการรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากล 
 
 วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการในราน
กาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการเปนผูหญิง สวนใหญ
อายุระหวาง 20 – 30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
มีรายไดตอเดือนอยูที่ 15,000 – 30,000 บาท ดานพฤติกรรมในการใชบริการรานกาแฟพรีเมี่ยม มีความถี่
ในการใชบริการมากกวา 6 ครั้ง/เดือน คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการใชบริการรานกาแฟพรีเมี่ยม นอย
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กวา 200 บาท โดยเลือกบริโภคเครื่องด่ืมหรืออาหารประเภทตาง ๆ ในรานกาแฟพรีเมี่ยม คือ เครื่องด่ืม
เย็น เหตุผลในการเลือกใชบริการในรานกาแฟพรีเมี่ยม คือ รสชาติดีกวาย่ีหออ่ืน และรานกาแฟพรีเมี่ยมที่
กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการบอยที่สุดหรือเคยไปใชบริการมากที่สุด คือ Starbucks ในสวนของ
ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
ไมมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการในรานกาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
 ธัญจิรา วงศหิรัญเดชา (2557) ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกรับประทานอาหารเวียดนามของกลุมวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และปจจัยดานกลุมอางอิงของการเลือกรับประทานอาหาร
เวียดนามของกลุมตัวอยาง มีระดับที่แตกตางกัน โดยปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลกระทบมากที่สุด ปจจัย
ดานการจัดจําหนายและปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจสูง และปจจัยอ่ืน ๆ 
เชน ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด และปจจัยดานบุคคล มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับตํ่า ทั้งน้ี ในสวนของปจจัยดานกลุมอางอิง พบวา กลุมอางอิงปฐมภูมิมีอิทธิพล
มากกวากลุมอางอิงทุติยภูมิ 
 
 ภญ. ดร. ณัฐชา เพชรดากูล (2553) ทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการบริโภคและปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจที่ผูบริโภคมีตอการซื้ออาหารที่ย่ังยืน ผลการศึกษาพบวา กลุมผูซื้ออาหารย่ังยืนสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุต้ังแตประมาณ 20 – 50 ปเปนสวนใหญ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและรับ
ราชการมากกวาครึ่งหน่ึงของกลุมตัวอยางทั้งหมด ดานผูประกอบการรานอาหารย่ังยืนและกลุมผูซื้อที่เปน
ลูกคาของราน สวนใหญยังไมทราบความหมายที่แทจริงของอาหารย่ังยืน แตทราบถึงคําจํากัดความของ
อาหารย่ังยืนที่ตนบริโภคมากกวารอยละ 80 โดยอาหารปลอดสารพิษเปนอาหารที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด ตามดวยอาหารเกษตรอินทรียและอาหารไรสารพิษ นอกจากน้ีผูบริโภคสวนใหญยังมีการซื้ออาหาร
ย่ังยืนอยางตํ่าอาทิตยละหน่ึงครั้ง ซื้อผักสดมากที่สุด ซึ่งในภาพรวม แรงจูงใจดานสุขภาพเปนแรงจูงใจที่
สําคัญที่สุดตอการซื้ออาหารย่ังยืน สวนความพึงพอใจในการเขาซื้อผลิตภัณฑน้ัน ผูบริโภคใหความสําคัญ
หรือคาดหวังกับปจจัยดานสถานที่คือรานจําหนายอาหารย่ังยืนในระดับมากที่สุด ตามมาดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 
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2.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ภาพที ่2.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 

ผูที่มีลักษณะทางประชากร 

- เพศ 
- อาชีพ  
- รายได 

H1 

H2 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน” ผู วิจัยไดทําวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเลือกใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ 
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลผานชองทางออนไลน โดยมีระเบียบวิธีวิจัยตามหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 
 
3.1 ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 3.1.1 ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมวัยทํางานตอนตนที่เปดรับเฟซบุกแฟน
เพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน อายุในชวง 23 - 34 ป 
 3.1.2 ขนาดตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมวัยทํางานตอนตนที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน อายุในชวง 23 - 34 ป ในการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับความเช่ือมั่นไวที่รอย
ละ 95 และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนไวที่รอยละ 6 หรือ 0.06 ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 
 
 
 

 โดยกําหนด     𝑛𝑛  =  ขนาดของตัวอยาง 

    𝑁𝑁 =  ขนาดของประชากร 

    𝑒𝑒 =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง  
มีคาเทากับ 0.06 

 เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร (N) ที่มีอายุในชวง 23 - 34 ป ที่เปดรับเฟซบุก
แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน จึงใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางดังน้ี 

𝑛𝑛 =
1
𝑒𝑒2
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แทนคาตามสูตรได ดังน้ี   𝑛𝑛  =    1
0.062

 

                    =     2.7778 

 ดังน้ัน จากการคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการสํารวจตามสูตรของ Taro Yamane ได
จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีไมตํ่ากวา 278 คน แตในการวิจัยครั้งน้ีจะใชขนาดตัวอยางจํานวน 
300 คน 
 3.1.3 วิธีการสุมเลือกตัวอยาง 

เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดกลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยทํางานตอนตนที่
เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร อายุในชวง 23 – 34 ป  โดยการสุมตัวอยางที่ไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) 
โดยจะมีคําถามคัดกรอง (Screening Question) คือ ตองเปนผูที่ เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน ใน 1 ปที่ผานมา อยูในชวงอายุ 23 - 34 ป และตองประกอบอาชีพแลวเทาน้ัน 
 
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะ
มีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

- ตัวแปรอิสระ คือ ผูที่มีลักษณะทางประชากร 
- ตัวแปรตาม  คือ การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะ
มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

- ตัวแปรอิสระ คือ ผูที่มีลักษณะทางประชากร 
- ตัวแปรตาม  คือ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ประกอบดวยชุดคําถามชนิดปลายปด (Closed-ended Questionnaire) และชุดคําถามชนิดปลายเปด 
(Open-ended Questionnaire) แบบสอบถามมีการออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวและให
กลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยแบง
แบบสอบถามออกเปน 6 สวน ดังน้ี 
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สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับผูที่มีลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
1. เพศ 
2. อาชีพ 
3. รายไดสวนตัวตอเดือน 

 สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. ความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
2. ชวงเวลาที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
3. การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ประกอบดวย 

3.1 ประเภทขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารที่เปดรับ 
3.2 ประเภทเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารที่เปดรับ 

 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 

1. ความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน 
2. ประเภทของรานอาหารที่ไปรับประทาน 
3. ประเภทของอาหารที่รับประทาน 
4. ชวงเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 
5. บุคคลที่ไปรับประทานอาหารนอกบานดวย 
6. เหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 

 สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชรับประทานอาหารนอกบานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

 สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับความต้ังใจที่จะติดตามหรือไมติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน รวมถึงความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 

1. ความต้ังใจในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานใน
อนาคต 

2. ความต้ังใจในการแนะนําเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานให
บุคคลอ่ืน 
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 สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน เพ่ือปรับปรุงเฟ
ซบุกแฟนเพจการแนะนํารานอาหารใหดีและนาสนใจย่ิงขึ้น 
 
3.4 เกณฑการวัดคาตัวแปรและการใหคะแนน 
 
 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับผูที่มีลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1.1 เพศ แบงเปน 2 กลุม คือ 
- ชาย  
- หญิง 

1.2 อาชีพ แบงเปน 7 กลุม คือ 
- ขาราชการ / ลูกจางของรัฐ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- พนักงาน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 
- ไมไดทํางาน / วางงาน 
- อ่ืนๆ โปรดระบุ.................... 

1.3 รายไดสวนตัวตอเดือน แบงเปน 5 กลุม คือ 
- ไมเกิน 15,000 บาท 
- 15,001 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 50,000 บาท 
- 50,001 บาท เปนตนไป 

 สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับการเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. ความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน โดยเฉลี่ย 
............. วัน / สัปดาห 

2. ชวงเวลาที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานบอยที่สุด 
2.1 06.01 - 12.00 น. 
2.2 12.01 - 18.00 น. 
2.3 18.01 - 24.00 น. 
2.4 24.01 - 06.00 น. 

3. ประเภทขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารที่เปดรับ  
3.1 ขอมูลทั่วไปของรานอาหาร 
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3.2 เมนูและราคาของอาหาร 
3.3 ดีไซนการออกแบบรานอาหาร 
3.4 รูปภาพของรานและเมนูอาหาร 
3.5 คลิปวิดีโอของรานและเมนูอาหาร 
3.6 โปรโมช่ันพิเศษของรานอาหาร 

4. ประเภทเฟซบุกแฟนเพจที่เปดรับ 
4.1 wongnai.com 
4.2 BK Magazine 
4.3 Soimilk 
4.4 BKKMENU.com 
4.5 EDTguide.com 
4.6 BK Reviews 
4.7 ชีวิตติดรีวิว 
4.8 Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ 
4.9 หมีมีหมอ 
4.10 นาอวนชวนหิว 
4.11 ถนัดชิม 

 แบบสอบถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปนการวัดโดยใชมาตราวัดแบบ Likert Scale โดยกําหนดและแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มีการเปดรับมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีการเปดรับมาก 
  ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีการเปดรับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีการเปดรับนอย 
  ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีการเปดรับนอยที่สุด 
 หลังจากน้ันผลรวมของคะแนนกลุมตัวอยางทั้งหมดจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยและแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 (คะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด) / จํานวนระดับ = (5-1) / 5 = 0.80 

 ดังน้ัน เกณฑการแปลความหมาย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไปใชบริการรานอาหารนอก
บาน จึงมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีการเปดรับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีการเปดรับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีการเปดรับปานกลาง 
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  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีการเปดรับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีการเปดรับนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารนอกบานของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. ความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน โดยเฉลี่ย............. วัน / สัปดาห 
2. ประเภทของรานอาหารที่ไปรับประทานเปนประจํา 

2.1 รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน 
2.2 ภัตตาคารจีน 
2.3 รานอาหารเครือขาย (Chain Restaurant) 
2.4 รานกาแฟและชาที่มีอาหารบริการ 
2.5 รานขนมหวาน / เบเกอรี่ 
2.6 บารและผับที่มอีาหารบริการ 
2.7 อ่ืน ๆ 

3. ประเภทของอาหารที่รับประทานเปนประจํา 
3.1 อาหารไทย 
3.2 อาหารญี่ปุน 
3.3 อาหารเกาหลี 
3.4 อาหารจีน 
3.5 อาหารเวียดนาม 
3.6 อาหารยุโรป 
3.7 อาหารอิตาเลียน 
3.8 อาหารฝรั่งเศส 
3.9 อาหารสเปน 
3.10 อาหารซีฟูด 
3.11 อาหารนานาชาติ 
3.12 อาหารบุฟเฟต 
3.13 อาหารออรแกนิค 
3.14 อาหารมังสวิรัติ 
3.15 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 

4. ชวงเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบานบอยที่สุด 
4.1 06.01 - 12.00 น. 
4.2 12.01 - 18.00 น.  
4.3 18.01 - 24.00 น. 



Ref. code: 25605907010218DTV

28 
 

4.4 24.01 - 06.00 น. 
5. บุคคลที่ไปรับประทานอาหารนอกบานดวยบอยที่สุด 
5.1 เพ่ือน 
5.2 คนรัก 
5.3 สามี/ภรรยา 
5.4 ญาติ 
5.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 
6. เหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 
6.1 ตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 
6.2 ตองการรับประทานอาหารเมนูอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน 
6.3 ตองการไปเดตกับคนรัก 
6.4 ตองการพบปะกับเพ่ือนฝูง 
6.5 ตองการใชเวลากับครอบครัว 
6.6 ตองการฉลองวันเงินเดือนออก 
6.7 ตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ 
6.8 เปนรานอาหารที่มีคนแนะนําปากตอปาก 
6.9 ตองการไปถายรูปรานและเมนูอาหารเพ่ือโพสตลงบนโซเชียล 
6.10 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 

 สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารนอกบานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ 
1.1 รานอาหารออกแบบไดอยางมีสไตลและสวยงาม 
1.2 รานอาหารที่มีที่น่ังกวางขวาง รองรับไดหลายคน 
1.3 มีเมนูที่หาทานยาก 
1.4 ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ 
1.5 รสชาติอาหารอรอยถูกปาก 
1.6 รานอาหารมีสาขามาจากตางประเทศ 
1.7 รานอาหารเปดเพลงไดโดนใจ 
1.8 พนักงานบริการยอดเยี่ยม 

2. ดานราคา 
2.1 ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน 
2.2 ราคาเหมาะสมกับรสชาติและคุณประโยชนที่จะไดรับ 
2.3 รานอาหารไมมีการคิดคาบริการเพ่ิม 
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2.4 มีสวนลดคาอาหารใหสําหรับสมาชิก 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

3.1 รานอาหารอยูใกลบาน / ที่ทํางาน 
3.2 รานอาหารเดินทางงาย สะดวก 
3.3 มีที่จอดรถบริเวณราน 
3.4 รานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
4.1 การออกแบบเน้ือหาที่ใชในการสื่อสารมีความนาสนใจ 
4.2 มีการสื่อสารที่เขาใจงาย 
4.3 มีกิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ 
4.4 นําเสนอโปรโมช่ันพิเศษใหอยูบอยครั้ง 

 แบบสอบถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปนการวัดโดยใชมาตราวัดแบบ Likert Scale โดยกําหนดและแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมาก 
  ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอย 
  ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 
 หลังจากน้ันผลรวมของคะแนนกลุมตัวอยางทั้งหมดจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยและแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 (คะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด)  / จํานวนระดับ = (5-1) / 5 = 0.80 
 ดังน้ัน เกณฑการแปลความหมาย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไปใชบริการรานอาหารนอก
บาน จึงมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมาก 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 
 สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับความต้ังใจที่จะติดตามหรือไมติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน รวมถึงความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 
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1. ความต้ังใจในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานในอนาคต 
2. ความต้ังใจในการแนะนําเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานใหกับบุคคลอ่ืน 

 แบบสอบถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปนการวัดโดยใชมาตราวัดแบบ Likert Scale โดยกําหนดและแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5  หมายถึง  ความต้ังใจมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  ความต้ังใจมาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  ความต้ังใจปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  ความต้ังใจนอย 

 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  ความต้ังใจนอยที่สุด 
หลังจากน้ันผลรวมของคะแนนกลุมตัวอยางทั้งหมดจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยและแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 
(คะแนนสูงสุด – คาคะแนนตํ่าสุด)  / จํานวนระดับ = (5-1) / 5 = 0.80 

 ดังน้ัน เกณฑการแปลความหมาย ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสื่อประเภทการแนะนํารานอาหาร 
ในการปรับปรุงแนวทางการนําเสนอเน้ือหา (Content) ใหนาสนใจตอผูบริโภคย่ิงขึ้น จึงมีระดับคาคะแนน
เฉลี่ย ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ความต้ังใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  ความต้ังใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ความต้ังใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ความต้ังใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ความต้ังใจนอยที่สุด 

สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน เพ่ือปรับปรุงเฟ
ซบุกแฟนเพจการแนะนํารานอาหารใหดีและนาสนใจย่ิงขึ้น  

โดยเปนคําถามแบบสํารวจปลายเปด จํานวน 1 ขอ เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอการเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ผูวิจัยจะนําขอมูลมาจัดกลุม เพ่ือรวบรวมความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ 

 
3.5 การทดสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ดังน้ัน เพ่ือใหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมีความถูกตองนาเช่ือถือและใกลเคียงกับ
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ความเปนจริงมากที่สุด ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 

 
3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

  ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาจัดทําแบบสอบถาม และ
ไดนําแบบสอบถามที่เรียบเรียงไวแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการการ
คนควาอิสระเปนผูพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
รวมถึงขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมประเด็นการวิจัยกอน
นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

3.5.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบกอน (Pre-
test) เพ่ือดูความครอบคลุมของเน้ือหา ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม และเพ่ือ
ตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจที่ถูกตองและตรงกับความหมายในแบบสอบถามของผูวิจัย
มากนอยเพียงใด กับกลุมคนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด จากน้ันจึงนําผลการ
ทดสอบที่ไดมาทําการวิเคราะหหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหคาความนาเช่ือถือ

ของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิอัลฟา (𝛼𝛼 = Alpha Coefficient) ตามวิธีของ
คอนบราค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) ซึ่งมีสูตรดังน้ี 
 

𝛼𝛼 =  
𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 1
�1 −  

∑𝑆𝑆𝑆𝑆2

𝑆𝑆𝑆𝑆2
� 

 
 เมื่อ 𝛼𝛼 = คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นไดของแบบสอบถาม 

   𝑘𝑘  = จํานวนขอคําถาม 
   𝑆𝑆𝑆𝑆2 = ความแปรปรวนของคําถามแตละขอ 

𝑆𝑆𝑆𝑆2 = ความแปรปรวนรวมของคะแนนทุกขอ 

 โดยในการทดสอบแบบสอบถามกอนนําไปใชจริงน้ัน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2548, น.161) 
กลาววา ผลการทดสอบตองมีคาสัมประสิทธ์ิความนาเช่ือถือไดจํานวนมากกวาหรือเทากับ 0.7 จึงถือวา
แบบสอบถามน้ันมีความเช่ือมั่น ดังน้ัน หากทดสอบแบบสอบถามแลวพบวาไดนอยกวา 0.7 จะตองทําการ
แกไขแบบสอบถาม แลวทดสอบแบบสอบถามที่แกไขกับกลุมตัวอยางซ้ําจนกวาจะไดคาสัมประสิทธ์ิความ
นาเช่ือถือที่มากกวาหรือเทากับ 0.7 ซึ่งผลการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่
นํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) ดังน้ี 
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  คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) ในคําถามสวน
ที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

- ดานประเภทขาวสารเกี่ยวกับ มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา เทากับ  .729 
รานอาหารที่เปดรับ   

- ดานประเภทเฟซบุกแฟนเพจ มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา เทากับ  .891 
ที่เปดรับ  

คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) ในคําถามสวนที่ 4 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารนอกบาน มีคาเทากับ .907 

-  ดานผลิตภัณฑ  มีคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ  .769 
-  ดานราคา  มีคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ  .737 
- ดานสถานที่จัดจําหนาย  มีคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ  .763 
-  ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด  มีคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ  .904 
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) ในคําถามสวนที่ 5 

แนวโนมที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน มีคาเทากับ .758 
 จากการทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบวา ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ในสวนที่ 2 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 มีคาความเช่ือมั่นที่มากกวา 0.7 ซึ่งถือวาแบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมั่น 
ดังน้ัน ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามน้ีไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน จํานวน 300 ชุด โดย
จะทําการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย ไดแก ผูที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
อายุในชวง 23 - 34 ป โดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered 
Questionnaire) ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดตอบแบบสอบถามที่ตรงตามวัตถุประสงค 
 
3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือหาคาทางสถิติ โดยนําขอมูลที่ไดมาลงรหัสเพ่ือเปนขอมูลในรูปของสัญลักษณ ไดแลวจึงนํา
ขอมูลไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ แลวนําผลการคํานวณทางสถิติที่ไดมาเขียนวิเคราะหเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย โดยการวิจัยน้ีจะใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 การวิเคราะหผูที่มีคุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย ไดแก 

เพศ อาชีพ และรายไดสวนตัวตอเดือน สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก การแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะหขอมูลดานการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารนอกบาน และแนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร
นอกบาน  สถิ ติที่ ใช  ไดแก  การแจกแจงความถี่  (Frequencies) คารอยละ 
(Percentage) คา เฉลี่ ย  (Mean)  และสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 สมมติฐานที่ 1 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และ

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารนอกบาน ใชการ
ทดสอบแบบ t-test Independent และ Oneway ANOVA 

 
3.8 สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช 

 
ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช 

สมมติฐาน สถิติที่ใช 
สมม ติฐานการ วิ จั ยที่  1 ผู ที่ มี ลั กษณะทางประชากรมี
ความสัมพันธกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร
นอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : ผูที่มีลักษณะทางประชากรไมมีความสัมพันธ กับการ
เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
H1 : ผูที่มีลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 

 
 
 
 

t-test Independent 
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ตารางที่ 3.1 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช (ตอ) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน 
H1 : เพศมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อาชีพมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับการเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ กับการเปดรับสื่อที่สงผลตอการ
ตัดสินใจไปใชบริการรานอาหารนอกบาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 รายไดมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : รายไดไมมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน 
H1 : รายไดมีความสัมพันธกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน 

 
 
 

t-test Independent 
 
 
 
 
 
 

Oneway ANOVA 
 
 
 
 
 
 

Oneway ANOVA 

สมม ติฐานการ วิจั ยที่  2 ผู ที่ มี ลั กษณะทางประชากรมี
ความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : ผูที่มีลักษณะทางประชากรไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
H1 : ผูที่มีลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 

 
 
 
 

t-test Independent 
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ตารางที่ 3.1 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 เพศมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 
H1 : เพศมีความสัมพันธ กับปจจัยที่ มีผลตอการ ตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 อาชีพมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : อาชีพไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 
H1 : อาชีพมีความสัมพันธ กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 รายไดมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังน้ี 
H0 : รายไดไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 
H1 : รายไดมีความสัมพันธ กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน 

 
 
 

t-test Independent 
 
 
 
 
 
 

Oneway ANOVA 
 
 
 
 
 
 

Oneway ANOVA 
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บทท่ี 4 
ผลการวจิัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน” ผูวิจัยไดทําวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเลือกใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง
เพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลผานชองทางออนไลน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําเสนอ แบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี 
 4.1 สวนที่ 1 ผูที่มีลกัษณะทางประชากร 
 4.2 สวนที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 4.3 สวนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารนอกบาน 
 4.4 สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
 4.5 สวนที่ 5 แนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 4.6 สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 สวนที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากร 
 
ตารางที่ 4.1 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 
หญิง 

75 
225 

25.0 
75.0 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 75.0 
และเปนเพศชาย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
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ตารางที่ 4.2 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 
ไมไดทํางาน/วางงาน 

29 
153 
14 
66 
38 

9.7 
51.0 
4.7 
22.0 
12.6 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด จํานวน 153 
คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
22.0 ไมไดทํางาน/วางงาน จํานวน 38 คิดเปนรอยละ 12.6 ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ จํานวน 29 คน คิด
เปนรอยละ 9.7 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.7 
 
ตารางที่ 4.3 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนตัวตอเดือน 

รายไดสวนตัวตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกิน 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-50,000 บาท 
50,001 บาทขึน้ไป 

58 
160 
46 
36 

19.4 
53.3 
15.3 
12.0 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดสวนตัวตอเดือน 15,001-30,000 บาท มาก
ที่สุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมา คือ รายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.4 รายไดสวนตัวตอเดือน 30,001-50,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 15.3 และรายไดสวนตัวตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.0 
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4.2 สวนที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 
ตารางที่ 4.4 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 

ความถี่ (วัน/สปัดาห) จํานวน (คน) รอยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

51 
42 
56 
22 
51 
5 
73 

17.0 
14.0 
18.7 
7.3 
17.0 
1.7 
24.3 

รวม 300 100.0 
คาเฉลี่ย เทากับ 3.96 หรือ 4 (วัน/สัปดาห) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.172 (วัน/สปัดาห) 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน โดยเฉลี่ย 3.96 หรือ 4 วัน/สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.172 วัน/สัปดาห โดยมี
การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 7 วัน/สัปดาห มากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 24.3 รองลงมา คือ 3 วัน/สัปดาห จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 18.7 และ 6 วัน/สัปดาห นอย
ที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.7 
 
ตารางที่ 4.5 
จํานวนและรอยละของชวงเวลาที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 

ชวงเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
06.01-12.00 น. 
12.01-18.00 น. 
18.01-00.00 น. 
00.01-06.00 น. 

9 
95 
187 
9 

3.0 
31.7 
62.3 
3.0 

รวม 300 100.0 
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 จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน
ในชวงเวลา 18.01-00.00 น. มากที่สุด จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมา คือ ชวงเวลา 
12.01-18.00 น. จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.7 และชวงเวลา 06.01-12.00 น. กับชวงเลา 00.01-
06.00 น. นอยที่สุด จํานวน 9 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 3.0 
 
ตารางที่ 4.6 
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของประเภทขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารที่เปดรับ 

ประเภทขาวสาร 
ระดับการเปดรับ 

รวม 
ระดับ 

คาเฉลี่ย 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ขอมูลท่ัวไปของรานอาหาร  54 
(18.0) 

151 
(50.3) 

83 
(27.7) 

10 
(3.3) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

3.82 
(มาก) 

0.786 

เมนูและราคาของอาหาร  109 
(36.3) 

128 
(42.7) 

54 
(18.0) 

7 
(2.3) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.12 
(มาก) 

0.828 

ดีไซนการออกแบบรานอาหาร  78 
(26.0) 

127 
(42.4) 

75 
(25.0) 

16 
(5.3) 

4 
(1.3) 

300 
(100.0) 

3.86 
(มาก) 

0.910 

รูปภาพของรานและ
เมนูอาหาร  

123 
(41.0) 

136 
(45.3) 

38 
(12.7) 

1 
(0.3) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.26 
(มากท่ีสุด) 

0.739 

คลิปวิดีโอของรานและ
เมนูอาหาร  

74 
(24.7) 

106 
(35.3) 

94 
(31.3) 

21 
(7.0) 

5 
(1.7) 

300 
(100.0) 

3.74 
(มาก) 

0.963 

โปรโมชั่นพิเศษของรานอาหาร  125 
(41.7) 

114 
(38.0) 

45 
(15.0) 

14 
(4.6) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.15 
(มาก) 

0.890 

คาเฉลี่ย 
3.99 
(มาก) 

0.533 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางมีประเภทขาวสารเก่ียวกับรานอาหารที่
เปดรับ มีคาเฉลี่ย 3.99 ถือวามีการเปดรับมาก โดยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับรูปภาพของรานและเมนูอาหาร 
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 ถือวามีการเปดรับมากที่สุด รองลงมา คือ ขาวสารเก่ียวกับโปรโมช่ันพิเศษของ
รานอาหาร มีคาเฉลี่ย 4.15 ถือวามีการเปดรับมาก และนอยที่สุด คือ คลิปวิดีโอของรานและเมนูอาหาร 
มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีการเปดรับมาก 
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ตารางที่ 4.7 
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารที่เปดรับ 

เฟซบุกแฟนเพจ 
ระดับการเปดรับ 

รวม 
ระดับ 

คาเฉลี่ย 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

wongnai.com  96 
(32.0) 

117 
(39.0) 

60 
(20.0) 

15 
(5.0) 

12 
(4.0) 

300 
(100.0) 

3.90 
(มาก) 

1.036 

BK Magazine  10 
(3.3) 

42 
(14.0) 

94 
(31.3) 

81 
(27.0) 

73 
(24.4) 

300 
(100.0) 

2.45 
(ปานกลาง) 

1.104 

Soimilk  12 
(4.0) 

64 
(21.3) 

93 
(31.0) 

64 
(21.3) 

67 
(22.4) 

300 
(100.0) 

2.63 
(ปานกลาง) 

1.162 

BKKMENU.com  43 
(14.3) 

73 
(24.3) 

89 
(29.7) 

41 
(13.7) 

54 
(18.0) 

300 
(100.0) 

3.03 
(ปานกลาง) 

1.295 

EDTguide.com  43 
(14.3) 

93 
(31.0) 

95 
(31.7) 

31 
(10.3) 

38 
(12.7) 

300 
(100.0) 

3.24 
(ปานกลาง) 

1.200 

BK Reviews  14 
(4.6) 

41 
(13.7) 

102 
(34.0) 

66 
(22.0) 

77 
(25.7) 

300 
(100.0) 

2.50 
(ปานกลาง) 

1.149 

ชีวิตติดรีวิว  57 
(19.0) 

107 
(35.7) 

71 
(23.7) 

31 
(10.3) 

34 
(11.3) 

300 
(100.0) 

3.41 
(มาก) 

1.230 

Starvingtime เรื่องกินเรื่อง
ใหญ  

75 
(25.0) 

80 
(26.7) 

65 
(21.7) 

34 
(11.3) 

46 
(15.3) 

300 
(100.0) 

3.35 
(ปานกลาง) 

1.371 

นาอวนชวนหิว  12 
(4.0) 

37 
(12.3) 

81 
(27.0) 

71 
(23.7) 

99 
(33.0) 

300 
(100.0) 

2.31 
(นอย) 

1.168 

ถนัดชิม  25 
(8.3) 

46 
(15.3) 

90 
(30.0) 

60 
(20.0) 

79 
(26.4) 

300 
(100.0) 

2.59 
(นอย) 

1.257 

คาเฉลี่ย 
2.94 

(ปานกลาง) 
0.807 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหาร มี
คาเฉลี่ย 2.94 ถือวามีการเปดรับปานกลาง โดยเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ wongnai.com มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 3.90 ถือวามีการเปดรับมาก รองลงมา คือ เฟซบุกแฟนเพจ ชีวิตติดรีวิว มีคาเฉลี่ย 3.41 ถือวามี
การเปดรับมาก และนอยที่สุด คือ เฟซบุกแฟนเพจ นาอวนชวนหิว มีคาเฉลี่ย 2.31 ถือวามีการเปดรับ
นอย 
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4.3 สวนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกรบัประทานอาหารนอกบาน 
 
ตารางที่ 4.8 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน 

ความถี่ (วัน/สปัดาห) จํานวน (คน) รอยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

53 
58 
52 
40 
57 
13 
27 

17.7 
19.3 
17.3 
13.3 
19.0 
4.4 
9.0 

รวม 300 100.0 
คาเฉลี่ย เทากับ 3.46 หรือ 3 (วัน/สัปดาห) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.851 (วัน/สปัดาห) 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน โดย
เฉลี่ย 3.46 หรือ 3 วัน/สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.851 วัน/สัปดาห โดยมีการไปรับประทานอาหาร
นอกบาน 2 วัน/สัปดาห มากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.3 รองลงมา คือ 5 วัน/สัปดาห 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 19.0 และ 6 วัน/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.4 
 
ตารางที่ 4.9 
จํานวนและรอยละของประเภทของรานอาหารที่ไปรับประทานเปนประจํา 

ประเภทรานอาหาร 
จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน 
ภัตตาคารจีน 
รานอาหารเครือขาย (Chain Restaurant) 
รานกาแฟและชาที่มีอาหารบริการ 
รานขนมหวาน/เบเกอรี่ 
บารและผับที่มอีาหารบริการ 

278 
20 
97 
173 
146 
73 

35.3 
2.5 
12.3 
22.0 
18.6 
9.3 

รวม 787 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางไปรับประทานนอกบานที่รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังใน
ราน มากที่สุด จํานวน 278 คําตอบ คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมา คือ รานกาแฟและชาที่มีอาหารบริการ 
จํานวน 173 คําตอบ คิดเปนรอยละ 22.0 และภัตตาคารจีน นอยที่สุด จํานวน 20 คําตอบ คิดเปนรอยละ 
2.5 
 
ตารางที่ 4.10 
จํานวนและรอยละของประเภทของอาหารที่นิยมรับประทานนอกบาน 

ประเภทอาหาร 
จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

อาหารไทย 
อาหารญี่ปุน 
อาหารเกาหล ี
อาหารจีน 
อาหารเวียดนาม 
อาหารยุโรป 
อาหารอิตาเลียน 
อาหารฝรั่งเศส 
อาหารสเปน 
อาหารซีฟูด 
อาหารนานาชาติ 
อาหารบุฟเฟต 
อาหารออรแกนิค 
อาหารมังสวิรัติ 

237 
219 
114 
40 
31 
38 
45 
13 
3 

115 
39 
171 
21 
11 

21.6 
20.0 
10.4 
3.6 
2.8 
3.5 
4.1 
1.2 
0.3 
10.5 
3.6 
15.6 
1.9 
1.0 

รวม 1,097 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางนิยมรับประทานนอกบานประเภทอาหารไทย มาก
ที่สุด จํานวน 237 คําตอบ คิดเปนรอยละ 21.6 รองลงมา คือ อาหารญี่ปุน จํานวน 219 คําตอบ คิดเปน
รอยละ 20.0 และอาหารสเปน นอยที่สุด จํานวน 3 คําตอบ คิดเปนรอยละ 0.3 
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ตารางที่ 4.11 
จํานวนและรอยละของชวงเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 

ชวงเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
06.01-12.00 น. 
12.01-18.00 น. 
18.01-00.00 น. 
00.01-06.00 น. 

1 
88 
209 
2 

0.3 
29.3 
69.7 
0.7 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางไปรับประทานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01-
00.00 น. มากที่สุด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 69.7 รองลงมา คือ ชวงเวลา 12.01-18.00 น. 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.3 ชวงเวลา 00.01-06.00 น. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 และ
06.01-12.00 น. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
 
ตารางที่ 4.12 
จํานวนและรอยละของบุคคลที่ไปรับประทานอาหารนอกบานดวย 

บุคคลที่ไปรับประทานอาหารนอกบานดวย 
จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

เพ่ือน 
คนรัก 

สามี/ภรรยา 
ญาติ 

224 
142 
28 
122 

43.5 
27.5 
5.4 
23.6 

รวม 516 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบวา กลุมตัวอยางไปรับประทานนอกบานกับเพ่ือน มากที่สุด จํานวน 
224 คําตอบ คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมา คือ คนรัก จํานวน 142 คําตอบ คิดเปนรอยละ 27.5 ญาติ 
จํานวน 122 คําตอบ คิดเปนรอยละ 23.6 และสามี/ภรรยา นอยที่สุด จํานวน 28 คําตอบ คิดเปนรอยละ 
5.4 
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ตารางที่ 4.13 
จํานวนและรอยละของเหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 

เหตุผล 
จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

ตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 
ตองการรับประทานเมนูอ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน 
ตองการไปเดตกับคนรัก 
ตองการพบปะกับเพ่ือนฝูง 
ตองการใชเวลากับครอบครัว 
ตองการฉลองวันเงินเดือนออก 
ตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ 
เปนรานอาหารที่มีคนแนะนําปากตอปาก 
ตองการไปถายรูปรานและเมนูอาหารเพ่ือโพสตลงบนโซเชียล 

172 
175 
69 
168 
124 
49 
43 
130 
81 

17.0 
17.3 
6.8 
16.6 
12.3 
4.8 
4.3 
12.9 
8.0 

รวม 1,011 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน เพ่ือ
ตองการรับประทานเมนูอ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน มากที่สุด จํานวน 175 คําตอบ คิดเปนรอย
ละ 17.3 รองลงมา คือ เพ่ือตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร จํานวน 172 คําตอบ คิด
เปนรอยละ 17.0 และเพ่ือตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ นอยที่สุด จํานวน 43 คําตอบ คิดเปนรอยละ 
4.3 
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4.4 สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
 
ตารางที่ 4.14 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน ดานผลิตภัณฑ 

ปจจัย 

ระดับความสําคัญ 

รวม 

คาเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
สําคัญ) 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

รานอาหารออกแบบไดอยางมี
สไตลและสวยงาม  

75 
(25.0) 

135 
(45.0) 

78 
(26.0) 

9 
(3.0) 

3 
(1.0) 

300 
(100.0) 

3.90 
(มาก) 

0.844 

รานอาหารมีท่ีนั่งกวางขวาง 
รองรับท่ีนั่งไดหลายคน  

62 
(20.7) 

140 
(46.7) 

81 
(27.0) 

13 
(4.3) 

4 
(1.3) 

300 
(100.0) 

3.81 
(มาก) 

0.858 

มีเมนูท่ีหาทานยาก  54 
(18.0) 

90 
(30.0) 

107 
(35.7) 

39 
(13.0) 

10 
(3.3) 

300 
(100.0) 

3.46 
(มาก) 

1.035 

ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ  100 
(33.3) 

142 
(47.3) 

48 
(16.0) 

7 
(2.4) 

3 
(1.0) 

300 
(100.0) 

4.10 
(มาก) 

0.818 

รสชาติอาหารอรอยถูกปาก  197 
(65.7) 

84 
(28.0) 

17 
(.7) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

300 
(100.0) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

0.646 

รานอาหารมาจากสาขามาจาก
ตางประเทศ  

21 
(7.0) 

52 
(17.3) 

137 
(45.7) 

65 
(21.7) 

25 
(8.3) 

300 
(100.0) 

2.93 
(ปานกลาง) 

1.001 

รานอาหารเปดเพลงไดโดนใจ  35 
(11.7) 

62 
(20.7) 

118 
(39.3) 

60 
(20.0) 

25 
(8.3) 

300 
(100.0) 

3.07 
(ปานกลาง) 

1.098 

พนักงานบริการยอดเย่ียม  92 
(30.6) 

136 
(45.3) 

65 
(21.7) 

5 
(1.7) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.04 
(มาก) 

0.807 

รวม 
3.74 
(มาก) 

0.536 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก โดย
ใหความสําคัญตอประเด็น รสชาติอาหารอรอยถูกปาก มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.58 ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา คือประเด็น ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.10 ถือวามีผลตอการตัดสินใจ
มาก และนอยที่สุดในประเด็น รานอาหารมาจากสาขามาจากตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 2.93 ถือวามีผลตอ
การตัดสินใจปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน ดานราคา 

ปจจัย 

ระดับความสําคัญ 

รวม 

คาเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
สําคัญ) 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับ
รานอ่ืน  

82 
(27.3) 

107 
(35.7) 

96 
(32.0) 

12 
(4.0) 

3 
(1.0) 

300 
(100.0) 

3.84 
(มาก) 

0.906 

ราคาเหมาะสมกับรสชาติและ
คุณประโยชนท่ีจะไดรับ  

158 
(52.7) 

127 
(42.3) 

12 
(4.0) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

300 
(100.0) 

4.46 
(มากท่ีสุด) 

0.640 

รานอาหารไมมีการคิด
คาบริการเพ่ิม  

103 
(34.3) 

100 
(33.3) 

75 
(25.0) 

14 
(4.7) 

8 
(2.7) 

300 
(100.0) 

3.92 
(มาก) 

1.008 

มีสวนลดคาอาหารใหสําหรับ
สมาชิก  

97 
(32.3) 

87 
(29.0) 

94 
(31.3) 

14 
(4.7) 

8 
(2.7) 

300 
(100.0) 

3.84 
(มาก) 

1.020 

รวม 
4.02 
(มาก) 

0.713 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.02 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก โดยให
ความสําคัญตอประเด็น ราคาเหมาะสมกับรสชาติและคุณประโยชนที่จะไดรับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.46 
ถือวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา คือประเด็น รานอาหารไมมีการคิดคาบริการเพ่ิม มีคาเฉลี่ย 
3.92 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก และนอยที่สุดในประเด็น ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน และ
ประเด็น มีสวนลดคาอาหารใหสําหรับสมาชิก มีคาเฉลี่ย 3.84 เทากัน ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก 
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ตารางที่ 4.16 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัย 

ระดับความสําคัญ 

รวม 

คาเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
สําคัญ) 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

รานอาหารอยูใกลบาน/ท่ี
ทํางาน 

101 
(33.7) 

137 
(45.7) 

50 
(16.6) 

9 
(3.0) 

3 
(1.0) 

300 
(100.0) 

4.08 
(มาก) 

0.842 

เดินทางไปงาย สะดวก 146 
(48.7) 

130 
(43.3) 

23 
(7.7) 

1 
(0.3) 

- 
300 

(100.0) 
4.40 

(มากท่ีสุด) 
0.659 

มีท่ีจอดรถบริเวณรานอยาง
เพียงพอ 

133 
(44.3) 

96 
(32.0) 

53 
(17.7) 

7 
(2.3) 

11 
(3.7) 

300 
(100.0) 

4.11 
(มาก) 

1.017 

รานอาหารท่ีอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดีและ
ปลอดภัย 

130 
(43.3) 

137 
(45.6) 

29 
(9.7) 

2 
(0.7) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.30 
(มากท่ีสุด) 

0.726 

รวม 4.22 
(มากท่ีสุด) 

0.587 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.22 ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด โดยใหความสําคัญตอประเด็น เดินทางไปงาย สะดวก มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 ถือวามี
ผลตอการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา คือประเด็น รานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย มี
คาเฉลี่ย 4.30 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด และนอยที่สุดในประเด็น รานอาหารอยูใกลบาน/ที่
ทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.08 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก 
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ตารางที่ 4.17 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัย 

ระดับความสําคัญ 

รวม 

คาเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
สําคัญ) 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

การออกแบบเนื้อหาท่ีใชใน
การสื่อสารมีความนาสนใจ  

63 
(21.0) 

155 
(51.7) 

78 
(26.0) 

3 
(1.0) 

1 
(0.3) 

300 
(100.0) 

3.92 
(มาก) 

0.732 

มีการสื่อสารท่ีเขาใจงาย  86 
(28.7) 

153 
(51.0) 

58 
(19.3) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

300 
(100.0) 

4.07 
(มาก) 

0.730 

มีกิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ  42 
(14.0) 

74 
(24.7) 

126 
(42.0) 

40 
(13.3) 

18 
(6.0) 

300 
(100.0) 

3.27 
(ปานกลาง) 

1.053 

นําเสนอโปรโมชั่นพิเศษใหอยู
บอยครั้ง  

100 
(33.3) 

120 
(40.0) 

64 
(21.3) 

14 
(4.7) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

4.01 
(มาก) 

0.892 

รวม 
3.82 
(มาก) 

0.668 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.82 ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมาก โดยใหความสําคัญตอประเด็น มีการสื่อสารที่เขาใจงาย มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.07 ถือวามีผล
ตอการตัดสินใจมาก รองลงมา คือประเด็น นําเสนอโปรโมช่ันพิเศษใหอยูบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 4.01 ถือวามี
ผลตอการตัดสินใจมาก และนอยที่สุดในประเด็น มีกิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.27 ถือวามี
ผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25605907010218DTV

49 
 

ตารางที่ 4.18 
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 

ปจจัย คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการตัดสินใจ 
ดานผลิตภัณฑ 3.74 0.536 มาก 
ดานราคา 4.02 0.713 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.22 0.587 มากที่สุด 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.82 0.668 มาก 

คาเฉลี่ยทัศนคติรวม 3.91 0.494 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.18 พบวา ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย 3.91 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก รายละเอียดดังน้ี 

 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอก
บาน ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.02 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก ดานการสงเสริมการตลาด มี
คาเฉลี่ย 3.82 ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก และดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมาก 
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4.5 สวนที่ 5 แนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 
ตารางที่ 4.19 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 

ประเด็นแนวโนม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

คา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ทานต้ังใจจะเปดรับ 
เฟซบุกแฟนเพจท่ีแนะนํา
รานอาหารนอกบานตอไป  

75 
(25.0) 

141 
(47.0) 

77 
(25.7) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

300 
(100.0) 

3.94 
(มาก) 

0.785 

ทานต้ังใจจะแนะนําใหบุคคล
อ่ืนรูจักและกดติดตามเฟซบุก
แฟนเพจท่ีแนะนํารานอาหาร
นอกบาน 

42 
(14.0) 

110 
(36.7) 

118 
(39.3) 

25 
(8.3) 

5 
(1.7) 

300 
(100.0) 

3.53 
(มาก) 

0.894 

รวม 
3.74 
(มาก) 

0.739 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางมีแนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีความต้ังใจมาก โดยมีต้ังใจจะเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ
ที่แนะนํารานอาหารนอกบานตอไป มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.94 ถือวามีความต้ังใจมาก รองลงมา คือ
ประเด็น มีต้ังใจจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนรูจกัและกดติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน มี
คาเฉลี่ย 3.53 ถือวามีความต้ังใจมาก 
 
4.6 สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟน
เพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
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  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) ไมแตกตางกัน 
  H1 : เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
 
ตารางที ่4.20 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) จําแนกตาม
เพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 3.63 2.117 -1.523 0.129 
หญิง 225 4.07 2.184 
รวม 300  

 
 จากตารางที่ 4.20 พบวา คา t เทากับ -1.523 และคา Sig. เทากับ 0.129 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) 
ไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) ไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.21 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) จําแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 3.03 2.061 1.742 0.141 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 4.08 2.164 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.86 2.445 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 4.20 2.164 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 3.76 2.111 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.21 พบวา คา F เทากับ 1.742 และคา Sig. เทากับ 0.141 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) 
ไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) ไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.22 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) จําแนกตาม
รายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 4.02 2.132 0.486 0.692 
15,001-30,000 บาท 160 3.83 2.188 
30,001-50,000 บาท 46 4.13 2.093 
50,001 บาทขึ้นไป 36 4.22 2.307 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.22 พบวา คา F เทากับ 0.486 และคา Sig. เทากับ 0.692 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) 
ไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) ไมแตกตางกัน 
  H1 : เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
 
ตารางที ่4.23 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 3.56 1.318 -2.772 0.007* 
หญิง 225 4.01 0.899 
รวม 300  

*Sig<0.05 
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 จากตารางที่ 4.23 พบวา คา t เทากับ -2.772 และคา Sig. เทากับ 0.007 นอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด 
(wongnai.com) แตกตางกัน โดยเพศหญิง มีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) มากกวาเพศชาย 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) ไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.24 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 4.17 0.759 0.882 0.475 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 3.82 1.126 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.79 0.975 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 3.95 0.968 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 3.97 0.972 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.24 พบวา คา F เทากับ 0.882 และคา Sig. เทากับ 0.475 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด 
(wongnai.com) ไมแตกตางกัน 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) ไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน 
ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.25 
เปรียบเทียบการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
จําแนกตามรายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 4.09 0.942 1.489 0.218 
15,001-30,000 บาท 160 3.79 1.095 
30,001-50,000 บาท 46 3.96 1.010 
50,001 บาทขึ้นไป 36 4.03 0.910 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.25 พบวา คา F เทากับ 1.489 และคา Sig. เทากับ 0.218 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด 
(wongnai.com) ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ผลิตภัณฑไมแตกตางกัน 
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  H1 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ผลิตภัณฑแตกตางกัน 
 
ตารางที ่4.26 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 3.68 0.529 -1.058 0.291 
หญิง 225 3.76 0.538 
รวม 300  

 
 จากตารางที่ 4.26 พบวา คา t เทากับ -1.058 และคา Sig. เทากับ 0.291 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑไม
แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ราคาไมแตกตางกัน 
  H1 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ราคาแตกตางกัน 
 
ตารางที ่4.27 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 3.95 0.768 -0.924 0.356 
หญิง 225 4.04 0.694 
รวม 300  

 
 จากตารางที่ 4.27 พบวา คา t เทากับ -1.924 และคา Sig. เทากับ 0.356 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาไมแตกตางกัน 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 
  H1 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
 
ตารางที ่4.28 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนก
ตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 4.10 0.676 -2.170 0.031* 
หญิง 225 4.27 0.550 
รวม 300  

Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 พบวา คา t เทากับ -2.170 และคา Sig. เทากับ 0.031 นอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัด
จําหนายแตกตางกัน โดยเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอก
บาน ดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาเพศชาย 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
การสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 
  H1 : เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
การสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
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ตารางที ่4.29 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 75 3.66 0.733 -2.426 0.016* 
หญิง 225 3.87 0.638 
รวม 300  

Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.29 พบวา คา t เทากับ -2.426 และคา Sig. เทากับ 0.016 นอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 สรุป
ไดวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน โดยเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอก
บาน ดานการสงเสริมการตลาด มากกวาเพศชาย 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่  2.5 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานผลิตภัณฑไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.30 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 3.85 0.408 1.883 0.113 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 3.69 0.451 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.49 0.607 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 3.81 0.637 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 3.81 0.675 

รวม 300  
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 จากตารางที่ 4.30 พบวา คา F เทากับ 1.883 และคา Sig. เทากับ 0.113 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑไม
แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่  2.6 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานราคาไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานราคาแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.31 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 4.14 0.646 0.634 0.639 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 4.01 0.651 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.79 0.562 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 4.00 0.838 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 4.07 0.817 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.31 พบวา คา F เทากับ 0.634 และคา Sig. เทากับ 0.639 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาไมแตกตาง
กัน 
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  สมมติฐานการวิจัยที่  2.7 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.32 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 4.16 0.484 2.109 0.080 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 4.26 0.544 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.93 0.575 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 4.31 0.572 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 4.08 0.793 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.32 พบวา คา F เทากับ 2.109 และคา Sig. เทากับ 0.080 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัด
จําหนายไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่  2.8 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.33 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ 29 3.93 0.619 0.883 0.475 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 3.76 0.660 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.70 0.502 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 66 3.90 0.690 
ไมไดทํางาน/วางงาน 38 3.86 0.750 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.33 พบวา คา F เทากับ 0.883 และคา Sig. เทากับ 0.475 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.8 สรุป
ไดวา อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริม
การตลาดไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่  2.9 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานผลิตภัณฑไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.34 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามรายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 3.86 0.594 1.856 0.137 
15,001-30,000 บาท 160 3.73 0.483 
30,001-50,000 บาท 46 3.69 0.523 
50,001 บาทขึ้นไป 36 3.61 0.648 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.34 พบวา คา F เทากับ 1.856 และคา Sig. เทากับ 0.137 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑไม
แตกตางกัน 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.10 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานราคาไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานราคาแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.35 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา จําแนกตามรายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 4.20 0.599 8.306 0.000* 
15,001-30,000 บาท 160 4.08 0.659 
30,001-50,000 บาท 46 3.94 0.599 
50,001 บาทขึ้นไป 36 3.52 0.992 

รวม 300  
*Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 พบวา คา F เทากับ 8.306 และคา Sig. เทากับ 0.000 นอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.10 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานราคา จําแนกตามรายได ผูวิจัยไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ไดผลดังน้ี 
 
ตารางที ่4.36 
เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา จําแนก
ตามรายได 

รายได คาเฉลี่ย 
ไมเกิน 15,000 

บาท 
15,001-30,000 

บาท 
30,001-50,000 

บาท 
50,001 บาทขึ้น

ไป 
4.20 4.08 3.94 3.52 

ไมเกิน 15,000 บาท 4.20  0.12 0.26 0.68 
(0.000)* 

15,001-30,000 บาท 4.08   0.14 0.56 
(0.000)* 

30,001-50,000 บาท 3.94    0.42 
(0.007)* 

50,001 บาทขึ้นไป 3.52     

*Sig.<0.05 
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 จากตารางที่ 4.36 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานราคา จําแนกตามรายได พบวา ผูที่มีรายไดไมเกิน 50,000 บาท ใหความสําคัญกับ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา มากกวาผูที่มีรายได 50,001 บาทขึ้น
ไป 
 สําหรับตัวแปรรายไดคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.11 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.37 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนก
ตามรายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 4.23 0.654 0.981 0.402 
15,001-30,000 บาท 160 4.23 0.546 
30,001-50,000 บาท 46 4.30 0.441 
50,001 บาทขึ้นไป 36 4.08 0.786 

รวม 300  
 
 จากตารางที่ 4.37 พบวา คา F เทากับ 0.981 และคา Sig. เทากับ 0.402 มากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.11 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัด
จําหนายไมแตกตางกัน 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.12 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 
  H1 : รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.38 
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามรายได 

รายได 
จํานวน  
(คน) 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมเกิน 15,000 บาท 58 3.99 0.659 3.886 0.010* 
15,001-30,000 บาท 160 3.85 0.610 
30,001-50,000 บาท 46 3.71 0.648 
50,001 บาทขึ้นไป 36 3.55 0.855 

รวม 300  
*Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบวา คา F เทากับ 3.886 และคา Sig. เทากับ 0.010 นอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.12 สรุป
ไดวา รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน 

 สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายได ผูวิจัยไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ 
(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ไดผลดังน้ี 
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ตารางที ่4.39 
เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริม
การตลาด จําแนกตามรายได 

รายได คาเฉลี่ย 
ไมเกิน 15,000 

บาท 
15,001-30,000 

บาท 
30,001-50,000 

บาท 
50,001 บาทขึ้น

ไป 
3.99 3.85 3.71 3.55 

ไมเกิน 15,000 บาท 3.99  0.14 0.28 
(0.029)* 

0.44 
(0.002)* 

15,001-30,000 บาท 3.85   0.14 0.30 
(0.015)* 

30,001-50,000 บาท 3.71    0.16 
50,001 บาทขึ้นไป 3.55     

*Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายได พบวา ผูที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาท ให
ความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด
มากกวาผูที่มีรายได 50,001 บาทขึ้นไป 

 ผูที่มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดมากกวาผูที่มีรายได 30,001-50,000 บาท 

 สําหรับตัวแปรรายไดคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามรานอาหารนอกบาน 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไปรับประทานรานอาหารนอกบาน (สวนประสม

ทางการตลาด 4 ดาน) 
4. เพ่ือศึกษาแนวโนมการรับประทานอาหารนอกบาน 
5. เพ่ือศึกษาผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่

แนะนํารานอาหารนอกบาน 
6. เพ่ือศึกษาผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

รับประทานรานอาหารนอกบาน 
ทั้งน้ี ไดมีการต้ังสมมติฐานการวิจัยไวดังน้ี 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการเปดรับเฟซบุก

แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

เลือกใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลา
หน่ึงเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลผานชองทางออนไลน จากกลุมตัวอยางที่อยูในชวงวัยทํางานตอนตน อายุ 23 - 34 ป จํานวน
กลุมตัวอยาง 300 คน 
 โดยแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งประกอบดวยชุดคําถามชนิดปลายปด (Closed-ended Questionnaire) และชุด
คําถามชนิดปลายเปด (Open-ended Questionnaire) แบบสอบถามมีการออกแบบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ ต้ังไวและใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง (Self-Administered 
Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับผูที่มีลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อาชีพ และรายไดสวนตัวตอเดือน 

 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ความถี่ในการเปดรับ ชวงเวลาที่เปดรับ และการเฟซบุกแฟนเพจที่เปดรับ 
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 สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก ความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน ประเภทของรานอาหารที่ไปรับประทาน ประเภทของ
อาหารที่รับประทาน ชวงเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน บุคคลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน
ดวย และเหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน 

 สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชรับประทานอาหารนอกบานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 

 สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความต้ังใจที่จะติดตามหรือไมติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน ไดแก ความต้ังใจในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานใน
อนาคต ความต้ังใจในการแนะนําเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานใหบุคคลอ่ืน 

 สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน เพ่ือปรับปรุงเฟ
ซบุกแฟนเพจใหดีและนาสนใจย่ิงขึ้น โดยแบบสอบถามเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended 
Questionnaire) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 สวนที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากร 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมวัยทํางาน อายุในชวง 23 – 34 ป จํานวน 300 คน 
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง จํานวน 225 คน คิด
เปนรอยละ 75.0 และเปนเพศชาย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอย
ละ 51.0 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ไมได
ทํางาน/วางงาน จํานวน 38 คิดเปนรอยละ 12.6 ขาราชการ/ลูกจางของรัฐ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
9.7 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.7 
 กลุมตัวอยางมีรายไดสวนตัวตอเดือนชวง 15,001 - 30,000 บาท มากที่สุด จํานวน 160 คน 
คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมา คือ รายไดไมเกินชวง 15,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.4 
รายไดชวง 30,001 - 50,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และรายไดชวง 50,001 บาทขึ้น
ไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.0 
 สวนที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอก
บานในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. มากที่สุด จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมา คือ 
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ชวงเวลา 12.01 - 18.00 น. จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.7 และชวงเวลา 06.01 - 12.00 น. กับชวง
เลา 00.01 - 06.00 น. นอยที่สุด จํานวน 9 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 3.0 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีประเภทขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารที่เปดรับ มีคาเฉลี่ย 3.99 ถือวา
มีการเปดรับมาก โดยเปดรับขาวสารเก่ียวกับรูปภาพของรานและเมนูอาหาร มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 
ถือวามีการเปดรับมากที่สุด รองลงมา คือ ขาวสารเก่ียวกับโปรโมช่ันพิเศษของรานอาหาร มีคาเฉลี่ย 4.15 
ถือวามีการเปดรับมาก และนอยที่สุด คือ คลิปวิดีโอของรานและเมนูอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีการ
เปดรับมาก 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีภาพรวมในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหาร มีคาเฉลี่ย 
2.94 ถือวามีการเปดรับปานกลาง โดยเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ wongnai.com มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.90 
ถือวามีการเปดรับมาก รองลงมา คือ เฟซบุกแฟนเพจ ชีวิตติดรีวิว มีคาเฉลี่ย 3.41 ถือวามีการเปดรับมาก 
และนอยที่สุด คือ เฟซบุกแฟนเพจ นาอวนชวนหิว มีคาเฉลี่ย 2.31 ถือวามีการเปดรับนอย 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารนอกบาน 
 ผลการวิจัย พบวา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอก
บาน โดยเฉลี่ย 3.46 หรือ 3 วัน/สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.851 วัน/สัปดาห โดยมีการไป
รับประทานอาหารนอกบาน 2 วัน/สัปดาห มากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.3 รองลงมา คือ 5 
วัน/สัปดาห จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 19.0 และ 6 วัน/สัปดาห นอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 4.4 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานนอกบานที่รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน มากที่สุด 
จํานวน 278 คําตอบ คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมา คือ รานกาแฟและชาที่มีอาหารบริการ จํานวน 173 
คําตอบ คิดเปนรอยละ 22.0 และภัตตาคารจีน นอยที่สุด จํานวน 20 คําตอบ คิดเปนรอยละ 2.5 
 กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับประทานนอกบานประเภทอาหารไทย มากที่สุด จํานวน 237 
คําตอบ คิดเปนรอยละ 21.6 รองลงมา คือ อาหารญี่ปุน จํานวน 219 คําตอบ คิดเปนรอยละ 20.0 และ
อาหารสเปน นอยที่สุด จํานวน 3 คําตอบ คิดเปนรอยละ 0.3 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01-00.00 น. มากที่สุด 
จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 69.7 รองลงมา คือ ชวงเวลา 12.01-18.00 น. จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 29.3 ชวงเวลา 00.01-06.00 น. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.7 และ06.01-12.00 น. จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานนอกบานกับเพ่ือน มากที่สุด จํานวน 224 คําตอบ คิด
เปนรอยละ 43.5 รองลงมา คือ คนรัก จํานวน 142 คําตอบ คิดเปนรอยละ 27.5 ญาติ จํานวน 122 
คําตอบ คิดเปนรอยละ 23.6 และสามี/ภรรยา นอยที่สุด จํานวน 28 คําตอบ คิดเปนรอยละ 5.4 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน เพ่ือตองการรับประทานเมนู
อ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน มากที่สุด จํานวน 175 คําตอบ คิดเปนรอยละ 17.3 รองลงมา คือ 
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เพ่ือตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร จํานวน 172 คําตอบ คิดเปนรอยละ 17.0 และ
เพ่ือตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ นอยที่สุด จํานวน 43 คําตอบ คิดเปนรอยละ 4.3 
 สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
 ผลการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ในแตละดาน สามารถ
จําแนกได ดังน้ี 
 1. ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมาก มี
คาเฉลี่ย 3.74 โดยใหความสําคัญตอประเด็น รสชาติอาหารอรอยถูกปาก มากที่สุด ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.58  รองลงมา คือประเด็น ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 และนอยที่สุดในประเด็น รานอาหารมีสาขามาจากตางประเทศ ถือวามีผล
ตอการตัดสินใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.93 
 2. ดานราคา พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานราคา ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 โดยใหความสําคัญ
ตอประเด็น ราคาเหมาะสมกับรสชาติและคุณประโยชนที่จะไดรับ มากที่สุด ถือวามีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46  รองลงมา คือประเด็น รานอาหารไมมีการคิดคาบริการเพ่ิม ถือวามีผล
ตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.92  และนอยที่สุดในประเด็น ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน และ
ประเด็น มีสวนลดคาอาหารใหสําหรับสมาชิก ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 เทากัน 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ถือวามีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 โดยใหความสําคัญตอประเด็น เดินทางไปงาย สะดวก มากที่สุด ถือวามีผลตอ
การตัดสินใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมา คือประเด็น รานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและ
ปลอดภัย ถือวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.30 และนอยที่สุดในประเด็น รานอาหารอยูใกล
บาน/ที่ทํางาน ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.08 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มี
คาเฉลี่ย 3.82 โดยใหความสําคัญตอประเด็น มีการสื่อสารที่เขาใจงาย มากที่สุด ถือวามีผลตอการตัดสินใจ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือประเด็น นําเสนอโปรโมช่ันพิเศษใหอยูบอยครั้ง ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.01 และนอยที่สุดในประเด็น มีกิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ ถือวามีผลตอการ
ตัดสินใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.27 

โดยสรุป ในสวนของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ผลการวิจัย 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน โดยรวมทุกดานถือ
วามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 โดยใหความสําคัญกับดานชองทางการจัดจําหนาย มากที่สุด 
ถือวามีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ดานราคา ถือวามีผลตอการตัดสินใจ
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มาก มีคาเฉลี่ย 4.02 ดานการสงเสริมการตลาด ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 และดาน
ผลิตภัณฑ ถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 
 สวนที่ 5 แนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน มีคาเฉลี่ย 3.74 ถือวามีความต้ังใจมาก โดยมีต้ังใจจะเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบานตอไป มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.94 ถือวามีความต้ังใจมาก รองลงมา คือประเด็น มีต้ังใจ
จะแนะนําใหบุคคลอ่ืนรูจักและกดติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน มีคาเฉลี่ย 3.53 
ถือวามีความต้ังใจมาก 
 สวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการปรับปรุงเฟซบุกแฟนเพจการแนะนํารานอาหารใหดีและนาสนใจย่ิงขึ้น สามารถอธิบายได 
ดังตอไปน้ี 

1. 1) สะอาด 2) อรอย 3) ทําเล 
2. ถาเพจแนะนํารานอาหารนอกบานมีสื่ออ่ืน ๆ เขามาเพ่ิมสีสัน รวมถึงฟดแบ็คจากคนที่

ทาน คําแนะนําจาก influencer ชวยประกอบการตัดสินใจ มีอิทธิพลตอการออกไปทานอาหารนอกบาน
มากขึ้น 

3. รสชาติ และความคุมคาของราคา 
4. มองวาการรับประทานอาหารนอกบาน ของกลุมวัยทํางานใหม ๆ จะออกแนวฉลอง

เงินเดือนออก หรือพาคนพิเศษหรือครอบครัว เปลี่ยนบรรยากาศการกินขาวมากกวา แฟนเพจมีสวนใน
การตัดสินใจไหมก็มีสวนนะ แตผมวาไมคอยมากเทาไร 

5. นากิน ราคาเบา ๆ หางจากที่อาศัยไมเกิน 10 กิโล รสชาติดี เหมือนเดิมทุกครั้ง 
6. เพจบางเพจโฆษณาใหรายอาหาร ทําใหไดขอมูลไมนาเช่ือถือ การรีวิว ถารีวิวแลวให

ขอมูลธรรมดาก็จะเลิกอาน 
7. เปดก็ดีนะ ถามีการอัปเดตเพจบอย ๆ ทั้งรานใหมรานเกาเอาลงใหหมด 
8. 1. ถาขอเคาดีจริงรีวิวก็อาจจะไมจําเปนคะ 2. ถึงแอปพลิเคช่ันรีวิวชวนชิมตาง ๆ ของไม

อรอยจริงไมตองเอามารีวิวนะคะ ไมอยางน้ันคุณจะเสียคนติดตามไปเยอะเลยนะ 
9. รานสมตําหรือรานอาหารที่แนะนําในเฟซบุกสวนใหญไมอรอย 
10. ขอมีเบียรขายดวยครับ 
11. มักจะเลือกติดตามรีวิวที่มีบอกพิกัดของรานอยางแนชัดและตองบอกราคาในเมนูที่ทาง

เฟซบุกแฟนเพจรีวิว 
12. อยากใหเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน แจงรายละเอียดพิกัดรานและ

การเดินทางแบบชัดเจน จะไดไมตองไปหาขอมูลเพ่ิมเติมทีหลัง มันเสียเวลา 
13. เน้ือหาที่สั้น เขาใจงาย จะไดรับการแชรที่เยอะกวา 
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14. อยากใหเฟซบุคแฟนเพจมีโปรโมช่ันรวมกับรานอาหารเยอะๆ 
15.   It's good to go outside and try something new from the recommendation 

and review on facebook fan page 
16.   บางครั้งบางรีวิวอาจจะเกินความจริงมากไป เพราะเวลาไปใชบริการแลว ไมไดพึงพอใจ

ขนาดที่รีวิวติดดาวให ทําใหขาดความนาเช่ือถือ 
17.   สวนตัวปจจัยที่สงผลกับการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานมากที่สุดคืออาหารที่

ถูกแนะนําผานแฟนเพจเฟซบุก และเปนอาหารที่ชอบอยูแลวเปนทุนเดิม มีการนําเสนอไดนากิน นาสนใจ 
ดวยมุมมองที่หลากหลายหรือแปลกใหมก็มีสวนดวยคะ 

18.   ตัวผมเองไมคอยไดทานอาหารตางประเทศ เพราะเหตุผลงาย ๆ คือสั่งไมเปนและไมรู
ควรทานอะไรกอน สวนมากเฟซบุกแฟนเพจอาหารก็จะมี สวนผสม เมนู บรรยากาศราน แผนที่ ถามี
แนะนําวิธีการสั่ง (ช่ือ) หรือขั้นตอนการทานแบบบาน ๆ คงจะดี ย่ิงอาหารแพง คนก็จะย่ิงอยากรูวาตอง
ทานยังไง ตองสั่งอยางไร ^^ 

19.    สวนใหญจะกดรับเฟซบุกแฟนเพจจากการรีวิว แลวจากน้ันจึงตามไปดูรานตนฉบับ 
20.   งบประมาณในแตละเดือนมีผลตอการออกไปทานขาวนอกบานอยางมาก 
21.   สวนใหญจะตัดสินใจไปทานอาหารนอกบานจากรีวิว และรานสามารถเดินทางได

สะดวก มีสไตล รานไมซ้ําจากในหางสรรพสินคา 
22.   ความรูสึกโดยรวมเปนปจจัยสําคัญในการรับประทานอาหารนอกบาน คือ ควรจะไดรับ

ความสุขระหวางมื้ออาหาร ทานอ่ิม อรอย และราบรื่น คุมคาทั้งดานเวลาและราคา นอกจากน้ี วัตถุดิบที่
ใชในอาหารและการดึงดูดในการจัดจานอาหาร ก็เปนปจจัยสําคัญในการเลือกรานนอกจากรสชาติอาหาร 

23.   ควรลดพวกโฆษณาแฝง บางรานไปตามไมไดเปนอยางที่คิด 
24.   อยากใหรานมีโปรโมช่ันรวมกับเฟซบุกแฟนเพจรีวิวตาง ๆ 
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สวนที่ 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร

นอกบาน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไดดัง ตารางที่ 5.1 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5.1 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการ
เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟน
เพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตาง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) แตกตาง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟน
เพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 อาชีพที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 รายไดที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) 
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย
แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

t = -2.170 p<0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

t  = -2.426 p<0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.8 อาชีพที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.10 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

f = 8.306 p<0.05 
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ตารางที่ 5.1 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.11 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.12 รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

f = 3.886 p<0.010 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” สามารถนํามาอภิปราย
ผลการวิจัยได ดังน้ี 
 
 

1. ผูที่มีลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางวัยทํางานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดสวนตัวตอเดือนชวง 15,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการในราน
กาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  ผูใชบริการสวนใหญเปนผูหญิง มี
อายุ 20 – 30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได
ตอเดือนอยูที่ 15,000 – 30,000 บาท ซึ่งเพศหญิงโดยทั่วไปเปนเพศที่มักจะบริโภคอาหารใหม ๆ อยูเสมอ 
อาจเปนสาเหตุหลักที่มักจะเดินทางไปรานอาหารนอกบาน อีกทั้งผูหญิงสวนใหญอาจจะคิดวาเรื่องกินเปน
เรื่องสนุก ชวยใหอารมณดี ดังน้ัน การไดรับประทานอาหารรสชาติอรอยและรูจักเมนูใหม ๆ จึงมีผลตอ
อารมณในขณะน้ันดวย นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญยังมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได
สวนตัวตอเดือนชวง 15,001- 30,000 บาท ซึ่งถือวาคอนขางมีกําลังจายพอสมควร เมื่อกลุมคนเหลาน้ีมี
สังคมและตองพบเจอกับสภาวะเครียดในสถานที่ทํางาน จึงมักจะไปใชบริการรานอาหารนอกบานอยูเสมอ
เมื่อมีโอกาส อาจจะเพ่ือฉลองวันเงินเดือนออก วันเกิดเพ่ือน หรือตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร 
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2. การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอก
บาน 7 วัน/สัปดาห มากที่สุด สอดคลองกับที่ แอคติน ป 1972 ไดกลาวไววา มนุษยจะไมเปดรับขาวสาร
ทั้งหมด แตเลือกที่จะเปดรับขาวสารที่เขาสนใจ โดยจะมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Exposure) 
ซึ่งกระบวนการเลือกรับสารจะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซึ่ง
แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเช่ือ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ของแตละบุคคล 
หมายความวากลุมตัวอยางสวนใหญช่ืนชอบและสนใจในการแนะนํารานอาหาร จึงมีการติดตามเฟซบุก
แฟนเพจที่รีวิวรานอาหารนอกบานเปนประจําถึง 7 วัน / สัปดาห ซึ่งกลุมตัวอยางก็จะเลือกติดตามแฟน
เพจที่ตรงกับวิถึการดําเนินชีวิตของตนเอง หากเฟซบุกแฟนเพจน้ันนําเสนอขาวสารรานอาหารไดตรงกับที่
ใจตองการ ก็จะทําใหมียอดผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจจํานวนมาก นอกจากน้ีกลุมตัวอยางไดมีการเปดรับเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. มากที่สุด รองลงมา คือ 
ชวงเวลา 12.01 - 18.00 น. และชวงเวลา 06.01 - 12.00 น. กับชวงเลา 00.01 - 06.00 น. นอยที่สุด 
สอดคลองกับงานวิจัยจาก บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่ทําการวิจัยเรื่อง 4 เทรนด
หลักพฤติกรรมการทานอาหารนอกบานชาวไทย ในป 2017 ซึ่งไดเก็บขอมูลพฤติกรรมและความตองการ
ของผูบริโภคตอการทานขาวนอกบาน พบวา ผูบริโภคทานอาหารมื้อเย็นมากที่สุด โดยมีอัตราการเติบโต
สูงสุดที่ 5% เมื่อเทียบกับมื้อเชาและมื้อกลางวัน จึงเปนสาเหตุสําคัญที่หลาย ๆ คนมักจะเปดหา
รานอาหารในชวงเวลาหลังเลิกงานเพ่ือไปหาอะไรทานกอนกลับบาน อีกทั้งยังเปนเวลาที่คนสวนใหญมี
เวลาวางมากพอในการเลนโซเชียลหลังจากเลิกงานอีกดวย สวนประเภทขาวสารเก่ียวกับรานอาหารที่
เปดรับ มีคาเฉลี่ย 3.99 ถือวามีการเปดรับมาก โดยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับรูปภาพของรานและเมนูอาหาร 
มากที่สุด รองลงมา คือ ขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ันพิเศษของรานอาหาร ถือวามีการเปดรับมาก อีกทั้งกลุม
ตัวอยางสวนใหญยังเลือกเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ wongnai.com มากที่สุด รองลงมา คือ เฟซบุกแฟนเพจ 
ชีวิตติดรีวิว ที่มีการเปดรับมาก สอดคลองกับการที่ ปรมะ สตะเวทิน (การสื่อสารมวลชน กระบวนการ
และทฤษฎี, 2546, น. 120-125) กลาววา  คนเราจะมีนิสัยชอบเลือก เลือกที่จะคิด เลือกที่จะทํา เลือกที่
จะเช่ือตามที่ใจตองการ โดยนิสัยในการชอบเลือกน้ีเกิดจากการเรียนรูและประสบการณในชีวิตของเรา 
เน่ืองจากในชีวิตประจําวันน้ันมีขาวสารและเน้ือหาจํานวนมาก จึงทําใหผูรับสารตองเลือกขาวสารเฉพาะที่
ตนตองการ หมายความวา บุคคลสวนใหญสนใจในการแนะนํารูปภาพของรานและเมนูอาหาร เฟซบุก
แฟนเพจอาจจะตองมีการแตงภาพใหดึงดูด นารับประทาน ซึ่งหากแฟนเพจเฟซบุกเหลาน้ีเลือกนําเสนอ
เน้ือหาใหตรงกับสิ่งที่บุคคลสนใจ จะสามารถเขาถึงจิตใจลึก ๆ ของพวกเขาได และจะเปนประโยชนกับ
ตนเองในการเลือกไปแนะนํารานอาหารในอนาคตดวย นอกจากน้ี จะเห็นไดวา เฟซบุกแฟนเพจ 
wongnai.com เปนสตารทอัพแรก ๆ ที่ทําธุรกิจการแนะนํารานอาหารบนสื่อออนไลน โดยใหผูใชเปนผู
รีวิวจริง อาจจะทําใหนาเช่ือถือกวาเฟซบุกแฟนเพจทั่วไป เน่ืองจากบางสื่อฯ บรรยายขอมูลรานอาหารไว
อยางดี แตเมื่อผูอานตามไปรับประทานกลับรูสึกตรงกันขามกัน อีกทั้งบางสื่อฯ ยังมีการนําเสนอ
รานอาหารในรูปแบบของการโฆษณาเพ่ือหารายได จึงลดความนาเช่ือถือลงไปพอสมควร และนอกจาก 
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wongnai.com จะแนะนํารานอาหารผานโซเชียลมีเดียและเว็บไซตแลว ยังมีแอปพลิเคช่ันที่สามารถใช
งานงาย รวดเร็ว สามารถคนหารานอาหารที่อยูใกลตัวและอานรีวิวไปในขณะเดียวกัน จึงเปนเครื่องมือ
หลักที่สามารถเขาถึงกลุมคนสวนใหญไดอยางงายดาย 

3. พฤติกรรมในการเลอืกรับประทานอาหารนอกบาน 
จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน 

โดยเฉลี่ย 3.46 หรือ 3 วัน/สัปดาห โดยมีการไปรับประทานอาหารนอกบาน 2 วัน/สัปดาห มากที่สุด 
รองลงมา คือ 5 วัน/สัปดาห และ 6 วัน/สัปดาห นอยที่สุด อาจเปนผลเน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในยุคปจจุบัน ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานอาหารนอกบานเพียง2 วัน/สัปดาห รองลงมา
ในขณะที่มีรานอาหารใหม ๆ เปดตัวขึ้นมากมาย ทําใหกลุมตัวอยางบางสวนตองการไปสัมผัสกอนใคร ซึ่ง
ปจจัยตาง ๆ ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน นอกจากสภาวะทางเศรษฐกิจแลว วิถีการดําเนินชีวิต
อาจะมีสวนเก่ียวเน่ืองดวย นอกจากน้ีผลการวิจัย ยังพบอีกวา กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานนอก
บานที่รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน มากที่สุด รองลงมา คือ รานกาแฟและชาที่มีอาหารบริการ และ
ภัตตาคารจีน นอยที่สุด เน่ืองมาจากรานอาหารทั่วไปสามารถเขาถึงไดงาย และเปนรานอาหารที่เสิรฟ
อาหารมื้อหลักที่รับประทานแลวอ่ิมทอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากัด (นีลเส็นเผย 4 เทรนดหลักพฤติกรรมการทานอาหารนอกบานชาวไทย, 2017) 
ผูบริโภคคนไทยเนนทานอาหารมื้อหลักมากขึ้น และทานอาหาร 7 มื้อ ไดแก อาหารเชา อาหารวางกอน
มื้อเที่ยง มื้อเที่ยง อาหารวางชวงบายหลังมื้อเที่ยง อาหารวางชวงบายแก ๆ มื้อเย็น และอาหารวางรอบ
ดึก ตามมาดวยความนิยมอันดับ 3 กับการเติบโตและมนตเสนหของรานกาแฟและชา มีอัตราการเขาถึง
จากทั่วประเทศอยูที่ 60% ซึ่งกรุงเทพฯ มีอัตราสูงถึง 69% เมื่อเทียบกับตางจังหวัดอยูที่ 53% เฉลี่ยแลว
ผูบริโภคชาวไทยเขารานชาและกาแฟประมาณ 6 ครั้งตอเดือน ในขณะที่ชาวกรุงเทพมหานคร เขาราน
กาแฟเฉลี่ย 8 ครั้ง/เดือน ซึ่งเหตุผลหลักคือเพ่ือความรูสึกสดช่ืนระหวางวัน จะเห็นไดวารานอาหารทั่วไปที่
มีที่น่ังในรานกับรานชาและกาแฟยังคงไดรับความนิยมจากผูบริโภค ถึงแมจะไปรับประทานเพียง 2 วัน/
สัปดาห แตอาจเปนไปไดวาใน 2 วันน้ันอาจจะเปนวันหยุดเสาร – อาทิตยที่กลุมตัวอยางสวนใหญหยุดงาน
และตองการไปใชเวลารวมกับเพ่ือนหรือครอบครัวที่รานอาหารน่ันเอง นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับประทานนอกบานประเภทอาหารไทย มากที่สุด รองลงมา คือ อาหารญี่ปุน 
และอาหารสเปน นอยที่สุด ทั้งน้ี อาหารไทยเปนอาหารที่คนไทยคุนเคยและถูกปากมากที่สุด เน่ืองจาก
อาหารมีรสชาติจัดจาน และถึงเครื่องเทศไทยแท ๆ ทําใหทานแลวไมรูสึกเลี่ยน สามารถทานไดตอเน่ือง
หลากหลายเมนู และในขณะเดียวกัน อาหารญี่ปุน ก็ถือเปนอาหารที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ
คนไทยจนทําใหรูสึกคุนชินเชนเดียวกับอาหารไทย เน่ืองจากอาหารญี่ปุนสวนใหญจะเปนวัตถุดิบจําพวก
ปลา และมีเมนูขาวตาง ๆ ที่คลายคลึงกับรสชาติของอาหารไทย จึงสามารถรับประทานเปนมื้อหลักได
แทบทุกวัน สวนอาหารสเปนที่ไดรับความนิยมนอยที่สุด อาจเน่ืองมาจากวัฒนธรรมอาหารของประเทศ
สเปนยังไมเปนที่รูจักและแพรหลายในวงกวาง คนไทยสวนใหญจึงอาจไมทราบถึงเมนูอาหาร วิธีการ
รับประทาน รวมถึงรานอาหารสเปนในประเทศไทยดวย และการไปรับประทานอาหารของกลุมตัวอยาง
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สวนใหญ มักจะไปในชวงเวลา 18.01-00.00 น. มากที่สุด รองลงมา คือ ชวงเวลา 12.01-18.00 น. และ
ชวงเวลา 00.01-06.00 น. นอยที่สุด อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญยังไปรับประทานนอกบานกับเพ่ือน มาก
ที่สุด รองลงมา คือ คนรัก และสามี/ภรรยา นอยที่สุด จะเห็นไดวาชวงเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญไป
รับประทานน้ัน สอดคลองกับการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01 
- 00.00 น. อาจจะหมายความไดวาเปนชวงเวลาหลังเลิกงาน กลุมตัวอยางสวนใหญจึงไปรับประทาน
อาหารกับกลุมเพ่ือนกอนกลับบานน่ันเอง ที่สําคัญ กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลที่ไปรับประทานอาหาร
นอกบาน เพ่ือตองการรับประทานเมนูอ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน มากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือ
ตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร และเพ่ือตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ นอยที่สุด 
อาจเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมดานอาหารที่กําลังไดรับความนิยมตอเน่ืองถึงปจจุบัน โดยทางดานศูนยวิจัย
กสิกรไทย ไดคาดการณวา รานอาหารในหางสรรพสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ นาจะยังคงมี
ผูใชบริการอยางคึกคัก ซึ่งสวนใหญยังคงเปนเชนรานอาหาร ที่มีการขยายสาขารานอาหารไปตามการ
ขยายสาขาของหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งอาจเปนอีกหน่ึงสาเหตุที่กลุมตัวอยางสวน
ใหญตองการรับประทานเมนูอ่ืนๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน ซึ่งในหางสรรพสินคา ก็ถือเปนสถานที่
ที่คนสวนใหญมักจะนึกถึงเมื่อตองการไปรับประทานอาหารนอกบาน เน่ืองจากมีรานอาหารใหเลือก
หลากหลายประเภท ประกอบกับเมนูตาง ๆ เปนเมนูที่ไมไดรับประทานทุกวันเปนประจํา ทําใหไดเปลี่ยน
บรรยากาศการทานอาหารไปในขณะเดียวกัน 

4. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน โดยรวมทุกดานถือวามีผลตอการตัดสินใจมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 โดยมีปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานในดานชองทางการจัดจําหนาย มากที่สุด รองลงมา คือ 
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑนอยที่สุด ตามลําดับ จะเห็นไดวา การตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบานน้ัน กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานจากดานชอง
ทางการจัดจําหนาย มากที่สุด  เน่ืองจากตําแหนงที่ต้ังของรานอาหารเปนปจจัยหลักในการเดินทาง หาก
รานอาหารอยูไกล หรือเดินทางลําบาก จะลดความตองการในการไปรับประทานอาหารนอกบานลง และ
อาจเลือกไปรานอาหารที่อยูใกล ๆ เดินทางสะดวกแทน สวนในดานผลิตภัณฑ เปนดานที่กลุมตัวอยางมี
การตัดสินใจนอยที่สุดจากทั้ง 4 ดาน ดังน้ัน ไมวาจะเปนปจจัยในดานรานอาหารสวยงาม กวางขวาง เมนู
หาทานยาก หรือรสชาติของอาหาร อาจจะไมไดเปนปจจัยสําคัญอีกตอไป เน่ืองจากรานอาหารใกลบาน
หรือที่ทํางานมีความสะดวกในการเดินทางมากกวา ซึ่งการขยายตัวของรานอาหารในหางสรรพสินคาน้ัน 
เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคสามารถเดินทางไปไดอยางสะดวก และไมตองใชความคิดในการตัดสินใจ
มาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดมูลคาตลาดรานอาหารป 61 ขยายตัวรอยละ 4-5, 2018)  

นอกจากน้ี จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอคนพบที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายเช่ือมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุก
แฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมตติฐานการวิจัยในประเด็น การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบานโดยรวม พบวา เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหาร
นอกบาน ความถี่ (วัน/สัปดาห) ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดลักษณะประชากรกับการเปดรับ
สื่อ โดยวิลเบอร ชแรมม (Willbur Schramm) (อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น.124-125) ที่ได
กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับสื่อไว 5 ประการ ประกอบดวย 1) คนเราจะเลือกใชสื่อตาม
ความสะดวกในการใช 2) ความเดนของสื่อ 3) ประสบการณ 4) การใชประโยชน 5) การศึกษาและสถานะ
ทางสังคม กลาวคือ ในปจจุบัน สื่อออนไลนไดเขามามีอิทธิพลกับการการดําเนินชีวิตของผูคนเปนจํานวน
มาก ไมแมแตคนรุนเกาที่สามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดอยางงายดาย จะเห็นไดวาทุกคนสามารถใชงานได
โดยไมมีขอจํากัด ไมวาจะเปนเพศใดก็เขาถึงสื่อออนไลนไดทุกประเภท ดังน้ัน จึงไมสอดคลองกับแนวคิดที่
ไดกลาวมา และในขณะเดียวกัน การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ไมไดขึ้นอยูกับ
ลักษณะประชากรเพียงอยางเดียว แตคนสวนใหญเปดรับสื่อตาง ๆ จากความชอบและความสนใจ ตาม
แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกเปดรับสารของ ปรมะ สตะเวทิน (การสื่อสารมวลชน 
กระบวนการและทฤษฎี, 2546, น. 120-125) ที่ไดกลาวถึงกระบวนการเลือกใหความสนใจวา โดยปกติ
แลว คนเราจะมีนิสัยชอบเลือก เลือกที่จะคิด เลือกที่จะทํา เลือกที่จะเช่ือตามที่ใจตองการ โดยนิสัยในการ
ชอบเลือกน้ีเกิดจากการเรียนรูและประสบการณในชีวิตของเรา ในการเลือกสื่อสารมวลชนก็เชนเดียวกัน 
มวลชนผูรับสารจะเลือกรับสารที่ตนพอใจ การเลือกน้ีเรียกวา กระบวนการในการเลือก (Selective 
Processes) ซึ่งมีอยู 4 กระบวนการ ไดแก 1) การเลือกเปดรับหรือเลือกใชสื่อมวลชน (Selective 
Exposure) 2) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) 3) การเลือกรับรูและตีความ (Selective 
Perception or Selective Interpretation) 4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) ตามลําดับ 

จากผลการวิจัย ยังพบอีกวา เพศที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจแนะนํา
รานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) แตกตางกัน โดย เพศหญิง มีการเปดรับเฟซบุกแฟน
เพจแนะนํารานอาหารนอกบาน ความถี่สูงสุด (wongnai.com) มากกวา เพศชาย สอดคลองกับแนวคิด
ลักษณะประชากรกับการเปดรับสื่อโดย วิลเบอร ชแรมม (Willbur Schramm) (อางถึงใน   ปรมะ สตะ
เวทิน, 2546, น. 124-125) ที่กลาวถึงการใชประโยชนไววา แตละคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคของ
ตนเอง ดังน้ัน ในแตละครั้งที่เปดรับสื่อน้ันจึงมีการกําหนดเปาหมายหรือต้ังวัตถุประสงคในการเปดรับของ
ตนเอง เชน เพ่ือใหไดมาซึ่งขาวสารเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการศึกษา เปนตน และ
เน่ืองจาก wongnai.com เปนเว็บไซตยอดฮิตที่คนสวนใหญมักจะติดตาม อีกทั้งยังเปนเว็บไซตแรก ๆ ที่
แนะนํารานอาหารนอกบาน จึงมีช่ือเสียงมาอยางยาวนาน อีกทั้งยังมีหลากหลายหมวดหมูที่จัดไวอยางเปน
ระเบียบ จึงสามารถเขาถึงและใชงานงายกวาสื่อทั่วไป 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมตติฐานการวิจัยในประเด็น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบานโดยรวม พบวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอก
บาน ดานผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน เน่ืองจากวา ลักษณะประชากรไมไดมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
โดย เสรี วงษมณฑา (2547) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 
วา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทนํามาใชรวมกัน เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคกร 
ดังน้ัน หากวิเคราะหในดานผลิตภัณฑ (Product) เพศ อาจไมไดมีสวนสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เทาน้ัน อาจมีปจจัยอยางอ่ืนเขามาเก่ียวของ อาทิ ราคา คุณภาพ ตราสินคา การใหบริการ เปนตน 
ขณะเดียวกัน จากผลการวิจัยยังพบวา เพศที่แตกตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหาร
นอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน โดยเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาเพศชาย สอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) โดย เสร ีวงษมณฑา (2547) ที่ไดใหความหมายในสวนของ
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) วาคือชองทางในการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคการไปยังตลาด 
จนกระทั่งการจัดจําหนาย และกระจายสินคาหรือบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการ
ซื้อหาที่สามารถใหความสะดวกแกผูบริโภค ดังน้ันจึงเปนไปไดวา เพศหญิง มักจะคํานึงถึงสถานที่ต้ังของ
ราน ที่จอดรถ หรือความปลอดภัยในการเดินทาง เปนตน หากรานอาหารอยูไกล เดินทางลําบาก อาจ
สรางความหงุดหงิดทําใหลดความตองการที่จะเดินทางไปรับประทาน แลวเลือกรานอาหารที่เดินทาง
สะดวกแทน นอกจากน้ี ในการวิจัยยังพบวา เพศที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน โดยเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด มากกวาเพศชาย สอดคลองกับ
แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) โดย เสรี วงษมณฑา (2547) ที่ไดใหความหมายใน
สวนของ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารที่ใชเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตรา
สินคา บริการ ความคิด หรือบุคคล (Semenik, 2002, : P. 563 อางถึงใน เสรี วงษมณฑา 2547, น. 18) 
หรือเปนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการซื้อ
สินคา ดังน้ัน เพศหญิง จึงคํานึงและใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาด อาทิ สวนลด ของแถม 
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งหมายถึงความคุมคาในแตละครั้งที่ไปรับประทาน นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบวา 
รายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานราคาแตกตางกัน 
เน่ืองจากกลุมตัวอยางวัยทํางานตอนตนสวนใหญมีรายได ไมเกิน 15,000 บาท จึงสงผลตอการต้ังราคา
อาหาร หากราคาอาหารสูงเกินไป การตัดสินใจในการไปรับประทานอาหารรานน้ัน ๆ อาจลดนอยลง 
รวมถึงรายไดที่แตกตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริม
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การตลาดแตกตางกัน เน่ืองจากรายไดจะสอดคลองกับการจายคาอาหาร หากรานอาหารมีโปรโมช่ันพิเศษ
มานําเสนอสม่ําเสมอ จะทําใหเกิดความนิยมในตัวรานเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังสรางความนาสนใจใหกับทาง
รานอาหารไดเปนอยางดี 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ เคียงกิติวรรณ (2557) 
ทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอแบรนดและสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอความต้ังใจซื้อสินคาแบรนด
สากลของผูบริโภคชาวไทย กรณีรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง สวนใหญอายุระหวาง 19 - 24 ป ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี สวนใหญ
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,001 – 20,000 บาท ดานปจจัยสวนผสม
ทางการตลาด พบวา มีการใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดของรานอาหาร/ขนมหวานแบรนดสากลในระดับคอนขาง
สูง 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ประการ อาทิ ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีสวนสําคัญที่จะชวยทําใหบุคคลไป
รับประทานอาหารนอกบานทั้งสิ้น หากรานอาหารนํามาประกอบใชรวมกัน ก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน” ผูวิจัยไดคนพบประเด็นที่นาสนใจ 
รวมไปถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ จากกลุมตัวอยาง เพ่ือใหทางเฟซบุกแฟนเพจและ
รานอาหารไดนําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการนําเสนอเน้ือหาผานสื่อตาง ๆ ตอไป โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบวา ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบานมากที่สุด คือ ชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. โดยเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบาน 4 วัน/สัปดาห ดังน้ัน หากเฟซบุกแฟนเพจนําเสนอเน้ือหาในชวงเวลาดังกลาว จะทํา
ใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น เน่ืองจากกลุมคนวัยทํางานจะมีเวลาวางในชวงหลังเลิกงาน และสามารถใช
โทรศัพทไดอยางไมตองกังวล อีกทั้งกลุมคนวัยทํางานก็ตองการรับประทานอาหารที่อ่ิมทอง หรือตองการ
ไปสังสรรคกับเพ่ือนฝูง หลังจากทํางานตอเน่ืองมานานทั้งวัน จึงเปนชวงเวลาที่ดีหากจะนําเสนอหรือโป
รโมทเน้ือหาในการแนะนํารานอาหารในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. ขณะเดียวกันชวงเวลาดังกลาวยังเปน
เวลาของอาหารมื้อเย็น การนําเสนอภาพเมนูอาหารจานหลักจะทําใหไดรับผลกระทบในแงดี เน่ืองจากใน
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเก่ียวกับรูปภาพของรานและเมนูอาหาร มากที่สุด 
รองลงมา คือ ขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ันพิเศษของรานอาหาร และคลิปวิดีโอของรานและเมนูอาหาร นอย
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ที่สุด ซึ่งเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน อาจจะตองนําเสนอรูปภาพเมนูอาหารและ
โปรโมช่ันพิเศษของรานอาหารมากขึ้น โดยตองเปนรูปภาพอาหารที่นารับประทาน มีการแตงภาพใหมี
สีสันดึงดูดใจ อีกทั้งตองมีรายละเอียดเก่ียวกับโปรโมช่ันของรานอาหารดวย จึงจะทําใหผูติดตามเขาถึงได
งาย และยังแชรบอกตอเพ่ือน ๆ ในวงกวางอีกดวย 

2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางไปรับประทานนอกบานกับเพ่ือน มากที่สุด โดยไป
รับประทานอาหารนอกบานในชวงเวลา 18.01 - 00.00 น. มากที่สุด ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการ
เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน ดังน้ัน เฟซบุกแฟนเพจตองนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ
รานอาหารในชวงเวลาน้ีอยางตอเน่ือง และเนนนําเสนอรานอาหารที่เหมาะกับเพ่ือนฝูง รองรับจํานวน
ลูกคาไดมาก เน่ืองจากจะสามารถสรางการบอกตอปากตอปาก และสงผลตอการแสดงความคิดเห็นและ
การสงตอใหกับเพ่ือนในวงกวาง อีกทั้งเปนโอกาสในการเพ่ิมจํานวนผูติดตามในอนาคตอีกดวย นอกจากน้ี 
ผลการวิจัยยังพบวา กลุมตัวอยางไปรับประทานนอกบานกับสามี/ภรรยา นอยที่สุด จึงเปนเรื่องดีหากเฟ
ซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารจะแนะนํารานอาหารที่เหมาะกับคูสามี/ภรรยา เปนอีกหน่ึงทางเลือก
ใหมสําหรับกลุมคนเหลาน้ี โดยจะไดกลุมเปาหมายใหม และสามารถสรางโอกาสในการติดตามเฟซบุก
แฟนเพจมากย่ิงขึ้น 

3. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ผลิตภัณฑ รานอาหารเปดเพลงไดโดนใจและรานอาหารมาจากสาขามาจากตางประเทศ มีผลตอการ
ตัดสินใจปานกลาง จึงถือวารานอาหารเหลาน้ีก็มีสวนเก่ียวของที่อาจจะทําใหบุคคลไปรับประทานอาหาร
มากขึ้น ดังน้ัน เฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานควรจะมีการใหขอมูลรานอาหารทุกรานถึง
เรื่องการเปดเพลงหรือดนตรีสดภายในราน หรือแมแตการใหขอมูลรานอาหารที่มีสาขามาจากตางประเทศ 
ในทิศทางที่เปนการชูจุดเดนของรานอาหารน้ัน ๆ เชน รานชีสเคกเปดใหมที่สยาม พารากอน สงตรงจาก
ประเทศญี่ปุน เปนชีสเคกเน้ือนุมที่มีการตอคิวยาวเหยียดที่สุดในเมืองฮอกไกโด ใครที่ไมไปลองถือวาพลาด 
เปนตน 

4. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเปดรับเฟซบุกแฟนเพจ wongnai.com มากที่สุด 
ดังน้ัน เพจเฟซบุกแฟนเพจอ่ืน ๆ อาจจะตองศึกษาการนําเสนอของเว็บไซต wongnai.com เพ่ือเปน
แนวทางในการนําเสนอรานอาหารผานสื่อออนไลน แตก็ตองปรับใชใหผูติดตามเกิดความรูสึกแปลกใหม
และแตกตาง เพ่ือสรางเอกลักษณใหกับเฟซบุกแฟนเพจ 

5. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มากที่สุด ในประเด็น “เดินทางไปงาย สะดวก” มากที่สุด รองลงมา คือประเด็น 
รานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย และนอยที่สุดในประเด็น รานอาหารอยูใกลบาน/ที่
ทํางาน ดังน้ัน หากรานอาหารอยูในบริเวณที่มีขนสงสาธารณะผาน จะมีผลตอการตัดสินใจไปรับประทาน
อาหารมากขึ้น อีกทั้งตองเปนรานอาหารที่ต้ังเดนชัด หางาย ไมอยูลึกลับซับซอนเกินไปจนทําใหเกิดความ
กังวล ก็จะย่ิงมีผลตอการตัดสินใจไปรับประทานอาหารรานน้ัน ๆ มากย่ิงขึ้น แมวารานอาหารจะต้ังอยูไกล
จากบาน/ที่ทํางานก็ตาม 
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6. จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ผูที่มีลักษณะทางประชากร  และปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน มีอยู 3 ดานที่แตกตางกัน ที่ลักษณะทางประชากรและ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานแตกตางกัน ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และ การสงเสริมการตลาด 

ดานราคา โดยผูใชงานไดมีการใหความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับดานราคาเพ่ือสะทอนให
เห็นถึงการต้ังราคาของอาหาร เน่ืองจากในผลการวิจัย กลุมวัยทํางานสวนใหญมีรายไดไมเกิน 15,000 
บาท ซึ่งถือเปนรายไดระยะเริ่มตนของวัยทํางาน ดังน้ัน งบประมาณในแตละเดือนจึงมีผลตอการออกไป
ทานขาวนอกบาน หากรานอาหารมีการต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ก็อาจจะทําให
ผูบริโภคยินดีที่จะจาย แตหากราคาสูงเกินไป อาจจะไมเหมาะสมกับกลุมคนวัยทํางานที่รับประทาน
อาหารเพ่ือความอ่ิมทองในแตละวัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย เน่ืองจากเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน ดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาเพศชาย ตําแหนงการต้ังของ
รานอาหารจึงมีสวนสําคัญในการเลือกไปรับประทานอาหารนอกบาน รานอาหารจึงควรแจงการเดินทาง
ของรานใหชัดเจน หรือหากอยูใกลกับขนสงสาธารณะก็ควรแจงใหทราบ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา 
ผูหญิงสวนใหญจะเลือกรานอาหารโดยพิจารณาจากการเดินทางไปงาย สะดวก มากที่สุด และรองลงมา
คือตองเปนรานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย 

การสงเสริมการตลาด เน่ืองจากเพศหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
รับประทานอาหารนอกบาน ดานการสงเสริมการตลาด มากกวาเพศชาย แฟนเพจเฟซบุกที่แนะนํา
รานอาหารจึงควรแจงรายละเอียดขาวสารดานการสงเสริมการตลาดใหทราบอยางเขาใจงาย และควรทํา
โปรโมช่ันพิเศษรวมกับอาหารอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ผูหญิงสวนใหญจะตัดสินใจไป
รับประทานอาหารนอกบาน โดยพิจารณาจากการสื่อสารที่เขาใจงาย และรองลงมาคือนําเสนอโปรโมช่ัน
พิเศษใหอยูบอยครั้ง 
 
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 
1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล ดังน้ัน หากมีการทําวิจัยในครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่มีการใชงานเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารอยางตอเน่ืองจากหลาย ๆ แหง ในรูปแบบของ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) เพ่ือใหได
ผลการวิจัยในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยครั้งน้ีมีการกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ กลุมวัยทํางาน
ตอนตน ชวงอายุ 23 – 34 ป ดังน้ัน ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตของกลุมเปาหมายให
กวางขึ้น อาทิ ชวงวัยเรียน เน่ืองจากเปนวัยที่เริ่มมีรายได และมีความนาสนใจในเรื่องของการดําเนินชีวิต 
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3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําวิจัยกับกลุมผูบริโภคหลังจากตัดสินใจไปรับประทานอาหาร
นอกบาน เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจและความคาดหวังในการนําเสนอเน้ือหาเปนอยางไร โดยสามารถ
นําผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงทั้งในเรื่องของเน้ือหา รูปภาพที่ใช และวิธีการนําเสนอใหดีย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนาํรานอาหารนอกบาน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจ
รับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทาํงานตอนตน 

 
แบบสอบถามน้ี เปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตามหลักสูตรวารสารศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือศึกษาถึงการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน และ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบานของกลุมวัยทํางานตอนตน ขอมูลที่ไดจะใช
เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษา ขอความรวมมือตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง และขอขอบคุณ
ทุกทานในการยินยอมตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย หรือเติมขอความลงในชองวาง (    ) ที่ตรงกับความเปนจริงของ
ทานมากที่สุด 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
(    ) 1. ชาย     (    ) 2. หญิง 

2. อาชีพ 
(    ) 1. ขาราชการ / ลูกจางของรัฐ  (    ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
(    ) 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ   (    ) 6. ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 
(    ) 7. ไมไดทํางาน / วางงาน  (    ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

3. รายไดสวนตัวตอเดือน 
(    ) 1. ไมเกนิ 15,000 บาท   (    ) 2. 15,001 – 30,000 บาท 
(    ) 3. 30,001 – 50,000 บาท  (    ) 4. 50,001 บาท เปนตนไป 

 
สวนที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 

1. ความถี่ในการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน โดยเฉลี่ย .........  วัน / 
สัปดาห 

2. ชวงเวลาที่เปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานบอยที่สุด 
(    ) 1. 06.01 - 12.00 น.   (    ) 2. 12.01 - 18.00 น. 
(    ) 3. 18.01 - 00.00 น.   (    ) 4. 00.01 - 06.00 น. 
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3. ทานเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานอยางไร 
 

ประเภทขาวสารเก่ียวกับรานอาหารทีเ่ปดรับ 

ระดับในการเปดรับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

6.1 ขอมูลทั่วไปของรานอาหาร       
6.2 เมนูและราคาของอาหาร      
6.3 ดีไซนการออกแบบรานอาหาร      
6.4 รูปภาพของรานและเมนูอาหาร      
6.5 คลิปวิดีโอของรานและเมนูอาหาร      
6.6 โปรโมช่ันพิเศษของรานอาหาร      

 

เฟซบุกแฟนเพจแนะนํารานอาหารทีเ่ปดรับ 

ระดับในการเปดรับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

6.7 wongnai.com      
6.8 BK Magazine      
6.9 Soimilk      
6.10 BKKMENU.com      
6.11 EDTguide.com      
6.12 BK Reviews      
6.13 ชีวิตติดรีวิว      
6.14 Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ      
6.15 นาอวนชวนหิว      
6.16 ถนัดชิม      
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สวนที่ 3 พฤติกรรมในการเลอืกรับประทานอาหารนอกบาน 
1. ความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน โดยเฉลี่ย ........... วัน / สัปดาห 
2. ประเภทของรานอาหารที่ไปรับประทานเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. รานอาหารทั่วไปที่มีที่น่ังในราน  (    ) 2. ภัตตาคารจีน 
(    ) 3. รานอาหารเครือขาย (Chain Restaurant) (    ) 4. รานกาแฟและชาที่มี
อาหารบริการ 
(    ) 5. รานขนมหวาน / เบเกอรี่   (    ) 6. . บารและผับที่มีอาหาร
บริการ 
(    ) 7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 

  3.   ประเภทของอาหารที่นิยมรับประทานนอกบานเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. อาหารไทย     (    ) 2. อาหารญี่ปุน 
(    ) 3. อาหารเกาหล ี    (    ) 4. อาหารจีน 
(    ) 5. อาหารเวียดนาม    (    ) 6. อาหารยุโรป  
(    ) 7. อาหารอิตาเลียน    (    ) 8. อาหารฝรั่งเศส  
(   )  9. อาหารสเปน     (    ) 10. อาหารซีฟูด 
(    ) 11. อาหารนานาชาติ    (    ) 12. อาหารบุฟเฟต  
(    ) 13.อาหารออรแกนิค    (    ) 14. อาหารมังสวิรัติ 
(    ) 15. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 

4. ชวงเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบานบอยที่สุด 

(    ) 1. 06.01 - 12.00 น.   (    ) 2. 12.01 - 18.00 น. 
(    ) 3. 18.01 - 00.00 น.   (    ) 4. 00.01 - 06.00 น. 

5. บุคคลที่ไปรบัประทานอาหารนอกบานดวยเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. เพ่ือน    (    ) 2. คนรัก 
(    ) 3. สามี / ภรรยา   (    ) 4. ญาติ 
(    ) 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 

6. เหตุผลที่ไปรับประทานอาหารนอกบาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. ตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 
(    ) 2. ตองการรับประทานเมนูอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในชีวิตประจําวัน 
(    ) 3. ตองการไปเดตกับคนรัก 
(    ) 4. ตองการพบปะกับเพ่ือนฝูง 
(    ) 5. ตองการใชเวลากับครอบครัว 
(    ) 6. ตองการฉลองวันเงินเดือนออก 
(    ) 7. ตองการฉลองวันแหงความสําเร็จ 
(    ) 8. เปนรานอาหารที่มีคนแนะนําปากตอปาก 
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(    ) 9. ตองการไปถายรูปรานและเมนูอาหารเพ่ือโพสตลงบนโซเชียล 
(    ) 10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 
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สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน 
1. ปจจัยตอไปน้ี มีผลตอการตัดสินใจรับประทานอาหารยังรานอาหารนอกบานอยางไร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 

ระดับความสาํคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
13.1 รานอาหารออกแบบไดอยางมีสไตลและสวยงาม      
13.2 รานอาหารมีที่น่ังกวางขวาง รองรับที่น่ังไดหลาย
คน 

     

13.3 มีเมนูที่หาทานยาก      
13.4 ใชวัตถุดิบดี มีคุณภาพ      
13.5 รสชาติอาหารอรอยถูกปาก      
13.6 รานอาหารมาจากสาขามาจากตางประเทศ      
13.7 รานอาหารเปดเพลงไดโดนใจ      
13.8 พนักงานบริการยอดเย่ียม      
ดานราคา (Price) 
13.9 ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน      
13.10 ราคาเหมาะสมกับรสชาติและคุณประโยชนที่
จะไดรับ 

     

13.11 รานอาหารไมมีการคดิคาบริการเพ่ิม      
13.12 มีสวนลดคาอาหารใหสําหรับสมาชิก      
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
13.13 รานอาหารอยูใกลบาน / ที่ทํางาน      
13.14 เดินทางไปงาย สะดวก      
13.15 มีที่จอดรถบริเวณรานอยางเพียงพอ      
13.16 รานอาหารที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและ
ปลอดภัย 
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ดานการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 
13.17 การออกแบบเน้ือหาที่ใชในการสื่อสารมีความ
นาสนใจ 

     

13.18 มีการสือ่สารที่เขาใจงาย      
13.19 มกีิจกรรมใหรวมสนุกอยูเสมอ      
13.20 นําเสนอโปรโมช่ันพิเศษใหอยูบอยครั้ง      

 
สวนที่ 5 แนวโนมการเปดรบัเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนาํรานอาหารนอกบาน 

1. ทานมีความต้ังใจที่จะเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบานในประเด็น
ตอไปน้ีอยางไร 

ประเด็นความต้ังใจ 
ระดับในการตัดสนิใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

14.1 ทานต้ังใจจะเปดรับเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํา
รานอาหารนอกบานตอไป 

     

14.2 ทานต้ังใจจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนรูจักและกด
ติดตามเฟซบุกแฟนเพจที่แนะนํารานอาหารนอกบาน 

     

 
สวนที่ 6 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคณุทกุทานที่ยินยอมสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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