บทที่ 5
สรุ ปผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษา “อิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองต่อร้านอาหาร
โดยทาการศึกษากับบุคคลทัว่ ไปที่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ น 412 ตัวอย่าง และมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ซึ่งแบบสอบถาม
จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ นการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Regression T-test และLikert
Scale โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ผูใ้ ช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตอบสนอง
ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน และผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกัน
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ส่ วนที่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ตัวอย่าง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มีอายุ 25-40 ปี จานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.8 มี
สถานภาพโสด จานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.5 มีรายได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บาทต่อเดือน
จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.2
ส่ วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของผูใ้ ช้งาน

เครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ตัวอย่าง พบว่าด้านประเภทการใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้งานเฟซบุก๊ (Facebook) จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.9 ด้านปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้งานเป็ น
เวลา 5 ชัว่ โมงต่อวันขึ้นไป จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 และด้านช่วงเวลาการใช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้งานในช่วงเวลา 18:01-00:00 น. จานวน
260 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.1
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหาร ของผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตอบสนองต่อร้านอาหาร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.580 โดยเมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผลดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.587 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุ ด
คือ การจัดตั้งกลุ่มหรื อเพจของร้านอาหารต่างๆ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดความตั้งใจที่
จะติดตาม มีระดับการตอบสนองในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.709
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.563 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุ ดคือ
ประเภทของร้านอาหารที่เพือ่ นแนะนาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ มีระดับการ
ตอบสนองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.621
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.539 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุ ด
คือ ท่านต้องการใช้บริ การร้านอาหารที่เพื่อนแนะนาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีระดับการ
ตอบสนองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.641
และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้อ (Action) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.641 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับการตอบสนอง

สูงสุ ดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารจากกลุ่มหรื อเพจบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีผลกับการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร มีระดับการตอบสนองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.757
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
มีกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดยจาแนกได้ดงั นี้
1.1 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้านต่อ
ร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนองมากกว่าเพศหญิง
1.2 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ
(Attention) ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน แต่ดา้ นความสนใจ (Interest) ด้านความต้องการ (Desire)
และด้านการตัดสิ นใจซื้อ (Action) ไม่แตกต่างกัน
1.3 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน
ต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน
1.4 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรายได้แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อ
ร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกัน
2.1 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อยที่สุด
แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกันมี
กระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความ
ต้องการ (Desire) ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน แต่ดา้ นการตัดสิ นใจซื้อ (Action) ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีช่วงเวลาการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้งานบ่อย
ที่สุด แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้าน ต่อร้านอาหารที่ไม่แตกต่างกัน

5.2 อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค สามารถสรุ ปประเด็น และอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ซึ่งพบว่าเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทางาน มีความต้องการด้าน
สังคม ชอบการพบปะเพื่อนฝูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชฎาภรณ์ รังสี ประเสริ ฐ(2552) ที่
กล่าวว่า ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีสถานะโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน (2557) ที่กล่าวว่า
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดนั้น ยังคงเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน เป็ นประชากรภาค
กลางที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ (Facebook) บ่อยที่สุด ปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉลี่ย 5 ชัว่ โมงต่อวันขึ้นไป ช่วงเวลาที่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ 18:0100:00น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาจารย์ เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2559) ที่กล่าวไว้วา่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้งานคือ Facebook มากเป็ นอันดับหนึ่ง เวลาในการใช้งานเฉลี่ยวัน
ละ 7.30 ชัว่ โมง
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูใ้ ช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเมื่อพิจจารณารายด้านพบว่า
ระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุ ดคือ การ
จัดตั้งกลุ่มหรื อเพจของร้านอาหารต่างๆบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดความตั้งใจที่จะ
ติดตาม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชจริ นทร์ ชอบดารงธรรม (2553) ซึ่งกล่าวไว้วา่ การสร้างกลุ่ม
หรื อเพจเป็ นเทคนิคการตลาดรู ปแบบใหม่ โดยองค์กรจะทาการสร้างกลุ่มหรื อเพจ ที่ผใู ้ ช้สามารถ
เข้าร่ วมได้ เพือ่ เป็ นการเริ่ มต้นกระตุน้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค
ระดับการตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) ข้อที่มีระดับการตอบสนองสูงสุ ดคือ

ประเภทของร้านอาหารที่เพือ่ นแนะนาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ TTME (2555) ที่กล่าวไว้วา่ การบอกต่อในสังคมออนไลน์ ซึ่งจะเป็ นไปใน
ลักษณะเพื่อนบอกเพื่อน จึงทาให้การสื่ อสารเกิดประสิ ทธิผลได้ง่ายกว่าการสื่ อสารหรื อ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง
ระดับการตอบสนองด้านความต้องการ (Desire) และด้านการตัดสิ นใจซื้อ (Action) ข้อที่
มีระดับการตอบสนองสูงสุ ดตรงกันคือ การแนะนาร้านอาหารจากเพื่อนบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับบทความจากศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย (2551) กล่าวว่า การโฆษณาโดยใช้พลังทางเครื อข่ายสังคม ซึ่งเป็ นลักษณะการบอกแบบปาก
ต่อปาก จะสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ผา่ นการบอกเล่าของสมาชิกในเครื อข่ายสังคม ทาให้
ลูกค้าไม่รู้สึกถูกบังคับให้ตอ้ งรับฟัง
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
มีกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดยจาแนกได้ดงั นี้
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองทุกด้านต่อ
ร้านอาหารที่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนองมากกว่าเพศหญิง ซึ่งความแตกต่าง
ทางเพศทาให้บุคคลมีกระบวนการตอบสนองที่แตกต่างกัน โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า เพศชายมีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่างๆได้ง่ายกว่าเพศหญิง
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอายุแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความ
ตั้งใจ (Attention) ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุเป็ นการแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล
ดังนั้นคนที่มีวยั แตกต่างกันก็มกั จะมีความต้องการในสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัศราภรณ์ อรัญเหม (2549) พบว่า เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้,
ระดับการศึกษา, และสถานภาพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการตอบสนองของผูซ้ ้ือในกิจกรรมการ
ส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าแตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านความ
ต้องการ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองต่อร้านอาหารแตกต่างกัน

ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่าง
กันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความ
ต้องการ (Desire) ต่อร้านอาหารที่แตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ด้ านข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ดังนั้นผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จึงเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารจึงควรจัดส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
ด้ านข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ งานเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ พบว่า
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุก๊ (Facebook) บ่อยที่สุด ปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 5
ชัว่ โมงต่อวันขึ้นไป ช่วงเวลาที่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ 18:01-00:00น. ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีการใช้งานในช่วงเวลาที่วา่ งจากภารกิจประจาวัน
ดังนั้นการเลือกทาการตลาดหรึ อมุ่งเน้นการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
ด้ านข้ อมูลเกีย่ วกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
นักการตลาดจึงควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ร้านอาหารแต่ละแห่ง คานึงถึงการวางรู ปแบบ
เพื่อให้สื่อออนไลน์สามารถแสดงศักยภาพทางการตลาดได้อย่างสูงสุ ด
นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ ในประเทศไทยพึ่งเริ่ มต้นและกาลังเข้าสู่ยคุ ที่กาลังเติบโต
อย่างมาก รัฐบาลจึงควรกาหนดนโยบายการส่ งเสริ มการใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดการการ
ใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ให้เกิดความเป็ นระบบระเบียบ และพัฒนารู ปแบบของสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่อกระตุน้ การบริ โภค และเป็ นการส่ งเสริ มธุรกิจอาหารต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาข้อมูลในด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เช่น ข้อมูลด้านการรับรู ้สื่อโฆษณา
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณา เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาทัศนติและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุดยิง่ ขึ้น

