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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์และการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาถึงลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา
ถึงพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา
ถึงการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้กูเกิ้ล (google) ในการการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การส ารวจแบบวัดผลครั้ง
เดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 40 ปี ผู้ที่เคยมี
พฤติกรรมในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยมี
ผลการศึกษาดังนี้ 

ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่ สุด มีอายุ 27-30 ปี             
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านประเภทร้านอาหารไทย มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบ้าน 4 ครั้งต่อเดือน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อ
ครั้ง 501-1000 บาท 

พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิร์ชเอ็นจิน  www.google.com           
มีพฤติ กรรมการค้นหาข้อมู ลร้ านอาหารบนออน ไลน์ จาก เครือข่ ายสั งคมออน ไลน์ จาก 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

www.faceboook.com มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออ นไลน์ จากเว็บ ไซต์ 
www.oishigroup.com และมีพฤติกรรมเคยค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จากค าส าคัญหรือวลี 
(Keyword) ชื่อร้านอาหาร (กุ้งเต้น, ฟูจิ, เอ็มเค)  

การน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 เกณฑ์
การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง ส่วนการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ คือ ด้านการ
ผ่อนคลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง รองลงมา ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง ด้านการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
เกี่ยวกับสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง และด้านด ารงเอกลักษณ์
ของบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.04 เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จาก
เสิร์ชเอ็นจินกูเกิล (www.google.com) ไม่มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลในการค้นหาร้านอาหารบน
ออนไลน์ไปใช้ประโยชน์  
ค าส าคัญ ลักษณะทางประชากร ผู้บริโภค พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ การน าข้อมูล
ร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมืองต้องรีบเร่ง เพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน อีกทั้งภารกิจประจ าวันที่มาก
ขึ้นท าให้แม่บ้านมีเวลาน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวรายได้ปานกลางที่พ่อและแม่ต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน ส่งผลท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการประกอบอาหาร ท าให้ในครอบครัวมี
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น นอกจากนี้จุดประสงค์ที่ครอบครัวออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้าน เพ่ือต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากการท างาน รวม
ไปถึงเพ่ือต้องการแสวงหาความสนุกสนาน 

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารนอกบ้านของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ปี พ.ศ. 2556) ที่อาศัย
อยู่ในเมืองเป็นเพศหญิง อายุ 31 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับประทาน
อาหารนอกบ้าน 1 - 3 ครั้ง / เดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับประทานอาหารมากกว่า 500 บาท 
วันที่รับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยที่สุดคือ วันศุกร์ – อาทิตย์ ช่วงเวลาที่รับประทานอาหารนอกบ้าน
คือ 17.01 – 20.00 น. (กฤษฎา โสมนะพันธุ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556, หน้า 703) 
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พฤติกรรมในการบริโภคอาหารนอกบ้านท าให้ธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีให้เลือกมากข้ึนตามความ
เจริญของสังคมเมืองประกอบกับสื่อออนไลน์เข้ามาบทบาทกับการสื่อสารของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมี
การเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์เป็นหลักในการค้นหาร้านอาหารในการ
เลือกรับประทานอาหารนอกบ้านผ่านบนออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน          
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกกว่าในอดีต ในด้านการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็น
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ส าคัญในการค้นหา ทั้งนี้ในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ ผู้บริโภค
สามารถเลือกค้นหาผ่านช่องทางได้ 2 วิธีดังนี้ 

1. การค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยจะค้นหาจากชื่อของเว็บไซต์ ค าส าคัญ
หรือวลี (Keyword) ที่ผู้บริโภคต้องการ จะเป็นค าที่เกี่ยวข้องจากสิ่งที่ต้องการค้นหา ในเว็บไซต์ธุรกิจ
ร้ า น อ า ห า ร โ ด ย ต ร ง  เ ช่ น   www.kungten.com, www.mkrestaurant.com, 
www.oishigroup.com ฯลฯ และการเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูล
ธุรกิจร้านอาหารที่เรียกว่า เสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)  

2. การค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) โดยบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น 
เฟซบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) (https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Network, 
2557)  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่           
18 - 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในการรับประทานอาหาร ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรที่ท า
ธุรกิจบริการด้านร้านอาหารเพ่ือรับรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเป็นแนวทาง
ส าหรับการวางแผนทางด้านการด าเนินธุรกิจด้านอาหารต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

http://www.kungten.com/
http://www.mkrestaurant.com/
http://www.oishigroup.com/
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4. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่ ใช้กู เกิ้ล (google) ในการการค้นหา
ร้านอาหารบนออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้
ประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 
 

 กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ที่เคยมี
พฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกร้านอาหารในการรับประทานอาหาร จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ขั้นตอน
ที่ 2 การได้ตัวอย่างเขตในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่มการปกครอง)ใช้การเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ขั้นตอนที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วน (Proportion) โดยค านวณตามขนาด
จ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่มการปกครอง) ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)                 
โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์ผลข้อมูล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่              
การวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค านวณค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้ งแต่  18 - 40 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน พบว่า                 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุ 27-30 ปี   มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการรับประทาน
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อาหารนอกบ้านประเภทร้านอาหารไทย มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน  4 ครั้งต่อเดือน 
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อครั้ง 501-1000 บาท 

พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิร์ชเอ็นจิน www.google.com             
มีพฤติ กรรมการค้นหาข้อมู ลร้ านอาหารบนออน ไลน์ จาก เครือข่ ายสั งคมออน ไลน์ จาก 
www.faceboook.com มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ จากเว็บ ไซต์ 
www.oishigroup.com และมีพฤติกรรมเคยค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จากค าส าคัญหรือวลี 
(Keyword) ชื่อร้านอาหาร (กุ้งเต้น, ฟูจิ, เอ็มเค)  

การน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง คือ ด้านการผ่อนคลาย 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม และการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ
ปานกลางด้านด ารงเอกลักษณ์ของบุคคล 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนี้มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบคนสมัยใหม่ที่
จ าเป็นต้องรีบเร่งและแข่งขันกับเวลา จึงต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารจ านวนมากเพ่ือตอบสนองต่อการ
ตัดสินใจในด้านการท างาน การค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียน และการด ารงชีวิตในสังคมยุคข้อมูล
ข่าวสารที่บุคคลใดมีข้อมูลมาก ก็จะได้เปรียบต่อการตัดสินใจด้านต่างๆ มากเช่นกัน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างจึงจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับเมอร์ริลล์
และโลเวนสไตน์ (Merrill and Lowenstein, 1971, pp. 134-135) กล่าวว่า ความเหงา มนุษย์
ต้องการสื่อสารกับผู้อื่น ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ มนุษย์ที่ต้องการจะรับรู้ข่าวสาร เพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็นของตน ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุษย์ต้องการแสวงหาข่าวสารและใช้
ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุผล เพ่ือให้ได้รับข่าวสารที่จะช่วยให้
ตนเองได้รับความรู้ถึงสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทั้งเกิดความสนุกสนาน ลักษณะเฉพาะของสื่อ
แต่ละอย่างนั้นมีส่วนท าให้ผู้รับสารแสวงหาและได้รับประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลักษณะใด
จะสนองความต้องการและท าให้ผู้รับสารเกิดความพอใจ รวมถึงการบริโภคอาหารของคนในสังคม
เมืองต้องรีบเร่ง สภาพการด าเนินชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน อีกทั้งภารกิจประจ าวันที่
มากขึ้นท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการประกอบอาหาร ท าให้ในครอบครัวมีพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น  

2. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ โดยผู้บริโภคเคยมีพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จากบนออนไลน์ พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จาก
เสิร์ชเอ็นจิน www.google.com มากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบน
ออนไลน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)  www.faceboook.com ซึ่งสอดคล้องกับ

http://www.google.com/
http://www.faceboook.com/


 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 
 

ความหมายของการเปิดรับข่าวสารของแมคคอมด์ และเบคเคอร์ (McComds & Becker, 1979, 
p.50-52) โดยพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เพ่ือต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง การเปิดรับข้อมูล ( Information Receptivity) เพ่ือ
การการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จะทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู้ 
การเปิดรับประสบการณ์  (Experience Receptivity) และการเปิดรับจากประสบการณ์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกระท า หรือความเพ่ือค้นหาความบันเทิงผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับชิพแมน และ คนุก (Schiffman and Kanuk, 1978 pp. 15) พฤติกรรมที่ผู้บริโภค
แสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซื้อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและ
บริการที่เขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการของเขาได้รับความพอใจ จากพฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการ
ค้นหา (Searching)ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคต้องมี
ความต้องการและท าการเสาะหาข้อมูลมา ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทาง และประเมิน
ทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

3. การน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์โดยรวม เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง         
ซึ่งการน าข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
เวนเนอร์ (Lawrence A. Wenner, 1985) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริโภคข่าว         
คือ การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูล  (Orientation Gratification) การใช้ข่าวสารเพ่ือ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (Social Gratification) การใช้ประโยชน์ข่าวสารเพ่ือด ารง
เอกลักษณ์ของบุคคล (Para-Gratification) และการใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการลด หรือผ่อน
คลายความตึงเครียดทางอารมณ์ (Para-Orientational Gratification) 

4. ผู้บ ริ โภคมีพฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิ ร์ช เอ็นจินกู เกิล 
(www.google.com) ไม่มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้
ประโยชน์ เพราะผู้บริโภคใช้พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิร์ชเอ็นจินกูเกิล 
(www.google.com) เป็นเพียงช่องทางผ่านในการค้นหาเพ่ือไปยังเว็บไซต์ร้านอาหาร ซึ่งผู้บริโภคยัง
ไม่ทราบ เว็บไซต์หรือ URL จากร้านอาหารนั้นๆ โดยตรง จึงต้องอาศัยการเข้าไปค้นหาจาก 
www.google.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า เสิร์ชเอ็นจิน 
(Search Engine) ซึ่งผู้บริโภคสามารถป้อนข้อมูล หรือค าท่ีต้องการค้นหาบนเว็บไซต์ แล้วเสิร์ชเอ็นจิน
จะท าการค้นหาจากค าส าคัญหรือวลี (Keyword) ที่ได้ป้อนเข้าไป แล้วจึงแสดงผลการค้นหารายชื่อ
เว็บไซต์  หรือข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของปวเรศ เลขะวรรณ (2551)                     
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตในการด าเนินชีวิตประจ าวันของกลุ่มวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ที่ชื่นชอบสูงที่สุดคือ เว็บไซต์ที่เข้า
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ไปใช้และชื่นชอบสูงที่สุดคือเว็บไซต์กูเกิล (Google) ส่วนใหญ่จะเข้าไปเพราะสามารถค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของยังธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยที่ มี ผลต่อพฤติกรรมการใช้ เว็บ ไซต์  (Web Site) ของผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ตใน เขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ใช้เว็บไซต์เพ่ือสืบค้นข้อมูล เพ่ือส่งข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
เพ่ือความบันเทิง  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ บ ริ โภ คมีพ ฤติ ก รรมการค้นห าร้ านอาห ารบนออน ไลน์ จ าก เสิ ร์ ช เอ็น จิ นกู เกิ ล 
(www.google.com) มากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลร้านอาหารบนออนไลน์จาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) www.faceboook.com ซึ่งผู้ประกอบการหรือนัก
สื่อสารการตลาดต้องค านึงถึงการเลือกใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร
ต่อไป และผู้บริโภคจะน าข้อมูลร้านอาหารไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง คือ ด้านการผ่อนคลาย เช่น 
รับประทานอาหารที่ถูกปาก นั่งรับประทานอาหารประกอบการฟังเพลง หรือการร้องคาราโอเกะ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลประเภทอาหารที่ขาย ข้อมูลอาหารยอดนิยม ข้อมูลอาหารแนะน า ข้อมูล
การส่งเสริมการขาย ข้อมูลบรรยากาศภายในร้าน ข้อมูลท าเลที่ตั้งประกอบการเดินทางและด้านการ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคมเช่น การแนะน าของครอบครัว การแนะน าของเพ่ือน การรีวิว
ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่านอ่ืน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นสิ่งที่ดึ งดูดให้
ผู้บริโภคติดตามข่าวสารร้านอาหารบนออนไลน์จากเว็บไซต์ของตน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ร้านอาหารมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งผู้บริโภคมีพฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิร์ชเอ็น
จินกูเกิล (www.google.com) ไม่มีความสัมพันธ์กับการน าข้อมูลในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์
ไปใช้ประโยชน์ เพราะผู้บริโภคใช้พฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากเสิร์ชเอ็นจินกูเกิล  
(www.google.com) เป็น เพียงช่องทางผ่ านในการค้นหาเพ่ือไปยั งเว็บ ไซต์ร้ านอาหาร ซึ่ ง
ผู้ประกอบการร้านอาหารควรที่จะศึกษาวิธีท าเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรกๆ ในการค้นห าด้วย 
Search Engine อย่าง Google หรือที่เรียกว่า การท า SEO ( SEO เป็นค าย่อของ Search engine 
optimization) เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการของธุรกิจร้านอาหารต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลนี้ส าเร็จได้ด้วยความเพียรพยายาม ความขยัน ความอดทน 
ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทอย่างมาก ด้วยหวังจะให้รายงานโครงการเฉพาะบุคคลนี้ส าเร็จสมบูรณ์
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ตามความมุ่งหวัง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พรจิต  สมบัติพานิช ให้เกียรติเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา
รายงานรายงานโครงการเฉพาะบุคคล และได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าอย่างให้งานส าเร็จ 
ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบรายงาน
โครงการเฉพาะบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว กรรมการสอบรายงานโครงการ
เฉพาะบุคคลที่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาครั้งนี้ 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท ารายงานโครงการเฉพาะบุคคล ครั้งนี้จะไม่ส าเร็จลุล่วงได้ หากขาด
แรงใจอันยิ่งใหญ่ การสนับสนุนในทุกเรื่อง และประสบการณ์อันมีค่า รวมถึงก าลังใจจากคุณพ่อ คุณ
แม่ ที่คอยให้ก าลังใจยามที่เหนื่อย ท้อแท้ และหมดก าลังในการท าการศึกษารายงานโครงการเฉพาะ
บุคคล ตลอดจนก าลังใจจากเพ่ือนๆ MCM 13 ทุกคน โดยเฉพาะพ่ีพี-พีรพรรณ อ้อม แอ้ โอ๊คจุก ที่
คอยกระตุ้นและให้ก าลังใจทุกวัน ขอขอบคุณพ่ีเจมส์ ป่านแบงค์ ที่ช่วยให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ 
จนน ามาสู่ความส าเร็จในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณด้วยความรักและเคารพยิ่ง 
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