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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการเปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารในเฟซบุ๊กกับ 
การตัดสินใจเลือกบริโภคของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งมีอายุระหว่าง 16-35 ปี จ านวน 400 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการเปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการ
แนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดยความน่าเชื่อถือของสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารมากกว่าแรงจูงใจในการเปิดรับสาร สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น
วายที่มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี และชอบติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนๆ หรือคนคอเดียวกัน ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นประจ า ท าให้กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่ตัดสินใจบนข้อมูล ซึ่งเมื่อสารมี
ความหลากหลาย คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนช่างเลือก ฉลาดซื้อ และสามารถค้นหา เพ่ือเปรียบเทียบให้ได้
สินค้าท่ีต้องการอย่างคุ้มค่าที่สุด 
 
ค ำส ำคัญ:  ร้านอาหาร, ความน่าเชื่อถือ, เฟซบุ๊ก, Facebook, เจเนอเรชั่นวาย, Generation Y, 
แรงจูงใจ, การเปิดรับข่าวสาร, ผู้รับสาร, ผู้ส่งสาร 
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Abstract 
 

 An objective of this research is to study motivation exposure and credibility 
of the substance on Facebook with the consumption of Generation Y. Questionnaires 
were used to collect data from 400 respondents who used to Internet to find 
restaurants for eat, aged between 16-35 years old. 
 The results showed that, Motivation exposure and the reliability of the 
substances on the introduction restaurants in Facebook is associated with the 
consumption of food among Generation Y. The credibility of the sender relationship 
with the food choices motivated more exposure. Consistent with the characteristics of 
Generation Y with mobility technology and prefer to communicate with friends who 
always use social media. So Generation Y is group of people who decide for everything 
from data for get the best of thing.  
  
Keyword: Restaurants, Reliability, Facebook, Generation Y, Motivation, Exposure,  
Receivers, Senders 
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บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมได้ก้าวสู่ยุคสารสนเทศ ท าให้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
สังคมไทย และมีผลกระทบไปทั่วโลกถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในชีวิตส่วนตัว 
และการท างาน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2542) เทคโนโลยีการสื่อสารนั้นมีการพัฒนาโดยเริ่มจากเทคโนโลยี
เว็บ 1.0 ที่สามารถสื่อสารได้เพียงทางเดียว ต่อมาจึงได้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ผู้คนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสารโต้ตอบกันไปมาได้ก่อให้เกิดกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าสังคมออนไลน์ จากนั้นจึงพัฒนา
สู่เทคโนโลยี 3.0 ที่เชื่อมโยงในโลกออนไลน์ให้เป็นฐานข้อมูลใหญ่ เพ่ือให้สะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากขึ้น (รุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล , 2554) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นเสมือน
โครงสร้างสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโซเชียลมีเดีย (Social media) กล่าวคือเป็นการใช้บริการ
ผ่ านweb-based และ เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร ไปสู่ ก ารปฎิสั ม พันธ์ โต้ ตอบกันมากขึ้ น 
(thumbsupteam, 2554: ออนไลน์) 
 โซเชียลมีเดีย (Social media) หรือที่เรียกกันว่า เว็บ 2.0 มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
โต้ตอบระหว่างบุคคลให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ข้อมูลและ
เนื้อหาต่างๆได้เอง รวมถึงยังสามารถแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนได้ด้วย (ปีเตอร์ รักธรรม, 2558) ถ้าพูดถึง
โซเชียลมีเดียที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมออนไลน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดเวลาจนแทบจะขาด
ไม่ได้เลยก็คงหนีไม่พ้น ไลน์ (Line), เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตราแกรม 
(Instragram), พันทิพ (Pantip) และ ยูทูป (Youtube) เป็นต้น โดยโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทนั้นจะ
มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป ท าให้การเลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ละประเภทต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการใช้งาน และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างเนื้อหา นอกจากนี้ด้วยความที่โซเชียลมีเดียก าลังเป็นที่
นิยม เนื่องจากเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถใช้บริการได้ฟรี และสื่อสารกันได้แบบไม่มีข้อจ ากัด 
ท าให้ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางธุรกิจอย่างแพร่หลาย 
และค่อนข้างได้รับผลการตอบรับที่ดี เพราะโซเชียลมีเดียเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพลังกลุ่ มไร้
สังกัด โดย เคลย์ เชอร์กี ได้อธิบายไว้ว่า โซเชียลมีเดียช่วยเปิดพื้นที่และสร้างรูปแบบใหม่ในการร่วมมือ
กันระหว่างมนุษย์ด้วยต้นทุนที่ต่ าและไม่ต้องพ่ึงพาสถาบันดั้งเดิมในการรวมตัวอีกต่อไป (Clay Shirky, 
2554) กล่าวคือ โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถกระจายออกไปในวงกว้างได้อีกด้วย โดยการแพร่กระจายข้อมูลนั้นสามารถส่งต่อ 
(Share) ได้ไปเป็นทอดๆ ต่อกันไปท าให้เกิดเป็นกระแสบางอย่างขึ้นในสังคม โดยผู้แพร่ข้อมูลของ
บุคคลหนึ่ง อาจไม่จ าเป็นต้อนรู้จักกับบุคคลนั้นก็ได้  อาจอยู่ในสังกัดองค์กรเดียวกัน ท างานอยู่ที่
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เดียวกัน หรืออยู่คนละฟากฝั่งของโลกก็ได้ ซึ่งกระแสดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นกระแสที่ดีหรือไม่
ดีก็ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้รับสารที่จะพิจารณาและเลือกที่จะส่งสารที่ได้รับนั้นต่อไป
ในแง่ใดซึ่งหากกล่าวถึงโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ คงเป็นอะไร
ไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า คนส่วนใหญ่จ านวน 
82.1% จะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ตโฟน โดยกิจกรรมยอดฮิตอันดับที่ 1 คือ การใช้อินเทอร์เน็ต
ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ซึ่งพบว่าเฟซบุ๊ก (Facebook) 
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานมากที่สุด ผลการส ารวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม และได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
เท่านั้น โดยในการศึกษาครั้งนี้จะเน้นให้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญของ
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ท า
การเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยกับ Generation ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และ
พบว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 16-35 ปี นั้นมีจ านวน
ชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 52.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มคนอายุอ่ืนๆ ท าให้กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นกลุ่มที่น่าสนใจใน
การศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน เห็นได้จากการที่ผู้คนใช้
เทคโนโลยีต่างๆในการตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของตนเอง รวมถึงยังใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินอะไรบางอย่าง เช่น วันนี้ใส่ชุดสีอะไรดี วันหยุดสงกรานต์เที่ยวไหนดี ท าผมทรง
ไหนดี เป็นต้น และค าถามที่คนส่วนใหญ่มักค้นหาในเสิร์ชเอนจิน (Search engine) หรือในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของตนเอง คือ “วันนี้กินอะไรดี” โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี พ.ศ.2556 ได้เคยรายงานไว้
ว่า สื่อโฆษณาใน Social network ร้อยละ 22 ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร 
เช่นเดียวกับค าแนะน าของบุคคลรอบข้าง ร้อยละ 20 ที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจรับประทาน
อาหารนอกบ้านได้ เช่นกันซึ่ งค าแนะน าจากบุคคลรอบข้างอาจมาจากเ พ่ือนในสื่ อสั งคม  
(Social media) อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเปิดรับ
สาร และความน่าเชื่อถือของสารในเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถท าให้เข้าใจ
คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มากขึ้น เพ่ือน าไปปรับใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้อย่างตรงจุด และเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจประเภทอาหารต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
2. เพ่ือศึกษาความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
4. เพ่ือศึกษาความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ที่มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 

สมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
สมมติฐานที่ 2 ความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
 

วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการเปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารในเฟซบุ๊กกับการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับสารและความน่าเชื่อถือของสารในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากข้อมูลแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ 
และให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)  
โดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ทฤษฎีความเป็นไปได้ในการหารายละเอียด (Elabolation-
likelihood Model) ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แนวความคิดเกี่ยวกับ Social 
media และแนวความคิดเกี่ยวกับ Generation Y เป็นทฤษฎีอ้างอิงในการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้สถิติ
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พ้ืนฐานที่ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับใช้อธิบายในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติเชิงอนุมานสองตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เ พียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เ พ่ือใช้ ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน า
ร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคน 
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.0 ในขณะที่มีอายุ 26 ปี
ร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 มีสถานภาพโสด และมีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 50.2  
โดยมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 42.8 
 ส่วนแรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
จากการศึกษา พบว่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับของแรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน า
ร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านสารมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้รับสารประเด็นที่ท าให้เกิดระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับประเภทอาหาร
ที่ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านความต้องการใฝ่รู้ของผู้รับสาร ประเด็นที่ท าให้เกิด
ระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ ต้องการน าข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารไปใช้ในการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านความหลากหลายของสารประเด็นที่ท าให้เกิดระดับ
แรงจูงใจมากที่สุด คือร้านอาหารได้รับความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการเป็น
จ านวนมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารใน 
เฟซบุ๊ก (Facebook) จากการศึกษาพบว่า พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความน่าเชื่อถือสารที่
เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ด้านการสร้างความอบอุ่นใจของผู้ส่งสาร ประเด็นที่ท าให้สารเกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ ข้อมูลมี
การใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านคุณสมบัติของผู้ส่งสาร ประเด็นที่ท าให้
สารเกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ ผู้โพสต์ข้อมูลมีความเป็นผู้ช านาญการในด้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 ด้านความเป็นพลวัตรของผู้ส่งสาร ประเด็นที่ท าให้สารเกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ 
ผู้โพสต์ข้อมูลน าเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน ท าให้น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
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 ส่วนการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน าจากใน เฟซบุ๊ก (Facebook)  
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน าจาก
ในเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ท าให้ผู้รับ
สารตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน ามากที่สุด คือ ต้องการรับประทานอาหารประเภทนั้นๆ
ในขณะนั้นพอดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านราคา ประเด็นที่ท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารตามค าแนะน ามากที่สุด คือ อาหาร และบริการของทางร้านอาหารมีราคาที่สามารถยอมรับได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านการจัดจ าหน่าย ประเด็นที่ท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตาม
ค าแนะน ามากที่สุด คือ ร้านอาหารมีพิกัดที่ใกล้กับที่บ้าน หรือสถานที่ท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ประเด็นที่ท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน ามาก
ที่สุด คือ ร้านอาหารมีการพูดถึงในแง่บวกจากผู้ที่เคยใช้บริการเป็นจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
 การศึกษานี้ทดสอบทั้งหมด 2 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการ
เปิดรับสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และสมมติฐานที่ 2 ความน่าเชื่อถือ
ของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
 สมมติฐานการศึกษาที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ แรงจูงใจในการเปิดรับสารที่เกี่ยวกับ
การแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของ
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) (r = .596, p > 0.05) โดยเมื่อจ าแนกแรงจูงใจในการเปิดรับ
สาร และการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารรายด้านพบว่า แรงจูงใจในการเปิดรับสารโดยรวม  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด โดยผู้รับสารที่
เปิดรับสารจากความหลากหลายของสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวม
มากที่สุด ทั้งนี้ผู้รับสารที่เปิดรับสารจากการที่สารมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง จะตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารจากข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในขณะที่ผู้รับสารที่เปิดรับสารจากความต้องการใฝ่รู้ของ
ตนเอง จะตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด เช่นเดียวกับผู้รับ
สารที่เปิดรับสารจากความหลากหลายของสารที่มีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมากที่สุด  
 สมมติฐานการศึกษาที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับ
การแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของ
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) (r = .667, p > 0.05) โดยเมื่อจ าแนกความน่าเชื่อถือของ
สาร และการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารรายด้านพบว่า คว ามน่าเชื่อถือของสารโดยรวม  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด โดยการสร้าง
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ความอบอุ่นใจของผู้ส่งสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวมมากที่สุด ทั้งนี้
การสร้างความอบอุ่นใจของผู้ส่งสาร จะท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากข้อมูลด้านราคา
มากที่สุด เช่นเดียวกับความเป็นพลวัตของผู้ส่งสารที่จะท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจาก
ข้อมูลด้านราคามากที่สุด ในขณะที่คุณสมบัติของผู้ส่งสารจะท าให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารจากข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด 
 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปว่า ทั้ง 2 สมมติฐานได้รับการยอมรับ โดยพบว่า แรงจูงใจในการ
เปิดรับสาร และความน่าเชื่อถือของสารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดย
ความน่าเชื่อถือของสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารมากกว่าแรงจูงใจในการ
เปิดรับสาร สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายที่มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี 
และชอบติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนๆ หรือคนคอเดียวกัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ า ท าให้กลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่ตัดสินใจบนข้อมูล ซึ่งเมื่อสารมีความหลากหลาย คนกลุ่มนี้จึงเป็นคน
ช่างเลือก ฉลาดซื้อ และสามารถค้นหา เพ่ือเปรียบเทียบให้ได้สินค้าที่ต้องการอย่างคุ้มค่าที่สุด 
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557) 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ผู้ที่มีอายุอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และ
เคยตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากข้อมูลการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ จะเปิดรับสารเกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ต่อเมื่อตนเองมีแรงจูงใจที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร รวมถึง
สารจะต้องถูกส่งมาจากผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเนื้อหาสารจะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมา 
และสามารถบอกรายละเอียดของร้านอาหารได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงลักษณะ
การบริการ และประเภทอาหารที่ให้บริการ ซึ่งข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับจากสารดังกล่าวจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการเป็นข้อมูล
หลักในการพิจารณา นอกจากนี้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเปิดรับสาร และ 
ความน่าเชื่อถือของสาร กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน าในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
พบว่า ความน่าเชื่อถือของสารโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวม 
มากกว่า แรงจูงใจในการเปิดรับสารโดยรวม ซึ่งแต่ละด้านก็จะมีความสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปและ
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จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางการจัดการด้านการสื่อสาร และการ
ด าเนินธุรกิจบริการด้านอาหารได้ดังนี้จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ 
 1. ผู้ประกอบการด้านการบริการอาหารที่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นหนึ่งในช่องทางการ
สื่อสารควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารของตนเองให้มีความละเอียด โดยจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพการออกแบบ ตกแต่งร้าน ราคาอาหาร เอกลักษณ์พิเศษของร้าน และเส้นทางการ
เดินทางที่ผู้บริโภคจะสามารถมาถึงร้านอาหารได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่เปิดรับ
สารเกี่ยวกับร้านอาหารในเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนใหญ่ มีความตั้งใจที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ร้านอาหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภคจริง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถสื่อสารข้อมูล
ที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงการบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจร้านอาหาร และความ
สะดวกสบายในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม ก็จะน าไปสู่การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคได้ 
 2. จากผลการศึกษาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติ
ของผู้ส่งสารน้อยกว่าการที่ผู้ส่งสารน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการต้องการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารตนเองให้เป็นที่รู้จัก จึงไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายลง
โฆษณาในเฟซบุ๊ก (Facebook) และไม่จ าเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร หรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน
การเขียนต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนร้านอาหารของตน แต่ผู้ประกอบการอาจต้องลองหันกลับมาให้
ความส าคัญกับผู้ส่งสารที่มีความเป็นตัวเอง และน าเสนอข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา อธิบายถึง
ความรู้สึกที่มีต่อบรรยากาศภายในร้าน และรสชาติของอาหาร รวมถึงมีการบรรยายข้อมู ลเกี่ยวกับ
ร้านอาหารชัดเจน ซึ่งผู้ส่งสารประเภทนี้อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใด ๆ เกี่ยวกับอาหาร และไม่ได้มี
ชื่อเสียงเลยในสังคมก็ได้ แต่จากการที่สารจากผู้ส่งสารประเภทดังกล่าวเป็นสารที่ผู้รับสารส่วนใหญ่ให้
ความเชื่อถือ จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารหรือผู้บริโภคค่อนข้างต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากผู้ที่
เคยมีประสบการณ์จากร้านอาหารนั้นจริง ๆ และเชื่อว่าผู้ส่งสารประเภทดังกล่าวเคยมีประสบการณ์
จริงจากร้านอาหารนั้น ๆ แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเชื่อถือในข้อมูล และเข้ารับบริการจาก
ร้านอาหารมากขึ้น 
 3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารตามค าแนะน าในเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกบริโภคในร้านอาหาร
ที่ตนเองสามารถยอมรับในราคาของสินค้าและบริการได้ นั่นหมายถึง ว่าผู้บริโภคไม่ได้พิจารณาราคา
สินค้าจากการเปรียบเทียบกับร้านอาหารอ่ืน หรือพิจารณาคุณภาพและปริมาณของอาหารกับราคา 
แต่ผู้บริโภคเพียงพิจารณาว่า ณ เวลานั้น ๆ ตนเองมีความสามารถในการใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด
เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารจึงไม่จ าเป็นต้องตั้งราคาสินค้าให้ต่ ากว่าตลาดมากเกินไป แต่ก็
ไม่ควรตั้งราคาให้สูงมากเกินไป ควรพิจารณาถึงราคาสินค้ากับประเภทสินค้า และค านวณเทียบกับ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มเป้าหมายว่าราคาสินค้าที่ได้ตั้งไว้นั้นเป็นราคาที่กลุ่มเป้าหมายยอมรับได้
หรือไม่ ซึ่งหากราคาสินค้าเป็นที่ยอมรับได้ กลุ่มเป้าหมายก็พร้อมที่จะเข้ารับบริการต่อไป 
 4. จากการศึกษาที่พบว่า ความน่าเชื่อถือของสารโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารโดยรวม มากกว่า แรงจูงใจในการเปิดรับสารโดยรวมนั้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากความน่าเชื่อถือของสาร
มากกว่าแรงจูงใจภายในตัวบุคคล ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายจึงควรให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่
รู้จักเป็นอันดับแรก โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์รายด้านของความน่าเชื่อถือสารพบว่า การสร้าง
ความอบอุ่นใจของผู้ส่งสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวมมากที่สุด ดังนั้น
จึงท าให้สารที่เกี่ยวกับการแนะน าร้านอาหารในเฟซบุ๊กควรเป็นสารที่ถูกส่งออกมาจากผู้ส่งสารที่เป็น
กลุ่มคน หรือบุคคลที่สามารถแสดงให้ผู้รับสารเห็นว่าตนเองเป็นมิตร ซึ่งอาจใช้ข้อความ หรือถ้อยค าที่
เป็นกันเอง ท าให้ผู้รับสารรู้สึกไว้ใจ เชื่อใจ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกบริโภคตามค าแนะน าได้ โดย
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์รายด้านของการตัดสินใจเลือกบริโภคพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือก
บริโภคจากข้อมูลด้านราคามากที่สุด จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า การสร้างความอบอุ่นใจของผู้ส่งสารที่
น าไปสู่การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารนั้น อาจเกิดมาจากกลยุทธ์ด้านราคาของร้านอาหารนั้น ๆ 
ดังนั้นผู้ประการจึงควรใช้กลยุทธ์ด้านราคาควบคู่ไปกับการก าหนดให้ผู้ส่ งสารน าเสนอสารบนเฟซบุ๊ก 
ให้ผู้รับสารที่จะเป็นผู้บริโภคในอนาคตเกิดความรู้สึกเชื่อใจ และไว้ใจ โดยผู้ส่งสารอาจใช้กลยุทธ์ด้าน
ราคาในการสร้างความเชื่อใจเหล่านั้นด้วย เช่น การแนะน าร้านอาหารที่ถูกและดี หรือการ
เปรียบเทียบราคาในร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยด้านราคาดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนความ
อบอุ่นใจของผู้ส่งสารที่ผู้รับสารคาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อใจ และเชื่อถือ 
น าไปสู่การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามค าแนะน าของผู้ส่งสารได้ 
 5. เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการเปิดรับสารด้านความ
หลากหลายของสารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคโดยรวมมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากความหลากหลาย
ของสาร กล่าวคือ ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็ต่อเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนให้ความนิยม 
และเคยมีผู้เข้าไปใช้บริการแล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรประชาสัมพันธ์กิจการร้านอาหารตนเอง
ด้วยการผลักดันให้เกิดกระแสการแนะน าร้านอาหารของตนในเครือข่ายออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก โดยจาก
การทดสอบความสัมพันธ์รายด้านของการตัดสินใจเลือกบริโภคพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือก
บริโภคจากข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ความหลากหลายของสารที่
น าไปสู่การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารนั้น อาจเกิดมาจากกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของ
ร้านอาหารนั้น ๆ นั่นเอง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยการจัด
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