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ความเป็นมา 

ร้านอาหารคือหน่ึงในธุรกิจบริการท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงคาด
ว่าปี พ.ศ. 2563 จะมีมูลค่ากว่า 4.41 แสนล้านบาท  ธุรกิจร้านอาหารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมูลค่าหมุนเวียนท่ีไม่ต ่ า
กว่า 4 แสนลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP ภาคบริการ) โดยมีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงขนาด
ใหญ่ ซ่ึงธุรกิจร้านอาหารยงัมีความเก่ียวเน่ืองไปยงัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกมากและ
ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ท่ีผ่านมาธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนทั้งน้ีเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ียอมใช้จ่ายเพื่อคุณภาพอาหารและความสะดวกสบายท่ีมากข้ึน และเกิด
จากการลงทุนขยายสาขาของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยส่วนมากมกัเป็นผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารรายใหญ่ อีกทั้งความน่าสนใจของตลาดอาหารยงัคงเป็นปัจจยัดึงดูดผูป้ระกอบการราย
ใหม่ จากทั้งนอกและในธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามาลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่ม เป้าหมายราคาระดับกลาง  ซ่ึ ง เ ป็นตลาดหลักของผู ้ประกอบการร้านอาหารขนาด              
กลาง–เล็ก รวมทั้งร้านอาหารขา้งทาง (Street Food)  

การลงทุนในธุรกิจร้านอาหารอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการ รวมถึงตลาดนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมีการขยายตวัอยูบ่า้งเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 จึงท าใหธุ้รกิจร้านอาหารยงัคงสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 ธุรกิจ
ร้านอาหารจะมีมูลค่ารวมอยูท่ี่ 4.37-4.41 แสนลา้นบาท สูงท่ีสุดในรอบ 5 ปี โดยมีการขยายตวัร้อย
ละ 1.4-2.4 จากปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา ธุรกิจร้านอาหารราคาระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่า
ตลาดท่ีสูงและครอบคลุมลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2563 ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารรายใหญ่จะยงัคงด าเนินการตามแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายราคา
ระดบักลาง ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมและความตอ้งการซ่ึงเนน้ไปท่ี ความสะดวกรวดเร็ว ความ
หลากหลาย และราคาท่ีสมเหตุสมผล จนกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ เพื่อท่ีจะตอ้งการรักษาคุณภาพ
ของสินคา้และบริการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั  

ประกอบกับเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงได้รับความนิยมของผูบ้ริโภค       
ยคุใหม่ ส่งผลใหรู้ปแบบการแข่งขนัของธุรกิจร้านอาหารไม่ไดจ้  ากดัแค่เพียงแต่ในร้านเท่านั้น แต่ยงั
ขยายขอบเขตการแข่งขันครอบคลุมไปยงักลุ่มอ่ืนๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องอีกด้วย  เช่น  แอปพลิเคชั่น              
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สั่งอาหาร (Food Delivery Application) ท่ีถึงแมจ้ะเป็นช่องทางการขายท่ีดี แต่ก็ส่งผลให้ห่วงโซ่
ธุรกิจร้านอาหารมีความซับซ้อนมากข้ึน และอาจส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความพึงพอใจของลูกค้า 
ผ่านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น  ระยะเวลาการรอสินค้า  การบริการของผู ้ส่งอาหาร  
(ไชยนิตย ์งามระเบียบ, ออนไลน์. 2563) 

ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน โดยพบวา่คนไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ มีการใชจ่้ายเงินไปกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงเป็นล าดบัท่ี 2 รองจากท่ีพกั
และคมนาคมขนส่ง ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารท่ีมีจ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของประเทศ อีกทั้งนโยบายของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ี
สนบัสนุนการท่องเท่ียวเมืองรอง จดัโปรโมท 20 เส้นทางอาหารถ่ิน ดึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวเขา้       
เมืองรอง (กองขอ้มูลธุรกิจการคา้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)  

การประกอบธุรกิจนั้น ขอ้มูลข่าวสารคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงส่งผลให้
เกิดการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในการด าเนินธุรกิจ การส่ือสารจึงมีส่วนส าคญัยิ่งในการเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ข้อมูลท่ีชัดเจน ถูกต้อง และเพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว 
การส่ือสารการตลาดในรูปแบบของการโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ช่วยให้เกิดการขยายตวัทาง
ธุรกิจ ปัจจุบนัภาพลกัษณ์ขององค์การ สินคา้ บริการ และตราสินคา้ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจของผูร่้วมลงทุน และผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบักลยุทธ์ใน
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนบ่งทางการตลาด 
นอกจากนั้นการส่ือสารยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัขององค์การในการส่งเสริมและสนองแนวคิดเร่ือง
คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ไดด้ว้ย น่ีคือความส าคญัของการส่ือสารท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
(สุรัตน์ ตรีสุกล, 2557:18-19) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง มีความตอ้งการท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ผูป้ระกอบการ  
ก็ตอ้งมีการเปล่ียนแนวคิดดา้นการตลาดให้สอดคลอ้ง ทั้งรูปแบบ วิธีการรวมถึงการแข่งขนัเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน การด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมา
ซ้ือหรือใช้บริการสินค้าของตนจึงท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบการส่ือสารรูปแบบใหม่ คือ           
การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมีความเป็นมาจากการ
พฒันาแนวคิดด้านการตลาดท่ีต้องการตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและต้องการให้
ผู ้บริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีชัดเจนในการซ้ือสินค้าและบริการ การส่ือสารการตลาดเป็น
กระบวนการส่ือสารอยา่งผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเพื่อส่ือ
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ความหมายภายใตแ้นวคิดเดียวกนัของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผูบ้ริโภค
แสดงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้(ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์, 2559 :4-5) 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
โลกเผชิญกับโลกาภิว ัตน์ ในอีกรูปแบบท่ีเปล่ียนไป ผู ้คนต่างถูกร้อยเรียงผ่านตัวกลางคือ
อินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีความหลากหลายของธุรกิจแพลตฟอร์ม การพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจแพลตฟอร์ม ท าใหก้ารซ้ือขายสินคา้บริการผา่นช่องทางออนไลน์เป็นท่ีนิยม
มากข้ึน (ธนพล ศรีธัญพงศ์. ออนไลน์. 2560)  การเกิดปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถสรุปว่า 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจและทศันคติท่ีดีในการซ้ือสินค้าออนไลน์มากข้ึน ท าให้ธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) มีการเติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ  ซ้ือขายผา่น
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) บริการตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ      
(E-Marketplace) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) นอกจากน้ีการขายสินค้าออนไลน์ ก็ท  าได้
สะดวกมากข้ึน เพราะมีช่องทางใหเ้ลือกใชง้านหลากหลายช่องทาง (จิระพงษ ์วรรณสุทธ์ิ,2560 : 1-2) 

การเติบโตของเมืองและการเปล่ียนแปลง ทางเทคโนโลยี ผูบ้ริโภคตอ้งใชชี้วิตประจ าวนั
ท่ีเร่งรีบและมีการเช่ือมโยงผา่นเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ท าให้พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนใน
สังคมเปล่ียนแปลงไป เช่น การใชบ้ริการ Food delivery เช่น Line Man, Food Panda, Uber Eats 
และ Grab Food ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งรอคิวท่ี
ยาวนาน การใชแ้อปพลิเคชัน่เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น    การจองโต๊ะล่วงหนา้ผา่น Eatigo      
การเกิด Foodie influencer ซ่ึงเป็นเพจรีวิวอาหาร เพื่อเพิ่ม Story Telling ให้สามารถดึงดูดใจลูกคา้
ได ้ทั้ง รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั การสร้าง Platformในการคน้หาร้านอาหาร เช่น Wongnai และ 
Tripadvisor  (กองขอ้มูลธุรกิจการคา้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)  
 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากวิถีการ
ด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทั้งสามีและ
ภรรยาท างานนอกบ้าน ท่ีพกัอาศยัไม่เหมาะส าหรับการปรุงอาหาร อีกทั้งการใช้ชีวิตท่ีรีบเร่ง
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ท่ีพบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซ้ือ
อาหารรับประทานนอกบ้านมีสัดส่วนร้อยละ 39.00 ของค่าใช้จ่ายจากการซ้ืออาหารทั้ งหมด 
(ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, ออนไลน์.2565) จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (Thailand food market report, ออนไลน์. 2560) 
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 ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นปัจจยัส าคญัในการชกัจูงให้ประชาชนทัว่ไปหรือรวมถึง
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีนั้นๆ ส่ิงจูงใจอาจเป็นรสชาติของอาหาร ความหรูหรา    โอ่โถง 
ความแปลกพิเศษของอาหารซ่ึงมกัจะไม่มีขาย ณ ท่ีอ่ืนๆ อาหารและเคร่ืองด่ืมยงัเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 
ท่ีส าคญัของชีวติเช่นเดียวกบัท่ีพกัอาศยั อาหารการกินเป็นส่ิงท่ีสนองความตอ้งการทางร่างกาย ทาง
จิตใจ และความตอ้งการทางสังคม รสชาติอาหารใหม่ บรรยากาศใหม่ แปลกไปจากท่ีเคยชินจ าเจอยู่
ในบา้นของตนเอง ยอ่มเป็นการสร้างความรู้สึกแปลกใหม่และผอ่นคลายความตึงเครียดได ้จึงเป็น
เหตุจูงใจใหค้นออกไปกินอาหารนอกบา้น (นิศา ชชักุล, 2557) 
 การเขา้มามีบทบาทของอินเทอร์เน็ต และสังคมเครือข่ายออนไลน์ในยุคปัจจุบนั ท าให้เกิด
การปรับตวัของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจเขา้สู่
การท าธุรกิจออนไลน์มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของตวัผูบ้ริโภคท่ีหนัมาให้ความ
สนใจการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเลือกจะติดตามขอ้มูลท่ีมาจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตนเองเป็นสมาชิกเครือข่ายมากกว่า ท่ีจะสนใจข้อมูลท่ีมาจากผูท่ี้มี
ช่ือเสียงในสังคม เช่น ดารา นักแสดง ฯลฯ เหมือนในอดีตท่ีผ่านมา เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเร่ิมให้
ความส าคญักบัการใชง้านจริงมากข้ึน ทั้งการใชง้านสินคา้ และบริการ จึงท าให้มีความเช่ือมัน่ในตวั
สินค้าหรือบริการมากกว่า เพราะมีความเช่ือมัน่ไวว้างใจ และเป็นผูใ้ช้สินค้าและบริการจริง ๆ     
(ศศิมา อุดมศิลป์, 2557: 10) 

ทิพวลัย ์ขนัธมะ (2554:64) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบของส่ืออินเทอร์เน็ตไดถู้กพฒันาไปอยา่ง
หลากหลาย และมีแนวคิดสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ไปร่วมในสารนั้นได ้
ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีเร่ิมมีการปรับตวัโดยใชก้ารส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
ผ่านส่ือออนไลน์มากข้ึน แม้ในช่วงแรกจะยงัมีปริมาณน้อย เน่ืองจากผู ้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเคร่ืองมือท่ีจะใชท้  าการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
คือส่ือออนไลน์ เช่น เฟส ไลน์ อินสตาแกรม ฯลฯ ท าใหบ้างธุรกิจร้านอาหารเพียงแค่มีตวัตนบนส่ือ
ออนไลน์ แต่ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการส่ือสารการตลาดออนไลน์จริงจงั ต่อมาภายหลงัเม่ือมีการ
ขยายพื้นท่ีให้บริการของเครือข่าย Food Delivery เช่น Grab, Line Man, Food Panda ฯลฯ ท าให้
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในจงัหวดัจนัทบุรีมีการใชง้านส่ือออนไลน์มากยิ่งข้ึน เร่ิมให้ความสนใจกบัการ
สั่งซ้ือสินคา้และบริการผา่นส่ือออนไลน์ เน่ืองจากตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัส
โควิด 19 และ ตอ้งการความสะดวกสบายรวดเร็ว จึงเกิดแรงกระตุน้ให้ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดั
จนัทบุรี เร่ิมหันมาให้ความส าคญักับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สินค้าและบริการ       
ของตนเองส่ือสารไปถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได ้และสามารถแข่งขนักบัธุรกิจร้านอาหารอ่ืนๆได ้
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แพลตฟอร์มท่ีไดรั้บความนิยมจากผูป้ระกอบการธุรกิจทัว่โลกเป็นอนัดบัหน่ึงในปัจจุบนั 
คือ  เฟซบุก๊ อา้งอิงโดยสถิติจากเวบ็ Statista มีผูเ้ขา้ใชง้าน (Active users) เฟซบุ๊กจ านวน 2,449 ลา้น
แอคเคาท์เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 ซ่ึงนบัเป็นจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านท่ีสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบั
แพลตฟอร์มธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีอนัดบัรองลงมาคือ Youtube มีผูเ้ขา้ใช้งาน 2,000 ล้านแอคเคาท ์
WhatsApp ผูเ้ขา้ใช้งาน 1,600 ล้านแอคเคาท์ และ Facebook Messenger ผูเ้ขา้ใช้งาน 1,300         
แอคเคาทต์ามล าดบั (Clement. Online. 2020) 

ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต มีปริมาณท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทัว่โลก ซ่ึงอยู่ท่ี 59 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีค่าเฉล่ียการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย   
อยู่ท่ี 75 เปอร์เซ็นต์ต่อจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ มากกว่าค่าเฉล่ียทัว่โลกถึง 26 
เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถสรุปพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ปริมาณมากเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรภายในประเทศ และค่าเฉล่ียการใช้อินเทอร์เน็ตทัว่โลก 
นอกจากน้ียงัมีสถิติวา่คนไทยมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 9.01 ชัว่โมงต่อวนั มากสุดเป็นอนัดบั 4 
ของโลก และมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นมือถือเฉล่ียประมาณ 4 ชัว่โมง 57 นาที ต่อวนั มากสุดเป็นอบั
ดนั 2 ของโลก (We are social x Hootsuite. Online. 2020) 

จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากของประชาชนไทย ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัปรับเปล่ียนเขา้สู่การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึนตามปริมาณการใชง้าน
อินเทอร์เน็ต ดังนั้ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการ
ติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยแพลตฟอร์มท่ีมีความ
นิยมสูงในประเทศไทยคือเฟซบุ๊ก ซ่ึงแสดงผลสรุปขอ้มูลสถิติและพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย
จากรายงานของ WeAreSocial x Hootsuite พบว่าในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย         
มีผูใ้ชง้านเฟซบุก๊มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก จ านวนทั้งส้ิน 47,000,000 แอคเคาท ์ 

การพฒันาของอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีประชาชนมีความนิยมอย่าง
มากในยุคปัจจุบนั ส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมหนัมาให้ความสนใจใน
การติดต่อซ้ือขายสินคา้และบริการ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน จึงกระตุน้ผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวตามความต้องการของผู ้บริโภค มีการปรับรูปแบบธุรกิจของตนให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการใช้กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับกับการท าธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ ท าให้สินคา้ และบริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจึงนิยม
เลือกใชบ้ริการและสินคา้จากส่ือออนไลน์มากข้ึน  
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พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนท าให้นักการตลาดได้น าเอา
โซเ ชียลมี เ ดีย  มาผนวกกับกลยุท ธ์การ ส่ือสารการตลาด ได้แ ก่  การโฆษณาออนไลน์                     
การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ และ
การตลาดทางตรงออนไลน์ โดยการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ไดข้ยายวงกวา้งข้ึน จากเดิมท่ี
นิยมท าการส่ือสารผ่านกลุ่มดารา นกัร้อง นกัแสดง ตลอดจนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่าง ๆ อาทิ 
พิธีกร กูรู โดยสร้างให้กลุ่มเหล่าน้ีเป็นผูท้รงอิทธิพล (Influencer) หรือผูน้ าทางความคิดในวงการ      
จึงท าให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินกิจการโดยใชก้ารส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ผา่นส่ือออนไลน์ 

ภิเษก (2553 อา้งถึงใน ปุณยาพร กลแกม, 2559 ) ระบุวา่ การตลาดโซเชียลมีเดีย  (Social 
Media Marketing) คือ การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัองคก์ร และติดต่อ ส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายโดยผา่น
ช่องทางโซเซียลมีเดีย การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) เป็น
รูปแบบการส่ือสารการตลาดดิจิทลัใหม่ล่าสุด ในแต่ละเครือข่ายจะมีผูท้รงอิทธิพลต่อลูกคา้ เทคนิค
การใชเ้คร่ืองมือการตลาดชนิดน้ีคือผูป้ระกอบการตอ้งคน้หาสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลเหล่าน้ี 
และผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมอยูเ่สมอ  

เน่ืองจากช่องทางส่ือสารออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารสองทาง จึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงผูส่้งสาร และผูรั้บสาร สอดคลอ้งกบัทิศทางการส่งสาร หรือก็คือไม่มีการก าหนดและ
จ ากดัประสิทธิภาพในการส่ือสารอีกต่อไป ผูป้ระกอบการทุกคนสามารถกลายเป็นผูส่้งสารไดเ้พียง
มีเครือข่ายสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการบางรายจึงผนัตวัเองเป็นผูท้รง
อิทธิพลออนไลน์ส าหรับธุรกิจของตนเอง เช่นเดียวกบัธุรกิจร้านอาหาร ท่ีผูป้ระกอบกิจการผนัตวั
ไปสู่ผูท้รงอิทธิพลออนไลน์ เพื่อท าการส่ือสารการตลาดธุรกิจร้านอาหารของตนดว้ยตวัเอง ความ
นิยมท่ีเพิ่มมากข้ึนของการตลาดออนไลน์ ท าให้หลายธุรกิจมีการน ากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ไป
ใช ้(ศศิมา อุดมศิลป์, 2557: 1)  

จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว อินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นตวักลางเช่ือมโยงให้เกิดเครือข่าย
ออนไลน์ และไดมี้การพฒันาไปสู่ส่ือออนไลน์รูปแบบต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือออนไลน์ได้เขา้มามี
บทบาทในฐานะส่ือกลางในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการซ่ึงมีความส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจของธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารในยุคปัจจุบนั ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง
ธุรกิจร้านอาหารจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการส่ือสารโดยการน าส่ือออนไลน์มาเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของธุรกิจร้านอาหาร ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว
ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจเขา้สู่การท าธุรกิจออนไลน์มากข้ึน 
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และคนไทยยงัมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต มีปริมาณท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียการใชง้านอินเทอร์เน็ตทัว่
โลก มากถึง59 เปอร์เซ็นต ์ค่าเฉล่ียการใชง้านอินเทอร์เน็ตของคนไทยอยูท่ี่ 75 เปอร์เซ็นตต่์อจ านวน
ประชากรทั้งหมดของประเทศ มากกว่าค่าเฉล่ียทัว่โลกถึง 26 เปอร์เซ็นต์ และคนไทยมีการใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 9.01 ชัว่โมงต่อวนั มากสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลก  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
ในจงัหวดัจนัทบุรี” ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ี และพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีจะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี มาเป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ตนเอง ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในยุคท่ีส่ือสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาท
ส าคญัในวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค อนัจะน ามาซ่ึงผลส าเร็จทางธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการอ่ืน 
ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชน ชุมชน ผูป้ระกอบการและประเทศชาติโดยรวม 
 
ปัญหาน าการวิจัย 
 1. การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทและขนาดของธุรกิจกับ         
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี  
 2. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคล ประเภทและขนาดของธุรกิจกบั
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ทราบผลการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีใชส้นบัสนุนเร่ืองการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจร้านอาหาร 

 2. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคล ประเภทและขนาดของธุรกิจกบั
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี โดยสามารถน าความรู้จากผล
ความสัมพนัธ์ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการพฒันาการส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จ 
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 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัอ่ืนๆ 
สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่ือสารการตลาดออนไลน์ หรือน าไป
ก าหนดเป็นแนวทางการส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
  การศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษา ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาการส่ือสารการตลาด คือ การโฆษณาออนไลน์ การ
ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน ์การตลาดทางตรงออนไลน ์และการขายโดย
บุคคลออนไลน์ ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร และส่ือออนไลน์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารใน
จงัหวดัจนัทบุรี  

2. ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 

  3. ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเตรียมขอ้มูล ศึกษาคน้ควา้ จดัล าดบัขอ้มูล สร้าง
เคร่ืองมือ พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม และน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้
ระยะเวลาในการวจิยัตั้งแต่วนัท่ี เดือน กรกฎาคม 2564 – มีนาคม 2565   

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ธุรกิจร้านอาหาร หมายถึง ธุรกิจท่ีผลิตหรือปรุงส่ิงท่ีใช้บริโภคแล้วเกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย เช่น ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย ให้พลงังานแก่ร่างกาย 
โดยไม่มีพิษภยัหรือให้โทษแก่ร่างกาย จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและสนองความตอ้งการทางร่างกาย 
ทางจิต ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต ประกอบด้วยประเภท Fast Food, Fine Dining, 
Delivery, Food Truck และ Buffet ซ่ึงมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ แตกต่างกนั  

 
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ

ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึง
เป็นการส่ือสารวิธีใหม่อย่างสะดวกสบายเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การ
ส่งเสริมการขายออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ 
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การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการของธุรกิจร้านอาหารในจังหวดัจันทบุรีไปสู่ผูบ้ริโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ส่ือ
ออนไลน์ในการสร้างความสะดวกสบายท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ เพื่อโน้มนา้วจูงใจ ชกัจูงใจ เช่น 
การบอกถึงรสชาติ รายละเอียดเก่ียวกับอาหาร ราคา หรือการบริการ ประโยชน์ของสินคา้และ
บริการ สถานท่ีตั้ง ช่ือร้านหรือขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ฯลฯ เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือ
อาหาร และตดัสินใจเดินทางมารับประทานอาหาร 

 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online Public Relation) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ เสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นจริง มีสาระประโยชน์ เปิดรับ
ฟังความคิดเห็นผา่นส่ือออนไลน์ และมีการเสนอความช่วยเหลือแก่สังคม บริการสังคม ชุมชน และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เ ช่น การส่งเสริมอาชีพ สุขภาพอนามัย  การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยส่ือออนไลน์ 

 
การขายโดยบุคคลออนไลน์ (Online Personal Selling) หมายถึง พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของ

ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าอาหารหรือบริการตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยพนกังานเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ มีความซ่ือสัตยป์ฏิบติัต่อลูกคา้อยา่ง
ยุติธรรมสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารหรือบริการในลกัษณะจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารหรือบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าผา่นส่ือออนไลน์ 

 
การส่งเสริมการขายออนไลน์ (Online Sale Promotion) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการลดราคาค่าอาหาร  หรือค่าบริการ การแถม การมอบของขวญั การรับช าระค่าสินคา้และ
บริการผ่านส่ือออนไลน์ การลงทะเบียน การเก็บบนัทึกขอ้มูลของผูบ้ริโภค การให้สิทธิพิเศษใน
กิจกรรมส าคญัของลูกคา้ เช่น วนัเกิด ฯลฯ ผา่นส่ือออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 

  
การตลาดทางตรงออนไลน์ (Online Direct Marketing) หมายถึง ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดั

จนัทบุรีท าการส่ือสารไปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น การให้ลูกคา้สมคัรสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสาร
การแลกเปล่ียนส่ือออนไลน์กบัธุรกิจร้านอาหารในพื้นท่ีเดียวกนั การใชส่ื้อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ 
เช่ือมโยงลูกคา้ การเช่ือมโยงกบัเครือข่ายส่ือออนไลน์ของลูกคา้ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อาหาร
และบริการในลกัษณะของจดหมาย  ใบปลิวโฆษณา แผน่พบั ไปรษณียบตัร จุลสาร และส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ทางส่ือออนไลน์ เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอพิเศษแก่ลูกคา้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 

ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสาร ต ารา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีน ามา
สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

 
 
 
 ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม                              

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหาร 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา    

ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร 
-Fast food 
-Fine Dining 
-Delivery 
-Food Truck 
-Buffet 

 ขนาดของธุรกิจร้านอาหาร 
-ขนาดใหญ่ 
-ขนาดกลาง 

-ขนาดเลก็ 

          

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ 
ร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี 

 
- การโฆษณาออนไลน์ 
- การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 
- การส่งเสริมการขายออนไลน์ 
- การขายโดยบุคคลออนไลน์ 
- การตลาดทางตรงออนไลน์ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารต่างกนัมีการส่ือสารการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั 
 2. ประเภทของธุรกิจร้านอาหารต่างกันมีการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั 
 3. ขนาดของธุรกิจร้านอาหารต่างกนัมีการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
ในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั 
 4. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีมีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 

5. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีมีความสัมพนัธ์กบั
ขนาดของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
 6. ขนาดของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีมีความสัมพนัธ์กับประเภทของธุรกิจ
ร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
 
 

 


