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การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พืไอศึกษาการรับรูຌรูปบบนืๅอหาการสืไอสาร ทัศนคติ ละการมี
สวนรวมของผูຌติดตามบนฟซบุຍกฟนพจดຌานอาหาร  2) พืไอศึกษาการรับรูຌรูปบบนืๅอหาการสืไอสารทีไ
สัมพันธ์กับการมีสวนรวมละทัศนคติของผูຌติดตามบนฟซบุຍกฟนพจดຌานอาหาร ดยการวิจัยนีๅป็นการวิจัย
ชิงปริมาณ ดยทำการกใบขຌอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางทัๅงหมด 400 คน ซึไงกใบขຌอมูลดยการ฿ชຌ
บบสอบถามออนเลน์ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง อายุ โแ – ใเ ปี สถานภาพสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท ละรายเดຌตอดือน แ5ุเเแ – ใเุเเเ บาท มีการ฿ชຌบริการฟซบุຍก
ฟนพจดຌานอาหารมากกวา แเ ครัๅงตอสัปดาห์ ลือกอานนืๅอหาทีไ฿หຌความสน฿จ ดยรับชมผานหนຌาฟซบุຍก
ของตน ซึไงรูปบบนืๅอหาการสืไอสารทีไนิยมคือวิดีอ ิVideo) ลือก฿ชຌพืไอรับขຌอมูลรຌานอาหาร การบริการ 
หรือประกาศงาน Event ตาง โ วัตถุประสงค์พืไอประกอบอาหารตาม สวนฟซบุຍกฟนพจดຌานอาหารทีไ
ติดตามมากทีไสุดคือ Wongnai Cooking 

กลุมตัวอยางรับรูຌวารูปบบนืๅอหาการสืไอสารประภทวิดีอ ิVideoี ปรากฏบนฟซบุຍกฟนพจ
ดຌานอาหารมากทีไสุด ละลือกมีสวนรวมกับรูปบบวิดีอ ิVideoี มากทีไสุดชนกัน อีกทัๅงรูปบบนืๅอหา
การสืไอสารทีไสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุมตัวอยางมากทีไสุดคือ การสน฿จนืๅอหาประภทการสอนทคนิคละ
สูตรการทำอาหาร ดังนัๅน จຌาของฟนพจสามารถนำผลวิจัยเปปรับปรุงพืไอสรຌางนืๅอหา฿หຌตอบสนองความ
ตຌองการของกลุมผูຌติดตามพืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวมตอเป 
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The purposes of this research were 1) To study the perception of communication content 

patterns, attitudes, and engagement of followers on food Facebook pages. 2) To study the 

perception of communication content patterns that are related to follower’s engagement and 

attitudes on Facebook food pages. This research was quantitative research. Data were collected 

from a total of 400 sample population using an online questionnaire. 

The results revealed that most of the target group were female, aged โแูใเ years old, 

single status, graduated with a bachelor's degree, employed as employees and their monthly 

income is แ5,เเแ ู ใเ,เเเ baht. Facebook food pages' usage behavior found that the viewing 

frequency was more than แเ times a week by choosing only the interesting content through their 

Facebook feed.The most popular communication content was the video about restaurant 

information, service, or announce events. In this regard, the main objective was to follow cooking 

videos . The top food Facebook fan pages f ollowed were Wongnai Cooking . 

The target group perceived video communication on the Facebook food page the most. 

And also participated with video communication the most too. Moreover, the communication 

content that related to follower’s attitude was cooking techniques and recipes video. Therefore, 
Facebook’s fan-page owners are able to apply the results for the further improvements through 

the followers’ required contents in order to have the further part ic ipation . 
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