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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรของผูใชแฮช
แท็กทวิตเตอรกับพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็ก ความนาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอรตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ ในกลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยเห็น 1 ใน 4 แฮชแท็ก (แฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 1.อรอยบอก
ตอ 2.อรอยไปแดก 3.รีวิวคาเฟ 4.รีวิวเซเวน) อายุตั้งแต 18 - 49 ป จำนวน 400 คนทำการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ไดแก
t-test , F-test, Pearson Correlation และ Multiple Regression Analysis

ผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอรมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3) ความนาเชื่อถือมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคเปนความสัมพันธในระดับสูง การรับรูการตลาดเชิงเนื้ อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนความสัมพันธในระดับสูง และ 4) พฤติกรรมการ
เปดรับ ความนาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
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The Influence of Restaurant Hashtag on Twitter that Affect                    

the Consumer Purchase Decision

Abstract

This research aims to 1.)To compare the demographic characteristics of Twitter hashtag 

users and their exposure behavior of restaurant hashtags on Twitter 2.) To study the 

relationship between hashtag exposure behavior. Trust And content marketing awareness in 

the restaurant hashtag on Twitter to consumer purchasing decisions. It is related to the 

purchasing decision of the consumer. By using quantitative research methodology In the 

sample is People who have seen 1 of 4 hashtags (Restaurant hashtag on Twitter 1. Aroi bok 

tor 2. Aroi pai daek 3. Cafe Review 4. Review Seven) Age from 18 - 49 years, 400 people 

analyzed data by Descriptive Statistic Analysis and Inferential Statistic Analysis. Include t-test, 

F-test, Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis.

The results of the study showed that 1 ) Twitter users 'restaurant hashtag exposure 

behavior positively correlated with consumers' purchasing decisions. 3) Credibility was 

positively correlated with consumer purchasing decisions. Content marketing perception in 

Twitter restaurant hashtags correlates positively with consumers' purchasing decisions. It was 

a high level of relationship and 4) exposure behavior. Trust And content marketing in 

restaurant hashtags on Twitter influences consumer purchasing decisions. Was statistically 

significant at a level of 0.05 which followed the hypothesis.

Keywords : Influence , Restaurant Hashtag ,Twitter , Affect , Consumer, Purchase Decision
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บทนำ
ความเปนมา ความสำคัญของปญหา

อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทที่สำคัญตอการ
ใชในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังสำรวจของสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รายงานวาในปพ.ศ. 
2563 มีผู ใชอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง 9 ชั่วโมง 10 
นาทีตอวันที่ใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยอยูที ่ 6 ชั่วโมง 48 
นาทีตอวัน เม่ือจำแนกตามชวงวัยแลวจะพบวาวัยที่มี
การใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ กลุม Gen Y ที่มีอายุ
ระหวาง 18 - 37 ป(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส, 2563)  

โดยจะเห็นไดวา Twitter เปนแพลตฟอรมท่ี
เติบโตอยางรวดเร็วมาก ซึ ่งจากปที ่แลวมีผู ใชงาน
เพ่ิมขึ้นมาถึง 6.55 ลานคน ทวิตเตอรจึงเปนสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ที่ผู ใชมีความสนใจและมี
สวนรวมตอขอมูลสูง (Active User) ซึ ่งขอม ูลใน 
Twitter จะเปนขอมูลจากผู ใชงานจริง เชน ขอมูล
สินคาความงาม รานอาหาร ที่ผูใชงานจะเขามาแสดง
ความคิดเห็นหลังจากเปดรับขอมูลรานอาหาร หรือ
เมื่อผูบริโภคเกิด สนใจสินคาความข้ึนมา ก็สามารถเขา
ไปด ูข อม ูลจากผู  ใช จร ิงท ี ่ม ีการบอก แนะนำตัว
ร านอาหาร ภายในแฮชแท็กบน Twitter ที ่คอย
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกันเขาไวดวยกันทวิตเตอร 
ซึ ่งทวิตเตอรมักไดรับความสนใจเปนพิเศษหากเกิด
เหตุการณที ่ร ุนแรง เชน อุทกภัย การกอการราย 
เหตุการณดานการเมือง และเหตุการณสำคัญตาง ๆ 
เชน การเผยแพรขอความเหตุการณตางๆ และติดแฮช
แท็กของสำนักขาวก็จะทำใหขอความนั ้นมีความ
นาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน (เมธาวี พีชะพัฒน, 2553, น.95)

ทวิตเตอรเปนสื่อแรกที่มีการใชแฮชแท็ก จึง
เปนแหลงรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกันเขาไปไว
ดวยกัน (Thumbsup, 2558: ออนไลน) และคนไทย

พูดถึงในทวิตเตอรอยางแรกเลยคือ อาหาร (68%) 
(marketingoops 2563) โดยสินคาประเภทอาหาร 
รานอาหาร ก็มีการใชแฮชแท็กบนทวิตเตอร เพ่ือ
รวบรวมขอมูลในการแนะนำรานอาหารหรือแมกระท้ัง
การโฆษณาแฮชแท็ก ร านอาหารมักจะใชการลง
รูปภาพ พรอมกับแคปชั่นอธิบายรานอาหาร รวมถึง
การใชการยืนยันจากผูไปใชจริงเพ่ิมความนาเชื่อถือจน
เกิดการ Retweet, Like และ Reply จะพบวาแฮช
แท็กประเภทอาหารท่ีไดรับความนิยมอยางมาก ไดแก 
แฮชแท็กชื ่อ#อรอยบอกตอ #อรอยไปแดก #รีวิว
เซเวน #รีวิวคาเฟ ซึ่งมักจะติดอยู ในแฮชแท็ก 1 ใน 
10 อันดับความนิยมจากผู ท ี ่สนใจสินคาประเภท
อาหารทวิตเตอรอยูเสมอแฮชแท็กจึงเปนสวนสำคัญท่ี
ทำใหทวิตเตอรเติบโตในโลกปจจุบันอยางมาก เพราะ
เปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารที่กำลังเปนกระแสใน
ขณะนั ้น ทำให แฮชแท็กถูกนำมาใช ในช องทาง
การตลาด 

โดยที ่การสื ่อสารบนทวิตเตอรนั ้นนักการ
ตลาดไม จำเป นจะต องใช ภาษาท ี ่ เป นทางการ
เหมือนกับการเขียน Content ลงบนเว็บไซต หรือ 
Social Platform อื ่น ๆเนื ่องจากการคุยผานทวิต
เตอรนั้นเปนการสนทนาทั่วไปเหมือนกับการสนทนา
กับเพ่ือน หรือคนใกลชิดมากกวา ผูอานก็อยากที่จะสง
ตอ หรือทวิตขอความแลว เพราะดวยฐานผูใชหลักท่ี
เปนวัยรุ นที่มีการสงตอขอมูลอยางรวดเร็ว เปนท่ี
นาสนใจของคนชวงวัยนี้ ขณะเดียวกันวัยผูใหญก็เร่ิม
ใชทวิตเตอรมากขึ ้นเพราะตองการติดตามขาวสาร 
กลุมเปาหมายในทวิตเตอรเปนผูสรางบทสนทนาและ
ขับเคลื่อนความเปนไปในสังคม(everydaymarketing, 

2563 : ออนไลน)
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาสื่อท่ีมีอิทธิพล

และเขาถึงผูบริโภคไดรวดเร็วจะเปนสื่อประเภทสื่อ
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ทางออนไลน โดยเฉพาะสื ่อทาง Social Network 

ทวิตเตอร ทำใหผูคนรับรูหรือสงผานขาวสารตาง ๆ ได
งายและรวดเร็วมากข้ึน ในอดีตมีผูวิจัยศึกษาเร่ืองทวิต
เตอรในบริบทตางๆ ไดแก เกี ่ยวกับความพึงพอใจ
การตลาดเชิงเนื้อหา เชนงานวิจัยของชุมจักร สุขสบาย
(2560) เรื ่องการเปดรับจุดจับใจในงานโฆษณาและ
ทัศนคติตอโฆษณาสินคาประเภทความงามภายใน 
Hashtag บน Twitter ชุตินธร  โพธิส ุนทร (2558) 

เร ื ่องปจจ ัยทางดานพฤติกรรมการใช  Twitter มี 
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื ้อเบเกอรี ่ของ    
คนใน  Twitter ผ  านทาง  #อร  อยนะร ู  ย ั ง  และ
งานวิจัยปภัสนันท ชมจันทึก (2561) เรื่องพฤติกรรม
การเป ดร ับ ทัศนคติ และกระบวนการตัดส ินใจ
ทองเที่ยวตามแฮชแท็กทองเที่ยวบนทวิตเตอร แตยัง
ไมมีงานวิจัยใดทำเรื ่องแฮชแท็กกับความนาเชื่อถือ
และ การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาและอาหารจึงเปน
ท ี ่ มาของงานว ิจ ัย เร ื ่ อง  อ ิทธ ิพลของแฮชแท็ก 
(Hashtag) รานอาหารบนทวิตเตอร (Twitter) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยจะเลือกศึกษา
แฮชแท็กบนทวิตเตอร 4 แฮชแท็กเปนแฮชแท็กท่ีนิยม
สูงสุดเปนแฮ็ชแท็กรานอาหาร หรือสินคาประเภท
อาหารคือ 1.อรอยบอกตอ 2.อรอยไปแดก 3.รีวิว
เซเวน และ 4.รีวิวคาเฟ และเพ่ือเปนประโยชนแกทาง
ผูประกอบการตาง ๆ ก็สามารถนำขอมูลมาปรับปรุง
เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูวิจัยใน
การคนควาวิจัยในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
เป ดร ับแฮชแท็กร านอาหารบนทวิตเตอร ความ
นาเชื่อถือตอการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหาร

ในแฮชแท็กบนทวิตเตอร และการตัดสินใจซื ้อของ
ผูบริโภค
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทาง
ประชากรของผูใชแฮชแท็กทวิตเตอร กับพฤติกรรม
การเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร
3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เป ดร ับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร  ความ
นาเชื่อถือและการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหาร 
กับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเปดรับ ความ
นาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหาร
ในแฮชแท็กบนทวิตเตอร ตอการตัดสินใจซื ้อของ
ผูบริโภค

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับ

แคลปเปอร (Klapper, 1967 อางในปยะวดี 
ทองบุ, 2008, p. น.22) ไดกลาววากระบวนการเลือก
ร ับข าวสาร (Selective Process) หร ือเป ดร ับสื่อ
เปรียบเสมือนเครื ่องกรองขาวสาร ในการรับรู ของ
มนุษย และไดแบงขั ้นตอนกระบวนการเลือกรับ
ขาวสาร หรือเปดรับสื่อ ไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การ
เลือกเปดรับ (Selective Exposure) 2. การเลือกให
ความสนใจ (Selective Attention) 3. การเลือกรับรู 
และต ี ค วามหมาย  ( Selective Perception and 

Selective Interpretation) 4 .  ก า ร เ ล ื อ กจ ด จ ำ 
(Selective Retention)

จากแนวคิดที่เกี ่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อในงานวิจัยนี้ หมายถึง ระดับวัดจากความถี่ในการ
เปดรับแฮชแท็ การคนหา รีทวิต (Retweet) แสดง
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ความคิดเห็น (Comment) ถูกใจ (Like) แฮชแท็ก
รานอาหารบนทวิตเตอร  ทวิตเตอร หมายถึง สื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ชนิดหนึ่งที่เปนเครื่องมือใน
การ ติดตอสื ่อสารโดยมีเอกลักษณคือ การเขียน
ขอความไดไมเกิน 280 ตัวอักษร โดยการใชงานจะ
เชื่อม ผานระบบอินเทอรเน็ต และแฮชแท็กรานอาหาร 
หมายถึง เครื ่องหมายในสื ่อสังคมออนไลน (Social 

Network) หมายถึง คำ ขอความ หรือวลีท่ีมีสัญลักษณ 
“#” นำหนาและตองเขียนติดกันทุกตัวอักษร เพื่อใช
จัดระเบียบขอมูล ซึ่งเปนชองทางหนึ่งเพื่อใหบุคคลท่ี
สนทนาเร ื ่องเดียวกัน ศึกษาแฮชแท็กที ่ เก ี ่ยวกับ
รานอาหารบนทวิตเตอรคือ 1.แฮชแท็กอรอยบอกตอ  
2.แฮชแท็กอรอยไปแดก  3.แฮชแท็กรีวิวเซเวน  4.
แฮชแท็กรีวิวคาเฟ 

แนวคิดเก่ียวกับความนาเช่ือถือ

Berlo, Lemert & Mertz (1970) ท ี ่ ได
กลาวไววา คุณลักษณะของผูสงสารนั้น ไมควรเปน 
องคประกอบเดียวที่สงผลใหเกิดความนาเชื่อถือ แต
ความนาเช ื ่อถ ือน ั ้นควรจะตองเกิดจากการรับรู  
องคประกอบตางๆ ของผูรับสารที่มีตอผูสงสารดวย  
จากแนวคิดที ่เกี ่ยวกับความนาเชื ่อถือในงานวิจัยน้ี 
หมายถึง การที่ผูบริโภคไดรับรูวาขอความในที่โพสต
เปนความจริง และมีความนาเชื ่อถือจากแหลงสาร 
ดังนั ้นความนาเช ื ่อถือ ประกอบไปดวย 1.ความ
นาเชื่อถือของแหลง ไมเปนทางการ 2.ความนาเชื่อถือ
แหลงท่ีเปนทางการ 3.ความนาเชื่อถือของโฆษกและผู
รับรอง และ 4. ความนาเชื่อถือของสาร

การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)

Philip Kotler Marketing 4 . 0  ( 2 5 6 0 )        
คอนเทนตถือเปนสวนสำคัญของการทำการตลาด
ออนไลน ในยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการที่เจาของ
กิจการหรือเจาของธุรกิจทั้งหลายนั้นจะตองทำใหคน
เห็นหรือรูจักแบรนดแลวยังตองนำเสนอคอนเทนตที่มี
เนื้อหาที่นาสนใจ ใหประโยชนกับผูบริโภคและทำให
ผู บริโภคนั ้น ชอบและประทับใจในแบรนดของคุณ 
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง การทำการตลาดที่เนนเนื้อหาใน
หลากหลายรูปแบบ เปนเนื้อหาที่เกิดประโยชนกับ
ผูบริโภคทางใดทางหนึ่งโดยการตลาดเชิงเนื้อหาจะ
ประกอบดวย 2 อยางคือรูปแบบและประเภทของ
เนื ้อหา ดังนี ้ 1.รูปแบบของการตลาดเชิงเนื ้อหา 
หมายถึง ลักษณะของเนื้อหา ซึ่งประกอบไปดวย 1.
ขอความ 2.รูปภาพ 3.วิดีโอ หรือ GIF image 4.ลิงก 
(Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต และ 2.ประเภทของ
เน้ือหาเชิงการตลาด หมายถึง การนำเนื้อหาในรูปแบบ
ตางตางมาประกอบกันแลวนำไปใชใหตรงกับความ
ตองการของผู ส งสาร สามารถแบงออกไดเปน 8 
ประเภท ซ่ึงประกอบไปดวย 1.เนื้อหาสรางแรงบันดาล
ใจ 2.เนื้อหาใหไอเดีย  3.เนื้อหาบอกแนวทางแกปญหา  
4.เนื้อหาใหคำแนะนำหรือความรู  5.เนื้อหาความนา
สงสาร  6.เนื้อหาเลาเรื่องยอนอดีต  7.เนื้อหาความ
สนุกสนาน/ ความตลกขบขัน  8.เนื้อหาเรื่องที่แชรมา
จากคนใกลตัว/ คนรูจัก  
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แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

Kotler (2000) ไดอธิบายวา ไอดา โมเดล 
สามารถใช เปนแนวทางในการออกแบบขาวสาร
จะตองตอบปญหา 4 ขอคือ จะพูดอะไร (เนื ้อหา
ขาวสาร:Message Content) พูดอยางไร (โครงสราง
ข าวสาร: Message Structure) แสดงออกมาเปน
สัญญาลักษณอยางไร (รูปแบบขาวสาร: Message 

Format) และใครควรเป นผ ู พ ูด (แหลงข าวสาร: 
Message Content) ท ั ้ ง น ี ้  AIDA Model เ ป น
แบบจำลองลำดับขั ้นการตอบสนองของผู บริโภค 
(Response Hierarchy Model) ท่ีรูจักกันมากท่ีสุด

ในทางการตลาดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1925 โดย 
E. K. Strong เพ่ือใชอธิบายข้ันตอนการตอบสนองของ
ผูบริโภค โดยประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ (อดุลย จา
ต ุรงคก ุล  2546 , p. น.165)1.  ความต ั ้ ง ใจ (A-

Attention) 2.  ความสนใจ ( I-Interest) 3.  ความ
ตองการ (D-Desire) 4. การตัดสินใจซื้อ (A-Action) 

จากแนวคิดที่เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง เปนปฏิกิริยาของผูรับสารหลังจาก
ไดรับสารท่ีผูสงสารสงไป ซ่ึงการปอนกลับนี้ถือเปนการ
สื่อสารกลับไปยังผูสงสาร โดยสามารถแบงพฤติกรรม
การตอบสนองของผู บริโภคซึ ่งประกอบไปดวย 1.
ความตั ้งใจ 2.ความสนใจ 3.ความตองการ 4.การ
ตัดสินใจซ้ือ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research Method) ในกลุมตัวอยางคือ คือ 
ผูท่ีเคยเห็น 1 ใน 4 แฮชแท็กใดก็ได โดยไมจำเปนตอง
เคยเห็นท้ังหมดก็ได (แฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 
1.อรอยบอกตอ 2.อรอยไปแดก 3.รีวิวคาเฟ 4.รีวิว
เซเวน) อายุตั้งแต 18 - 49 ป จำนวน 400 คน ใชวิธี
เ ล ื อกกล ุ  ม ต ั วอย  า งด  วยการส ุ  ม ตามสะดวก 
( Convenience Sampling)  ใ ช  แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ออนไลน (Online Questionnaire) แบงออกเปน 4
ตอนดังนี้ 

1)พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอร 2)ความนาเชื่อถือที่มีตอแฮชแท็กรานอาหารบน
ทวิตเตอร 3) การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาผานแฮช
แท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 4)การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค พัฒนามาจากมาตรวัดของมัทนียา ปรีชาธนา
ดุล และสุปรียา พัฒนพงศธรแบบสอบถามในภาพรวม
มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 โดยคาเฉลี่ยแตละสวน 
0.70-0.85 ทำการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา 
( Descriptive Statistic Analysis) แ ล ะ ส ถ ิ ต ิ เ ชิ ง
อน ุ ม าน  ( Inferential Statistic Analysis) ใ นก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย  t-test , Pearson 

Correlation และ Multiple Regression Analysis

ผลการวิจัยหรือผลการศึกษา

1.ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร ความนาเชื่อถือตอการ
รับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหารในแฮชแท็กบนทวิตเตอร 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 335 คน คิดเปนรอยละ 83.75และเปนเพศชาย จำนวน 
65 คน คิดเปนรอยละ 16. 25 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 18-28 ปจำนวน 309 คน คิดเปนรอยละ 77.25 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพนักเรียนหรือ
นักศึกษา จำนวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำ
กวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีจำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.75 ตามลำดับ
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร ความนาเชื่อถือตอการ
รับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหารในแฮชแท็กบนทวิตเตอร

การเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร Mean S.D. การแปลผล

1.ทานเห็นแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรบอย
แคไหน

3.89 0.63 มาก

2.ทานคนหาแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร
บอยแคไหน

3.82 0.66 มาก

3.ทานรีทวิต (Retweet)แฮชแท็กรานอาหารบน
ทวิตเตอรบอยแคไหน

3.87 0.73 มาก

4.ทานแสดงความคิดเห็น (Comment)แฮชแท็ก
รานอาหารบนทวิตเตอรบอยแคไหน

2.78 1.24 ปานกลาง

5.ทานกดถูกใจ (Like)แฮชแท็กรานอาหารบน
ทวิตเตอรบอยแคไหน

3.77 0.85 มาก

รวม 3.63 0.82 มาก

ความนาเชื่อถือ Mean S.D. การแปลผล
1.ทานคิดวาการติดแฮชแท็กรานอาหารโดยบุคคล
ท่ัวไปชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือของขอมูล

3.83 0.63 เห็นดวยมาก

2.ทานคิดวาการติดแฮชแท็กรานอาหารโดยบุคคล
ท ั ่ ว ไปช วยกระต ุ นการต ัดส ินใจในการเล ือก
รานอาหาร

3.82 0.59 เห็นดวยมาก

3.ทานคิดวาการติดแฮชแท็กรานอาหารโดยบุคคลท่ี
มีช่ือเสียงชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือของขอมูล

3.88 0.68 เห็นดวยมาก

4.ทานคิดวาการติดแฮชแท็กรานอาหารโดยบุคคลท่ี
มีช ื ่อเส ียงชวยกระตุ นการตัดสินใจในการเลือก
รานอาหาร

3.88 0.62 เห็นดวยมาก

5.ทานคิดวาแฮชแท็กรานอาหารแบรนดที่มีชื่อเสียง
มีความนาเช่ือถือมากกวารานท่ัวไป

3.90 0.65 เห็นดวยมาก

6.ทานรู ส ึกมั ่นใจในแฮชแท็กรานอาหารที ่มีการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต

3.81 0.59 เห็นดวยมาก

7.ทานคิดวาขอความแฮชแท็กรานอาหารมีความ
นาเชื่อถือ

3.91 0.60 เห็นดวยมาก
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8.ทานคิดวารูปภาพแฮชแท็กรานอาหารมีความ
นาเชื่อถือ

3.86 0.62 เห็นดวยมาก

รวม 3.86 0.62 เห็นดวยมาก

รูปแบบของเนื้อหา Mean S.D. การแปลผล

1. ขอความ 3.92 0.49 มาก
2. รูปภาพ 4.03 0.47 มาก
3. วิดีโอ หรือ GIF image 3.72 0.80 มาก
4. ลิงก (Link) ท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต 2.67 0.94 ปานกลาง
รวม 3.58 0.67 มาก

ประเภทของเนื้อหา Mean S.D. การแปลผล

1.เนื้อหาสรางแรงบันดาลใจ  3.44 0.70 มาก
2. เนื้อหาใหไอเดีย  3.43 0.72 มาก
3.เนื้อหาบอกแนวทางแกปญหา 3.56 0.75 มาก
4.เนื้อหาใหคำแนะนำหรือความรู  3.58 0.67 มาก
5. เนื้อหาความนาสงสาร  3.53 0.77 มาก
6. เนื้อหาเลาเรื่องยอนอดีต  3.64 0.69 มาก
7.เนื้อหาความสนุกสนาน/ ความตลก 3.87 0.60 มาก
8.เนื้อหาเรื่องท่ีแชรมาจากคนใกลตัว 3.87 0.54 มาก

รวม 3.61 0.68 มาก

รวม 3.60 0.38 มาก

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีความบอยครั้งในการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารในทวิตเตอรโดย
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ความนาเชื่อถือท่ีมีตอแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และการเปดรับการตลาดเชิงเนื้อหาผานแฮชแท็กรานอาหารบน
ทวิตเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ  3.60 
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2.เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรของผูใชแฮชแท็กทวิตเตอร กับพฤติกรรมการ
เปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรของผูใชแฮชแท็กทวิต
เตอร กับพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร

เพศ จำนวน คาเฉล่ีย S.D. t Sig. (2-

tailed)

ชาย 65 3.77 0.67 2.389* 0.017

หญิง 335 3.59 0.56

อายุ จำนวน คาเฉล่ีย S.D. F Sig. (2-tailed) Post-hoc 

analysis

1. 18-28 ป                309 3.60 0.517 11.152* 0.000

2. 29-49 ป 91 3.78 0.727 2 > 1

รวม 400 3.62 0.583

ระดับการศึกษา จำนวน คาเฉล่ีย S.D. F Sig. (2-

tailed)

Post-

hoc 

analysis

1. ต่ำกวาปริญญาตรี 170 3.58 0.441 3.601* 0.028

2. ปริญญาตรี 199 3.69 0.642 2 > 1,3

3. สูงกวาปริญญาตรี 31 3.42 0.799

รวม 400 3.62 0.584

รายไดเฉล่ียตอเดือน จำนวน คาเฉล่ีย S.D. F Sig. (2-

tailed)

Post-hoc 

analysis

1. ต่ำกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 187 3.56 0.458 5.004* 0.000

2. 15,001 – 25,000 บาท 125 3.59 0.624

3. 25,001 – 35,000 บาท 60 3.93 0.674 3 > 1,2,4

4. 35,001 – 45,000 บาท 23 3.63 0.767 4 > 1,2

รวม 400 3.62 0.584

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตารางท่ี 2 พบวาทางประชากรของผูใชแฮชแท็กทวิตเตอรท้ังเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กแตกตางกันทุกตัวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05
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3.ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร ความนาเชื่อถือและการ
รับรูการตลาดเชิงเนื้อหารานอาหาร กับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอร 
ความนาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig

สมมติฐาน 2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เปดรับแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอร กับ
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

.600* .000

สมมต ิฐาน 3 ความส ัมพ ันธ  ระหว  างความ
นาเชื่อถือกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

.692* .000

สมมติฐาน 4 ความสัมพันธ ระหวางการร ับรู
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอรกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

.715* .000

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตางรางที ่ 3 จากการทดสอบสมมุติฐานที ่ 2-4 พบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็ก
รานอาหารของผูใชทวิตเตอรมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  กลาวคือ เมื่อมีพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอรมากก็จะมีการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากตามไปดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .600 ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนความสัมพันธในระดับสูง 2) ความนาเชื่อถือมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  กลาวคือ เม่ือแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอรมีความนาเชื่อมากก็
จะมีการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมากตามไปดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .692 ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาเปนความสัมพันธในระดับสูง และ 3) การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กลาวคือการ
รับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมาก ก็จะมีการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากตาม
ไปดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .715 ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนความสัมพันธในระดับสูง
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4.อิทธิพลของพฤติกรรมการเปดรับ ความนาเชื ่อถือ และการรับรู การตลาดเชิงเนื ้อหาในแฮชแท็ก
รานอาหารบนทวิตเตอร กับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว เพื่อวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระดวยกัน ถึงความสัมพันธกันสูง (Multicollinearity) โดยใชสถิติที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระดวยกันเอง (Tolerance) และคา  VIF (Variance Inflation Factor)

Model Collinearity Statistic

Tolerance VIF

(Constant)

พฤติกรรมการเปดรับ .321 2.807

ความนาเชื่อถือ .452 2.986

การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหา .511 4.721

จากตารางท่ี 4 พบวา ตัวแปรอิสระแตละตัวมีคา Tolerance มากกวา .20 สวนคา VIF ของตัววแปร
อิสระแตละตัวมีคานอยกวา 10 แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองมีปริมาณไมสูง
มากจนทำใหเกิดปญหา หากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองสูงจะสงผลใหอำนาจพยากรณคาตัวแปรตาม
ลดนอยลง โดยคาท่ียอมรับไดท่ีแนะนำโดย (Druckman, 2005) คือนอยกวาหรือเทากับ .75 

ตารางที ่ 5 แสดงผลการทดสอบการถดถอยพหุของพฤติกรรมการเปดรับ ความนาเชื่อถือ และการรับรู
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร ท่ีมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

ตัวแปรอิสระ b t Beta Sig.

พฤติกรรมการเปดรับ 0.158 5.414 0.209 .000

ความนาเชื่อถือ 0.359 8.422 0.346 .000

การรับรูการตลาดเชิงเนื้อหา 0.382 8.489 0.369 .000

R =  0.793 , Adjusted ��= 0.626  ,  F = 223.706  ,  Sig. F=.000**

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

หากจะสรางสมการทำนายสามารถสรางไดดังนี้ 

�การตัดสินใจซื้อ= 0.158(�พฤติกรรมการเปดรับ)+0.359(�ความนาเช่ือถือ)+0.382(�การรับรูการตลาดเชิงเน้ือหา)

จากตางรางที่ 5 การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ดวยการทดสอบการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา 
พฤติกรรมการเปดรับ ความนาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยปจจัยดานการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหามีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน เทากับ 0.369 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 

1. ลักษณะทางประชากรของผูใชแฮชแท็กทวิตเตอร
ที ่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็ก
รานอาหารบนทวิตเตอรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรของ
ผูใชแฮชแท็กทวิตเตอรที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรที่แตกตางกัน 
มีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยพบวากลุมที ่มี
พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอรมากที่สุดคือ เพศหญิงที่มีอายุ 29 – 39 ป ระดับ
การศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายไดสวนตัวตอเดือนต่ำ
กวาหรือเทากับ 15,000 บาท ซคงเปนเพราะวากลุม
ตัวอยางยังอยูในชวง Generation Y ที่เกิดมาพรอม
กับยุคเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตเขาถึงขอมูลตางๆ 
ไดงายสะดวก และใชโซเชียลมีเดียมากที่สุด ทำให
เขาถึงทวิตเตอรมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลสำรวจ
เรื่องการใชอินเทอรเน็ตของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA, 2562) ที่พบวาวัยที่มีการ
ใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือ กลุม Gen Y และดวยอายุ 
เพศที่แตกตางกันยอมมองโลก มีการกำหนดความคิด 
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ และพฤติกรรมตางๆ (ศรีประภา ชัย
สินธพ,2554) และสอดคคลองกับวิจัยปภัสนันท ชม
จันทึก (2561)วิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจทองเที่ยวตาม
แฮชแท็กทองเที่ยวบนทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 – 44 ป มี
การศึกษาในระดับปริญญามีรายไดสวนตัวตอเดือน 
10,001 - 30,000 บาท ลักษณะประชากรของผู ใช
แฮชแท็กทวิตเตอรที ่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เปดรับแฮชแท็กทองเท่ียวแตกตางกัน

2. พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารของ
ผูใชทวิตเตอร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค

ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปดรับแฮช
แท็กรานอาหารของผูใชทวิตเตอรมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู บริโภค อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05  กลาวคือ เมื ่อมี
พฤติกรรมการเปดรับแฮชแท็กรานอาหารของผูใชทวิต
เตอรมากก็จะมีการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากตาม
ไปดวย แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
เปดรับแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมาก มากท่ีสุด
ค ือ เห ็นแฮชแท ็กร านอาหารบนทว ิตเตอร   ซ่ึง
พฤติกรรมที่ยิ่งเห็นแฮชแท็กรานอาหารมากเทาไหร ก็
ยิ่งมีความสำคัญในการตัดสินใจไปซื้อ ไปชิม ไปตาม
ร านอาหารท ี ่อย ู  ในแฮชแท ็กทว ิตเตอร   และมี
วัตถุประสงคการใชแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร
เพื่อดูรูปภาพหนาตาของอาหาร เพราะดวยรูปแบบ
ของทวิตเตอรที ่มีการทวีตขอความสั ้น ๆ พรอมกับ
รูปภาพหรือวิดีโอ ดังนั้นหากเลือกที่จะใชทวิตเตอร
เปนสื่อกลาง ก็ควรเลือกใชแฮชแท็กรานอาหารในการ
ทวีตบนทวิตเตอรดวย เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายได
มากกวาทวีตแบบไมติดแฮชแท็กโดยใชเครื่องมือใน
การเปดรับ รองลงมารีทวิต แสดงความคิดเห็นและกด
ถูกใจมากเทาไหรก็ยิ่งทำใหกระตุนการตัดสินใจซ้ือเพ่ิม
มากขึ้น และกลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคการใชแฮช
แท็กรานอาหารบนทวิตเตอรเพื่อดูรูปภาพหนาตาของ
อาหารหร ืออานขอความรีว ิว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของชุมจักร สุขสบาย (2560) พบวาพฤติกรรม
การใช Twitter มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก 
ซ้ือเบเกอรี่ของคนใน Twitter ผานทาง #อรอยนะรูยัง 
โดยปจจัยดานพฤติกรรมการใชงาน Twitter ที ่มี
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ความสัมพันธสูง พฤติกรรมการใชงาน Twitter มี
ความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอรี่

3. ความนาเชื่อถือมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค

ผลการว ิ จ ั ยพบว  าความน  า เช ื ่ อถ ื อ มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของ
ผูบริโภค เปนความสัมพันธในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ ระด ับ .05 กล าวค ือ เม ื ่อแฮชแท็ก
รานอาหารของผูใชทวิตเตอรมีความนาเชื่อมากก็จะมี
การตัดสินใจซื ้อของผู บริโภคมากตามไปดวย โดย
พบวาขอความแฮชแท็กรานอาหารมีความนาเชื่อถือ 
อย ู  ในระด ับเห ็นด  วยมาก  ข อความแฮชแท็ก
รานอาหารมีความนาเชื่อถือมากที่สุด หมายความวา 
ขอความในแฮชแท็กรานอาหารมีความนาเชื ่อถือ
มากกวาการไมติดแฮชแท็ก และยังเกิดความรูสึกของ
ผูบริโภคตอผูเขียนที่เขียน จะมีความเปนกลางในการ
ใหข อมูล เกี ่ยวกับอาหารและบริการที ่ผ ู บร ิโภค
ตองการ สงผลใหกลุ มตัวอยางตัดสินใจซื ้อ ความ
นาเชื่อถือของผูสงสารสามารถทำใหเกิดการโนมนาว
จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แฮชแท็ก
รานอาหารแบรนดที ่ม ีช ื ่อเส ียงมีความนาเช ื ่อถือ
มากกวารานทั่วไป แสดงใหเห็นวา ความนาเชื่อถือมี
ความสัมพันธกับความตัดสินใจซื ้อ ตามแฮชแท็ก
รานอาหารโดยสวนใหญผู บริโภคจะใหความสนใจ
รานอาหารแบรนดที่มีชื่อเสียงมากกวา เพราะมีแหลง
อางอิงตาง ๆ ในการใหความเช ื ่อมั ่นและ ความ
นาเชื ่อถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภวรรณ 
คณานุรักษ (2556) ที่กลาววา ความนาเชื่อถือของ
แหลงสาร ผูสนับสนุนสาร ตองมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากผูรับสาร เมื่อแหลงสาร
ได ร ับการยอมรับ ในทางกลับกันแหลงสารที ่ไม

นาเชื่อถือ ผูรับสารจะปฏิเสธไมยอมรับหรือเชื่อถือใน
สารที่สงมา ดังนั้นความนาเชื่อถือเกิดจากหลายปจจัย
และเปนความตั้งใจของแหลงสารที่จะทำใหเกิดการ
รับรู  และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิเรข รัศมี
จาตุรงค (2554)  พบวา กลุมตัวอยางใหความเชื่อถือ
ตอเว็บไซตในระดับมาก โดยความนาเชื ่อถือไดใช
ภาษาท่ีเขาใจงาย และ ลักษณะการโตตอบมีความเปน
มิตร นาพูดคุยดวย เนื ่องจากเนื ้อหาขาวสารที ่ มี
ลักษณะท่ีเบา 

4 . การร ับร ู การตลาดเช ิงเน ื ้ อหาในแฮชแท็ก
รานอาหารบนทวิตเตอรมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

ผลการวิจัยพบวาการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหา
ในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู บริโภค อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 กลาวคือ การรับรู
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอรมาก พบวากลุมตัวอยางมีความบอยครั้งในการ
เปดรับเนื ้อหาในรูปแบบรูปภาพมากที ่ส ุด เนื ้อหา
รูปแบบคือรูปภาพมากที ่ส ุดเพราะภาพมีการสื่อ
ความหมายและรายละเอียดที่อยากจะสื่อ จะตองมี
ความเขาใจงายและชัดเจน ซ่ึงรูปภาพจะเปนใหเขากับ
เนื ้อหาการตลาดไดสามารถเห็นภาพจริงจริงทำให
ผูบริโภคอยากตัดสินใจซ้ือ เม่ือกลุมตัวอยางเห็นภาพท่ี
สวยงาม ภาพอาหารน  าทานหร ื อบรรยากาศ
รานอาหารตามแฮชแท็ก ก็ยิ่งกระตุนใหอยากไปตาม 
อยากไปซ ื ้อเพ ิ ่มข ึ ้น และประเภทของแฮชแท็ก
รานอาหารที ่ม ีคำอธิบายที ่พูดถึงร านอาหารหรือ
ความรูสึกตอรานที่มีรูปภาพหรือขอความรีวิว ทำให
กลุมตัวอยางเห็นไดถึงบรรยากาศของรานอาหาร ย่ิง
ทำใหแฮชแท็กร านอาหารมีผลตอพฤติกรรม ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจ ัยของเพ็ญภิมล โสภณธนกิจ 
(2560) พบวาผูอานนิตยสารมีความพึงพอใจในระดับ
มากและชอบรูปแบบการนำเสนอประเภทขอความ 

5. พฤติกรรมการเปดรับ ความนาเชื่อถือ และการ
รับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กรานอาหารบน
ทวิตเตอร มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปดรับ ความ
นาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮช
แท็กรานอาหารบนทวิตเตอรมีอิทธิพลกับการตัดสินใจ
ซื ้อของผู บริโภค นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
กลาวคือ ถากลุมตัวยางมีพฤติกรรมการเปดรับ ความ
นาเชื่อถือ และการรับรูการตลาดเชิงเนื้อหาในแฮช
แท็กรานอาหารบนทวิตเตอรสูงก็ย่ิงอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซื้อมากขึ ้นตามไปดวย พบวากลุมตัวอยาง
ตัดสินใจไปทานรานอาหารตามแฮชแท็กรานอาหาร  
รองลงมาคือกลุมตัวอยางมีความตองการอยากไปซ้ือ
หรือไปชิมรานอาหารตามแฮชแท็กรานอาหารบนทวิต
เตอร    ตามด วยกล ุ มต ัวอย างความต องการไป
รานอาหารตามแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร และ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผานทางออนไลนตามแฮชแท็ก
รานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของปภัสนันท ชมจัน
ทึก (2561) พบวาการเปดรับแฮชแท็กทองเที ่ยว
สามารถกระตุนใหเกิดความตองการทองเที่ยวไดและ
สงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากร
ของผูใชทวิตเตอร สวนใหญเปนเพศหญิงเปน Gen Y 

และมีรายไดส วนตัวตอเดือน ต่ำกวาหรือเทากับ 
15,000 บาท อ ีกท ั ้ งย ั งม ี การ เป ดร ับแฮชแท็ก

ร านอาหาร ค อนข างส ู ง  ด ั งน ั ้นถ าร านอาหาร 
ผูประกอบการ ตองการใชแฮชแท็กรานอาหารในการ
ประชาส ัมพ ันธ หร ือโฆษณา ร านอาหารอาจจะ
พิจารณาเลือกคนกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายหลักเพื่อให
ตอบโจทยตามความตองการ

2. จากผลการวิจัยพบวา การเปดรับการตลาด
รูปแบบเนื้อหาผานแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 
มากที ่สุดคือ รูปภาพ ขอความ และวิดีโอหรือ GIF 

image ตามลำดับ ผูประกอบการรานอาหารแบรนด
หรือรานอาหารทั่วไปจึงควรที่จะทำการตลาดรูปแบบ 
โดยม ีการถ ายให  เห ็นร ูปภาพอาหารช ัดๆ ด ูนา
รับประทานหรือภาพบรรยากาศรานพรอมกับขอความ
สั ้นๆ และติดแฮชแท็กรานอาหาร เพื ่อดึงดูดความ
สนใจของผูบริโภค

3. จากผลการวิจัยพบวา การเปดรับการตลาด
ประเภทเนื้อหาผานแฮชแท็กรานอาหารบนทวิตเตอร 
มากที่สุดคือ เนื้อหาความสนุกสนานหรือความตลก
ขบขันมากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการรานอาหารแบ
รนดหรือรานอาหารทั่วไป จึงควรที่จะทำการตลาด
ประเภทเนื้อหา ที่มีความตลก สนุกสนาน ขบขัน ดู
แลวทำใหเกิดอารมณสนุกสนาน เชน รูปภาพตลกๆ 
รูปภาพใสสติ๊กเกอร หรือการทำวิดีโอ และขอความ
ตลกขบขัน เพ่ือใหเกิดความแตกตางกับรานอาหารแบ
รนดคู แขง และติดแฮชแท็กรานอาหารดวยเชนกัน 
เพื ่อที ่จะนำไปสรางสรรคผลงานในการลงสื ่อ เพ่ือ
สงผลตอความคิดและการตัดสินใจของผูบริโภคตอแบ
รนดอีกดวย
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษามีขอบเขตการศึกษาเฉพาะแฮช
แท็กรานอาหารบนทวิตเตอร ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ตอจึงควรศึกษาแฮชแท็กในประเภทอื่น ๆ เชน แฮช
แท็กท่ีกำลังเปนกระแส เปนตน

2. ควรศึกษาขอมูลในสวนของสื่ออินเทอรเน็ตดานอ่ืน 
ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบดวย อาทิการเปรียบเทียบ
การใชแฮชแท็กบนทวิตเตอรและอินสตราแกรม 
เกี่ยวกับอิทธิพลของแฮชแท็ก ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภค
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