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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์และความตั้งใจจะใช้บริการหลัง

การชมรีวิวทางออนไลน์ของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทาง

ออนไลน์ของผู้บริโภค 2.) เพ่ือศึกษาความต้ังใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออน 

ไลน์ของผู้บริโภค 3. ) เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะทางประชากร ศาสตร์กบัพฤติกรรมการรับชมรีวิว

ร้านอาหารทางออนไลน์ วิธกีารวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ที่เคยรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 440 รายโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัญ

ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Chi-Square และ t-

test, F-test, LSD  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มช่วงอายุส่วนใหญ่คือระหว่าง 

21-30 ปี อาชีพส่วนใหญ่คือ ลูกจ้างเอกชน รายได้ส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศและอาชีพไม่มี

ความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ แต่ในลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ด้านอายุ มี

ความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบรีวิวที่ผู้บริโภคนิยมรับชมคือ เน้น

ภาพถ่ายหรือวีดีโอพร้อมข้อความประกอบเลก็น้อย เล่าเร่ืองเน้นสนุกสนาน ความยาว 3-10 นาท ีเหตุผลที่ท  า

ให้เลือกชมรีวิวพบว่าค าตอบที่มาก 

ที่สดุคือ เพ่ือเปรียบเทยีบหรือหาทางเลือกก่อนตัดสนิใจใช้บริการ ในส่วนของระดับความต้ังใจจะ

ใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิวทางออนไลน์พบว่าในภาพรวมผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนัมีความความต้ังใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิวทางออนไลน์ที่ไม่ต่างกนั 
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1. บทน า 

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวม 385,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม 

Chain Restaurant  )ร้านอาหารระบบเครือข่าย  แฟรนไชส์ สาขา ) 110,000 ล้านบาท  )เติบโต  2.9–5.9%) 

และกลุ่ม Non-chain Restaurant  )แบบไม่มีเครือข่าย  แฟรนไชส์ สาขา  )275,000 ล้านบาท)   เติบโต  6.9 – 

8.9%) ต่างก าลังเผชิญกบัการแข่งขันที่สงูข้ึนจากผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งรายใหญ่–ราย

เลก็ ซ่ึงแน่นอนว่าความอร่อยน้ันเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ปัจจุบันการจะอาศัยปัจจัยความ ‘อร่อย’ ดังกล่าวเพียง

อย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะยอมจ่ายเงินเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ ที่ท  าให้รู้สึกว่าคุ้มค้ากับเงินที่เสีย

ไป และภาพลักษณ์ท าให้รู้สึกพิเศษที่ได้มาซ่ึงประสบการณ์น้ี ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไป ท าให้นักการ

ตลาดต้องหาช่องทางใหม่ๆในการดึงลูกค้า จากคู่แข่งขันที่เกิดข้ึนมากมายมาให้ได้ สิ่งส าคัญคือการท าโฆษณา

ผ่านช่องทางโซเชียลเนต็เวิร์ค ตามกระแสโลกออนไลน์ในตอนน้ี การตลาดแบบปากต่อปากจึงถูกพัฒนาผ่าน

กระแสโซเชียลเนต็เวิร์ค ผ่านทางการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ มาเป็นการท ารีวิวออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงที่

ช่วยสร้างการรู้จัก และสร้างความสนใจได้มาก ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการรีวิวเป็นหน่ึงในกลยุทธ์

ยอดนิยมในการท าการตลาดออนไลน์ จากที่สื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักในชีวิตประจ าวันที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงไป

แล้ว ในปี 2013 Yelp ได้ให้ผลส ารวจไว้ว่า ร้านอาหารที่ถูกรีวิวบนเวบ็ไซต์ Yelp ในปี 2012 ที่ผ่านมา 

ร้านอาหารที่มีผลการรีวิวอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมากจน มียอดจองเตม็ทุก

โตะ๊ และในทางกลับกนัร้านอาหารที่ผลการรีวิวอยู่ในเชิงลบ กไ็ด้รับผลกระทบจนเหลือยอดจองโตะ๊เพียงแค่ 1 

ใน  3  เท่าน้ัน ร้านอา หารบางร้าน มีจ านวนดาวเพ่ิมข้ึนเพียงแค่คร่ึงดวง กส่็งผลถึงจ านวนลูกค้าที่จะเพ่ิมสูงข้ึน

กว่าเดิมถึง 33-94  % แสดงให้เหน็ว่าอิทธิพลของการท ารีวิวมีผลต่อการรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภค

เป็นอย่างมาก จากผลส ารวจของเวบ็ไซต์ Bluepolointeractive.com ในอเมริกากล่าวว่ามีผู้บริโภคกว่า 72% 

เช่ือว่าข้อมูลที่เสิร์จบนอินเทอร์เนต็มีความน่าเช่ือถือ โดยให้ความเห็นว่าข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีเหมือนเป็นการ

แนะน าแบบส่วนตัว เหมือนค าแนะน าแบบปากต่อปากจากเพ่ือนฝูง พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเช่ือการ

บอกต่อทางออนไลน์มากกว่าค าโฆษณาโดยตรงจาก แบรนด์น้ันๆ ท าให้การรีวิวจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของลูกค้าสูง ข้อดีจากการท ารีวิวร้านออนไลน์อาทิเช่น 1.การกระจายของข้อมูลที่รวดเร็ว เข้าถึง  )

กลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด จากการแชร์ของผู้บริโภค เช่น ถ้าเราท าร้านอาหารขายไก่ทอดสูตรใหม่ เราท ารีวิวไก่

ทอด เมื่อมีผู้บริโภคเข้ามาเหน็รีวิวของเราแล้วน้ัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะส่งต่อรีวิวของเราไปยังคนที่ชอบ

รับประทานไก่ทอด หรืออาจเป็นกลุ่มคนเลยกไ็ด้ น่ันท าให้การท ารีวิว เกิดการแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ตรงจุดและรวดเรว็ เข้าถึงผู้บริโภคได้จ านวนมากในเวลาอันสั้น 2.ามน่าเช่ือถือและสร้างความประทบัใจ คว  )

การจดจ า การรีวิวจากผู้ที่ใช้งานจริงจะมีน า้หนักมากกว่าการโฆษณารูปแบบอื่น รีวิวที่ดีจะท าให้ผู้ที่ได้รับชมรีวิว

  รู้สกึประทบัใจ จดจ าและเกดิความต้องการได้รับประสบการณ์อย่างในรีวิวน้ันบ้าง3.ต้นทุนต ่า การรีวิวต่างๆ  )

น้ันใช้ทุนเร่ิมต้นที่ต ่ากว่าการท าโฆษณารูปแบบอื่น อย่างเช่นการไม่จ าเป็นต้องเช่าสถานที่ส าหรับถ่ายโฆษณา 

เพราะการท ารีวิวสามารถถ่ายที่ร้านอาหารได้เลย หรือไม่จ าเป็นที่จะต้องจ้างนักแสดงที่มีช่ือเสียง เพราะการท า
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รีวิวเน้นที่การเล่าเร่ืองแบบเป็นธรรมชาติ และความน่าเช่ือถือที่เหมือนเพ่ือนเล่าให้เพ่ือนฟัง เป็นการแข่งขันกัน

ทางความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะในการสื่อสาร 4.วัดผลได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจน เช่นจากยอดขายที่เพ่ิมข้ึน   )

ยอดการติดตามเพจ การกดถูกใจ หลังจากที่ได้ปล่อยรีวิวออกไปสู่โลกออนไลน์ น่ันจึงแสดงให้เหน็ว่าการท า

รีวิว เป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหน่ึงที่น่าสนใจ ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลมากหาก รีวิวที่สร้างมาน้ัน

ตรงกบัความสนใจของผู้บริโภค 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษารีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ที่ท  าให้ผู้บริโภคมีความสนใจรับชม 

และอทิธพิลของรีวิวที่เกดิข้ึนหลักจากการรับชม เพ่ือให้เหน็ถึงรูปแบบความสนใจที่ชัดเจน และตอบค าถามถึง

ตลาดเป้าหมายของการท ารีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ ผู้บริโภคสนใจรับรีวิวรูปแบบใหน เพ่ือวัตถุประสงค์

อะไร ผู้ที่มีอทิธพิลในการรับชมรีวิว การสร้างโอกาสในการได้รับรีวิวและช่องทางที่รับรีวิว เพ่ือการพัฒนากล

ยุทธ์ทางด้านการสื่อสารการตลาดในช่องทางออนไลน์ ส าหรับธุรกจิร้านอาหารและธุรกจิอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภค 

2. เพ่ือศึกษาความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ขอ
ผู้บริโภค 

3. เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการรับชมรีวิว
ร้านอาหารทางออนไลน์ 

 

3. สมมุติฐานการศึกษา 

1.  ลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ของผู้บริโภคมีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหาร

ทางออนไลน์ 

2.  ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความต้ังใจจะใช้บริการหลัง

ชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา  

1. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในการสร้างรีวิวทางออนไลน์ 

2. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงแก้ไขสื่อโฆษณาจูงใจร้านอาหาร

ของตนเอง 
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3. สามารถเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจและเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองพฤติกรรมการ

รับชมรีวิวทางออนไลน์ของผู้บริโภค 

5. ขอบเขตของการศึกษา  

5 .1 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

งานวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภค และ 

ความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหารน้ันหลังจากการชมรีวิวทางออนไลน์   

5 .2 ขอบเขตทางดา้นประชากร   

ประชากรที่ใช้ศึกษาในคร้ังน้ี คือผู้บริโภคที่เคยรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นประชากร

ที่ไม่ทราบค่าแน่นนอน โดยใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน  440 คน   

5 .3 ขอบเขตทางดา้นระยะเวลา   

ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ ์ – 13 เมษายน 2560 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั  

ตัวอย่างที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ีคือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เคยรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากร โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเช่ือม่ัน   49  % ค่าความผิดพลาด

สงูสดุที่จะเกดิข้ึน 5% โดยใช้สตูรดังต่อไปน้ี กัลยา วานิชย์บัญช  า , 2992, น  .11 )  กลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ีเท่ากับ 389  คนผู้วิจัยขอเพ่ิมเป็น  9 43 ลักษณะเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร์และ พฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ให้เลือกได้ 1 ค าตอบจ านวน  24 ข้อ ตอบได้หลายค าตอบจ านวน 1 

ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้ังใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิวทางออนไลน์  เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 

Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวแบ่งเป็น 9 ระดับ ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ดังน้ี  

ส่วนที่ 1  ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแปรอิสระเพ่ือส าหรับ

สามารถแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกจากกันได้ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  )Check list) 

จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค  )analyzing consumer behavior)  ค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรีวิวทางออนไลน์ของผู้บริโภค
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โดยใช้รูปแบบค าถามตามหลัก 6W1H แบ่งหมวดค าถามออกเป็น 7 หมวดใหญ่ ประกอบด้วย 20 ข้อย่อย ซ่ึง

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ )Check list) จ านวน 20 ข้อ  

ส่วนที ่3 ระดับความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการดูรีวิวทางออนไลน์ เพ่ือศึกษาระดับความ

ต้ังใจจะใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคหลังจากที่ได้รับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์แล้ว โดยใน

แบบสอบถามส่วนน้ีผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนตามระดับความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหาร ว่าเกิดขึ้ น

บ่อยเพียงใหน ตามมาตราส่วนประมาณค่า )Rating scale) แต่ละค าตอบเป็นการให้คะแนนอยู่ 9   ระดับตาม

หลัก Likert Scale คือ ระดับความต้ังใจเกิดข้ึนบ่อยที่สุด, ระดับความความตั้งใจเกิดขึ้นบ่อย, ระดับความ

ความตั้งใจเกดิขึ้นปานกลาง,ระดับความความต้ังใจเกดิข้ึนน้อย และระดับความความต้ังใจเกดิข้ึนน้อยที่สดุ 

6.1 การวิเคราะหข์อ้มูล  

โดยการน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการดังน้ี 

 6.1 .1  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) และคีย์แบบสอบถามที่ถูกตอบแบบออฟไลน์ลงใน Google 

from เพ่ือรวบรวมแบบสอบถามให้ต่อเน่ืองกนั   

6.1 .2  การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส 

 6.1 .3  การประมวลข้อมูล น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทกึและประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติ 

SPSS โดยเกณฑก์ารให้คะแนนและตอบขึ้นอยู่กบัประเภทของค าถาม 

 6.1 .9  วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลลักษณะประชากรณ์

ศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และข้อมูลพฤติกรรม

การรับชมรีวิวร้านอาหารทางออนไลน์ 

 6.1. 9  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล

ความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังการรับชมรีวิว 

6.1. 1  วิเคราะห์ผลทางสถิติ  Chi-Square และ T-test , One way ANOVA เพ่ือทดสอบสมสตุิ

ฐานของงานวิจัย 

 

7. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.1  เพศชาย 149 

คน มีกลุ่มอายุ 21-30 ปีมากที่สุด จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 - 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 15.2  ด้านอาชีพ มากที่สุดคือลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ กลุ่ม นักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 27.7  ด้านรายได้มากทสีุดคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 

30.5 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.1 
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7.1 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการรบัชมรีวิวรา้นอาหารทางออนไลน(์6W1H) 

1. รูปแบบรีวิวร้านอาหารที่เลือกชม What 

1.1   ลักษณะการรีวิวที่เลือกชมบ่อยที่สุดคือ เน้นภาพถ่าย พร้อมข้อความประกอบ เล็กน้อย 

จ านวนค าตอบ 158 คิดเป็นร้อยละ 35.9  

1.2  รูปแบบการเล่าเร่ืองที่ชอบมากที่สดุคือ เล่าเร่ืองเน้นตลก สนุกสนาน มีเน้ือหา จ านวนค าตอบ 

225 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 51.1  

1.3 ประเภทร้านอาหารที่เลือกชมรีวิวบ่อยที่สดุ พบว่า จาก1,320 ค าตอบ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกให้ค าตอบที่ บุฟเฟต์ มากที่สดุจ านวน 179 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ กาแฟ/

เบเกอร่ีจ านวน 170 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 38.6 และอาหารญ่ีปุ่นจ านวน 159 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 

36.1   

 2. ช่วงโอกาสที่เลือกรับรีวิวร้านอาหาร (When) 

 2.1  ช่วงเวลาที่เข้ารับชมรีวิวบ่อยที่สุด คือ ไม่จ ากดัช่วงเวลาจ านวน 204 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 

46.4 

 2.2  การท าโปรโมช่ันส่งเสริมการตลาดท าให้เลือกเข้าชมรีวิวร้านอาหารน้ันหรือไม่ พบว่าค าตอบ

มากที่สุด คือรับชมถ้าก าลังต้องการรับประทานอาหารประเภทน้ันอยู่ จ านวน 188 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 

42.7 

 2.3 โอกาสได้ชมรีวิวมาจากแหล่งใดมากที่สุด คือการแชร์หรือบอกเล่าของเพ่ือน/คนรู้ จัก มาก

ที่สดุจ านวน 181 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.1 

 3. ช่องทางที่เลือกรับรีวิวร้านอาหาร (Where) 

 3.1  ช่องทางที่รับชมรีวิวบ่อยที่สดุ คือหน้าเฟสบุคของตัวเองจ านวน 273 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 

62.0 

 4. เหตุผลที่เลือกรับรีวิวร้านอาหาร (Why)    

  4.1  เหตุผลในการรับชมรีวิวร้านอาหารน้ันมากที่สดุ คือเพ่ือเปรียบเทยีบหรือหาทางเลือกก่อน

ตัดสนิใจใช้บริการจ านวน 239 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.3  

 4.2  จ านวนรีวิวที่รับชมก่อนการตัดสนิใจใช้บริการร้านอาหาร คือ2-3 รีวิวมากที่สดุ เป็นจ านวน 

183 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 41.6 

 4.3  ความรู้สกึไม่มั่นใจหากไม่ได้รับชมรีวิวก่อนเลือกร้านอาหาร คือเป็นบางคร้ังมากที่สดุ เป็น

จ านวน 263 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 59.8 

 5. )บลอ็กเกอร์ทผู้ีบริโภคให้ความสนใจ (Who) 

 5.1  บลอกเกอร์หรือผู้เขียนรีวิวที่เลือกชมมากที่สดุ คือมีสิ่งยืนยันว่าได้ไปร้านน้ันมาแล้วจริงๆ  

เป็นจ านวน 165 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 37.5 

327327327



 

 5.2  การใช้ดารา เซเลบริตี้  เนต็ไอดอลมามีส่วนร่วมในการรีวิวมีผลต่อการเลือกตัดสนิใจชมรีวิว 

คือ เป็นบางคร้ังมากที่สุด เป็นจ านวน 213 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 48.4 

 6.) ผู้มีอทิธพิลต่อการเลือกรับรีวิวร้านอาหาร (Whom) 

 6.1  ผู้ที่แนะน าให้ให้รับชมรีวิว คือหาด้วยตัวเองมากที่สุด เป็นจ านวน 248 ค าตอบคิดเป็นร้อยละ 

56.1 

 6.2 จ านวนผู้ติดตาม หรือ ยอดLike & Share มีผลต่อการเลือกชมรีวิวหรือไม่ คือเป็นบางคร้ังมาก

ที่สดุเป็นจ านวน 279 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 63.4 

 7. ) เลือกชมรีวิวแล้วเป็นอย่างไร(How) 

 7.1  เมื่อได้ดูรีวิวร้านอาหารแล้วส่งต่อให้ผู้อื่นดูหรือไม่ คือไม่เลย มากที่สดุเป็นจ านวน 177 

ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 40.2  

 7.2  การรับชมรีวิวท าให้รู้สึกเป็นคนทนัสมัย คือเป็นบางคร้ัง มากที่สดุเป็นจ านวน 191 ค าตอบ 

คิดเป็นร้อยละ 43.9 

7.3  เมื่อดูรีวิวแล้วยังหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ไม่ใช่การริวิวอกีหรือไม่ คือหาเพ่ิมบางคร้ัง มากที่สดุ

เป็นจ านวน 265 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 60.2 

7.4  มักใส่คอมเม้นทห์รือการแสดงความคิดเหน็ในรีวิวน้ันหรือไม่ คือไม่แสดงคอมเม้นทใ์ด ๆ 

มากที่สุดเป็นจ านวน 303 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 68.9 

7.5  ความถี่ในการรับชมรีวิว คือไม่จ ากดัช่วงเวลา/แล้วแต่โอกาส มากที่สุดเป็นจ านวน 267 

ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 60.7 

7.6  ระยะเวลาในการรับชมรีวิว ต่อ 1 รีวิว ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 3-10 นาท ีมากที่สดุ

เป็นจ านวน 174 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.5 

7.7 หากในรีวิวกล่าวว่าร้านอาหารน้ีไม่ดี แต่คนรู้ จักหรือเพ่ือนเคยไปมาแล้วกล่าวว่าดี จะยังเลือก

ไปร้านอาหารน้ันหรือไม่ คือไป เม่ือได้หาข้อมูลรีวิวอื่นเพ่ิมแล้วมากที่สุดเป็นจ านวน 188 ค าตอบ คิดเป็นร้อย

ละ 42.7  

 7.2  ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการใหร้ะดบัความตั้งใจจะใชบ้ริการรา้นอาหารหลงัการชมรีวิว

ทางออนไลน ์

  ระดับความตั้งใจจะใช้บริการร้านอาหารหลังชมรีวิวทางออนไลน์โดยรวม พบว่าผู้บริโภคให้ระดับ

ความตั้งใจปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1.  )ระดับความตั้งใจหลังชม/อ่าน รีวิวแล้วรู้สึกอยากใช้

บริการทันที อยู่ในระดับมาก  2.  )ความตั้งใจหลังชม/อ่าน รีวิวแล้วรู้สึกเฉย ๆ / เท่าเดิม อยู่ในระดับปาน

กลาง 3.  )ระดับความตั้งใจหลังชม/อ่าน รีวิวแล้วรู้สกึไม่อยากใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบว่ารูปแบบรีวิวที่ผูบ้ริโภคนิยมรบัชมคือ เน้นภาพถ่ายพร้อมข้อความประกอบ

เลก็น้อย และรีวิวแบบเป็นคลิปวีดีโอ ซ่ึงรูปแบบรีวิวที่นิยมมากที่สดุคือ เล่าเร่ืองให้สนุกสนาน ความสนุกสนาน

จะท าให้เพลินเพลินและติดตามไปจนจบรีวิว อาหารที่ถูกนิยมรบัชมรีวิวมากที่สุด คืออาหารประเภทบุฟเฟต์ 

ชาบู อาหารญ่ีปุ่น กาแฟ/เบเกอร่ี ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แสดงใหเ้ห็นว่าเมนูที่ผู้บริโภคเลือกชม ไม่ใช่

เมนูที่จะรับประทานในทุกๆ วัน เป็นสิ่งที่บ่อยๆเราจะต้องวางแผนมาก่อนแล้วว่าอยากจะรับประทานสิ่งน้ี 

มักจะรับประทานกันในมื้อพิเศษ น่ันแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการดูรีวิวเพ่ือเปรียบเทยีบหรือ เพ่ือตรวจสอบความ

ม่ันใจก่อนที่จะไปใช้บริการจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัด้านเหตุผล ที่ว่าเลือกชมรีวิวรา้นอาหารดว้ยเหตุผลอะไร 

ค าตอบที่มากที่สุดคือ เพ่ือเปรียบเทียบหรือหาทางเลือกก่อนตัดสินใจใช้บริการ สามารถรับชมรีวิวความยาว 

3-10 นาทต่ีอ1 รีวิวได้ และพวกเขาจะรับชมรีวิว 2-3 รีวิว จนถึงจ านวนไม่จ ากัด ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค าตอบจากช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภครบัชมรีวิวมากที่สุดคือไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน เพราะมักชม

รีวิวเมื่อเกดิความต้องการหาทางเลือก แต่ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกชมมากอีกช่วงคือ กลางคืน-ดึก อีกสิ่งหนึง่

ที่สนบัสนุนค าตอบเหล่านี้ ได้ดี คือการท าโปรโมช่ันส่งเสริมการตลาดน้ันจะถูกสนใจมากที่สุด ก็ต่อเม่ือ

ผู้บริโภคก าลังต้องการรับประทานอาหารประเภทน้ันอยู่ และเพศหญิงแสดงความสนใจในตัวโปรโมช่ัน

มากกว่าเพศชาย แต่การท าโปรโมช่ันกยั็งสามารถดึงความสนใจให้ผู้บริโภครับชมรีวิวน้ันได้อยู่ถึงแม้จะไม่ได้

ก าลังต้องการรับประทานอาหารประเภทน้ันอยู่กต็าม ซ่ึงจะเป็นการกลับมารับชมในภายหลัง ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ยังกล่าวว่าบางคร้ังพวกเขาจะเกดิความไม่มั่นใจขึ้นเมื่อไม่ได้ดูรีวิวก่อนที่จะใช้บริการ  

ในขณะที่ ดารา เซเลบริต้ี หรือ เน็ตไอดอล มีอิทธิพลต่อการเลือกชมรีวิวร้านอาหารเป็นส่วนน้อย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัค าตอบที่น่าสนใจอกีข้อหน่ึงของเหตุผลในการเลือกรับชมรีวิวร้านอาหาร ค าตอบที่น้อยที่สุดคือ 

การติดตามบลอ็กเกอร์คนน้ันอยู่แล้ว เช่นเดียวกนั ในส่วนของดารา เซเลบริต้ี หรือ เน็ตไอดอล เป็นบางคร้ัง

เท่าน้ันที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ รวมถึงจ านวนยอดไลค์และยอดแชร์มีผลต่อการเลือกเข้าชมรีวิวเป็นบางคร้ัง 

แต่บล็อกเกอรห์รือผูรี้วิวทีผู่บ้ริโภคใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดคือ บุคคลทั่วไปที่ไม่มีช่ือเสยีงและมีสิ่งยืนยันว่าได้

ไปใช้บริการร้านน้ันมาแล้วจริงๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจัยของ  อิทธิภมูิ พรหมมา และ ธีรารัตน์ วรพิเชษฐ์ 

 )2998  ) ที่พบว่า รีวิวของนักท่องเที่ยวจะมี ผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากนักท่องเที่ยว ไม่สามารถสอบถามความคิดเหน็ผู้ที่เคยพักจากแหล่งอื่นได้ ความคิดเหน็ที่ถูกรีวิวจึง 

ส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจจองโรงแรมใหม่  จากงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า ช่ือเสียงของดารา เซเลบริตี้  

หรือเนต็ไอดอล กต็าม เป็นเพียงส่วนที่ช่วยสร้างการรู้จักแต่ไม่ได้สร้างความเช่ือถือให้กับผู้บริโภค สอดคลอ้ง

กบั งานวิจัยของ แพร ไกรฤกษ์  )2558 ) ที่พบว่าบิวต้ีบลอ็กเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม ในด้านการก่อให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ รีวิวน้ัน ซ่ึง เน้ือหารีวิวที่

ดึงดูดความสนใจข้ึนอยู่กบัสิ่งที่กลุ่มผู้ชมสนใจอยู่แล้ว โดยข้อความที่ จะเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ได้
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คือข้อความที่สื่อความหมายว่าบิวต้ีบลอ็กเกอร์คนน้ันใช้ ผลิตภัณฑน้ี์ด้วยตัวเอง  

ช่องทางที่ไดร้บัชมรีวิวมากที่สุด คือหน้าเฟสบุคตัวเอง จากการแชร์หรือบอกเล่าของเพ่ือน ซ่ึง

พอๆกับการที่เหน็เพราะเป็นโฆษณาขึ้นมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูที้่มีส่วนใหไ้ดร้บัชมรีวิว น้ัน ค าตอบที่มากที่สุด

คือ หาด้วยตัวเอง และเพ่ือน ในด้านการส่งต่อรีวิวให้ผู้อื่นดูน้ัน ค าตอบส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของ ไม่ส่งเลย

ไปจนถึงส่งบ่อย-บางคร้ัง ซ่ึงเพศชายมีการส่งต่อมากกว่าเพศหญิง และผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกไม่แสดงคอม

เม้นท์หรือความคิดเหน็ใดๆ ลงในรีวิว แต่จะสามารถเปล่ียนมาเป็นผู้แสดงคอมเม้นท์หรือความคิดเหน็ได้ก็

เมื่อไปใช้บริการมาแล้วไม่เป็นจริงตามรีวิว น่ันช้ีให้เหน็ว่าคุณภาพและการบริการเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ไม่ได้คิดว่าการรับชมรีวิวท าให้รู้สึกทันสมัย และจากการรับชมรีวิวก่อนจะไปใช้บริการร้านอาหารน้ัน

ผู้บริโภคยังหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพ่ิมเติมอกีบางคร้ัง และจากค าถามที่ว่า หากในรีวิวกล่าวว่านรา้นอาหารนี้

ไม่ดี แต่เพือ่นหรือคนรูจ้ักของท่านเคยไปมาแลว้ กล่าวว่ารา้นนี้ ดี ท่านยงัจะเลือกไปรา้นนั้นอยู่หรือไม่ ซ่ึง

ค าตอบส่วนใหญ่อยู่ที่ ไป เม่ือได้หาข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมแล้ว  

ในส่วนของระดับความตั้งใจจะใช้บริการหลังการชมรีวิวน้ันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ใน

ระดับค่าเฉล่ียน้ัน เกดิความรู้สึกอยากจะใช้บริการทนัทมีากที่สุด ในเพศหญิงและชายน้ันเกิดระดับความตั้งใจ

ไม่แตกต่างกนั ช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไป คือช่วงอายุที่เกดิความต้ังใจอยากจะใช้บริการทนัทมีากที่สดุ 

 

 9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา  

1.  จากการศึกษารูปแบบรีวิวพบว่ารูปแบบที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดคือการได้เหน็ภาพ

ของอาหารเป็นหลัก  ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากน าเสนอภาพประกอบอาหารดูน่ากิน เห็น

บรรยากาศร้านที่น่าสมัผัส น าเสนอภาพในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค และเสริมการให้

คะแนนเป็นระดับดาวเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 

2.  จากการศึกษาโอกาสที่ได้รับชมรีวิวพบว่าการใช้การส่งเสริมโปรโมช่ันทางการตลาดเข้ามามีส่วน

ร่วมท าให้น่าสนใจ ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารควรมีกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการส่งต่อ การกดแชร์หรือแท

กช่ือเพ่ือนอาทเิช่น ให้แทกช่ือเพ่ือนที่จะชวนมาทานอาหารด้วยกัน แล้วจะได้ส่วนลด หรือได้อาหารจานพิเศษ 

ถ้าท าในรูปแบบโฆษณาให้เน้นสีสรรสดใส ดึงดูดผู้หญิง เพราะผู้หญิงมีการกดเข้ามาชมจากโฆษณามากกว่า

ผู้ชาย 

3.  จากการศึกษาช่องทางที่รับชมรีวิวพบว่า ช่องทางที่ผู้บริโภคได้รับชมมากที่สุดคือเฟสบุค ด้ังน้ัน

ผู้ประกอบการร้านอาหารควรใช้วิธกีารเชิญให้ลูกค้าช่วยเขียนคอมเม้นสั้นๆ พร้อมโพสรูปและแทกช่ือร้าน เพ่ือ

ใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไปที่มารับประทานอาหาร เพ่ือช่วยเป็นการย่ืนยันถึงคุณภาพของร้านอาหารอกีเสยีง 

4.  จากการศึกษาเหตุผลที่เลือกรับชมรีวิว พบว่ามากที่สุดคือเพ่ือเปรียบเทียบหาทางเลือกก่อน

ตัดสินใจและ และเพ่ือสร้างความมั่นใจก่อนไปใช้บริการ ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารควรมีการสร้างรีวิว
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แบบให้คะแนนเป็นดาว ไว้ส าหรับให้ลูกค้ากดให้คะแนนเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ในการรีวิวมีการบอกราคา

อาหาร บอกแผนที่การเดินทาง และองค์ประกอบอื่นๆ ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สกึได้รับข้อมูลมากที่สดุ  

5.  จากการศึกษาบล็อกเกอร์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดพบว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่มี

ช่ือเสยีงและมีสิ่งยืนยันว่าได้ไปร้านอาหารน้ันมาแล้วจริง ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารจึงควรสังเกตุหาลูกค้า

ที่มีความภักดีต่อแบรนด์มาเป็นผู้ท าการรีวิว เช่นด้วยการสร้างกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพ่ือเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือไปด้วยในตัว 

6.  จากการศึกษาผู้มีอิทธิพลในการรับชมรีวิวพบว่ายอดไลค์และยอดแชร์มีผลเป็นบางคร้ังมาก

ที่สดุ แต่จากช่องทางที่ได้รับชม ผู้บริโภคได้รับจากหน้าเฟสบุคเป็นส่วนมาก ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารจึง

ควรเน้นช่องทางการกระจายรีวิวในหน้าเฟสบุคให้มากที่สุด เพราะจะได้ทั้งเร่ืองช่องทางและผู้มีอิทธิพลในการ

รับชม 

7.  จากการศึกษาสิ่งที่ส าคัญจากการชมรีวิวคือการหาความม่ันใจและตัวเลือกที่ดีที่สุดก่อนไปใช้

บริการจริง แม้ว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคนิยมรับชมอย่างเดียวไม่แสดงความคิดเหน็ แต่เมื่อผู้บริโภคไปใช้บริการ

แล้วความเป็นจริงที่ผู้บริโภคได้ไปสัมผัสน้ันไม่ดีอย่างที่ในริวิวได้กล่าวไว้ ผู้บริโภคกพ็ร้อมจะคอมเม้นทท์ันที

โดยไม่ต้องเชิญชวน ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารควรใส่ใจควบคุมคุณภาพอาหารและการบริการให้ดีเสมอ 

และไม่เมินเฉยต่อรีวิวที่กล่าวโจมตีร้าน ผู้ประกอบการควรมีการเข้าไปอธิบายหรือแสดงความรับผิดชอบ ซ่ึง

น้ันจะท าให้ร้านอาหารดูมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

8. หากกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการร้านอาหารคือกลุ่มคนอายุ ไม่เกิน 20 ปี และ อายุ 31-

40 ปี ควรเน้นการท าการโปรโมทแบบคลิปวีดีโอ หากกลุ่มเป้าหมายคือ อายุ 21-30 ปี ควรสร้างการโปรโมท

โดยใช้ภาพถ่าย ใช้รูปภาพเป็นสิ่งที่ท  าให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์ กดแชร์หรือส่งต่อ หากกลุ่มเป้าหมายคือ อายุ 41

ปีข้ึนไป ควรเน้นการบอกคุณลักษณะต่างๆ บอกองค์ประกอบต่างๆ ของร้านอาหาร เช่น บอกแผนที่การ

เดินทาง ลักษณะของร้าน ราคาอาหาร ช่ือเมนูต่างๆ ส่วนผสมหลักๆของอาหาร  

4. ผู้ประกอบการควรท าโปรโมช่ันส่งเสริมการตลาดแบบเน้นให้เกิดการแชร์ หรือ แทกช่ือเพ่ือน 

การส่งต่อรีวิวของร้าน และ สร้างการรู้จักจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่รีวิวไว้ด้วย เช่นเวป็เพจ หรือเวป็ไซด์ของร้าน

เอง และบอกข้อมูลไว้ให้ครบถ้วน  
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