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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคมกบัความ

ตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดูรวีวิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการคน้หาการรวีวิ 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการ
หาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สถติกิารวเิคราะหส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย(Correlation coefficient)  

จากผลการวจิยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21-25 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และส่วน

ใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความดงึดูดใจผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มคีวามสนใจผู้มีอทิธิพลทางสื่อสงัคมที่ใช้วิธกีารน าเสนอที่น่าสนใจ ด้านความไว้วางใจผู้บรโิภคส่วนใหญ่
ไว้วางใจผู้มีอทิธิพลทางสื่อสงัคมที่มชีื่อเสยีงในสื่อออนไลน์ ด้านความเชี่ยวชาญผู้มอีิทธพิลทางสื่อสงัคมต้องมี
ความรูด้า้นอาหาร ดา้นความเคารพผูม้อีทิธพิลทางสื่อสงัคมต้องเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม ไม่มปีระวตัเิสยีหาย 
และดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตดิตามผูม้อีทิธพิลทางสือ่สงัคมทีม่บีุคลกิคลา้ยคลงึกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี อายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการเลอืก
ชมรวีวิร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วน
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการเลอืกชมรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ปจัจยัทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคม 
ด้านความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ ด้านความเคารพ ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการเลอืกชมรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคม รา้นอาหาร 
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ABSTRACT 
 

The Relationships between Consumer attitudes towards Social Media Influencers and Intentions 
to use the restaurant service after view Thai Consumer Reviews. A questionaire was used as a tool for a 
date collection. The statistics for the analysis of the data included percentage, mean and standard 
deviation. The statistics for hypothesis testing included t-test , one-way analysis of variance an a 
correlation coefficient analysis. 
  The results of the study were as follows:  

Most of the respondents were female, on the twenty-one to twenty-five age range, worked as 
private company employees, earned a monthly income of 20,001 to 30,000 Baht. which can be divided 
into five categories. First, customer intentions; the majority of consumers preferred creative and attractive 
content presented by social media influencers. Second, customer trustworthiness; the majority of 
consumers believe that social media influencers depend on their popularity and fame. Third, the field of 
expertise; the majority of consumers preferred the social media influencers who are cooking experts or 
nutritionists. Fourth, is respectability; the majority of consumers prefer influencers on social media have 
to have a good manners as well as being a good role model for the youth and society. Lastly, in terms of 
resemblance the majority of target consumers usually follow or pay attention with influencers on social 
media who have similar characteristic and lifestyles. 

Consumers had differences in terms of gender, income and occupation and had different 
intentions to use the service after reviewing the consumer reviews at statistically significant levels of 
0.05. The differences in status did not different intentions to use service after reviewing the consumer 
reviews at statistically significant levels of 0.05 The attitudes of consumers towards influencers on social 
media were in terms of attractiveness, trustworthiness, examining, expertise, respect and similarity were 
related to intentions to use the service after examining the consumer reviews at statistically significant 
levels of 0.01 
 
Keywords: Attitudes, Social Media Influencer, Restaurant  
 
บทน า 

ปจัจุบนัธุรกิจร้านอาหารมีให้เลอืกหลากหลาย ประกอบกบัสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และเมื่อผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะเปิดรบัขอ้มูลของสือ่สงัคมออนไลน์มากขึน้ จงึไดเ้ปลีย่นพฤตกิรรม
มาใช้ช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์เป็นหลกัในการค้นหาร้านอาหารเพื่ออ่านรีววิประกอบการตัดสนิใจเลือก
รบัประทานอาหารนอกบ้านผ่านบนช่องทางออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ทีส่ะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลต่างๆบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ที่ส าคญัในการ
คน้หา ดว้ยเหตุนี้ท าให้ผูป้ระกอบการในธุรกจิรา้นอาหาร จ าเป็นทีจ่ะต้องสรา้งฐานขอ้มูลส าหรบัการคน้หาขอ้มูล
ผ่านกลยุทธก์ารสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่หมาะสม และเขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการรบัประทานอาหารตามฐานขอ้มูลที่ไดว้างไว ้และผูป้ระกอบการรา้นอาหารแต่ละรายต้องให้
ความส าคญักบัการรกัษาฐานลกูคา้ เพราะจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ ลกูคา้มทีางเลอืกและแหล่งขอ้มูลเพื่อใช้
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ในการค้นหามากยิง่ขึน้ซึง่ผู้ประกอบการต้องพยายามท าใหลู้กคา้นึกถงึรา้นอาหารของตนเองก่อนรายอื่นๆ หรอื
การเขา้ไปอยู่เป็นทางเลอืกล าดบัแรกๆของลูกคา้ ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึต้องหากลยุทธก์ารสื่อสารผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางในการเขา้ถึงผูบ้รโิภคเป้าหมาย เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ รวมถึงขอ้วจิารณ์ หรอืรวบรวม
ขอ้มูลความคดิเหน็เกีย่วกบัความต้องการทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็และประหยดัทีส่ดุ ดงันัน้ สื่อ
สังคมออนไลน์  (Social Media) อาทิ เช่น  Website, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter และ Mobile 
Application ต่างๆ จงึถูกน ามาใชเ้พื่อสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่าในปจัจุบนัสื่อสงัคมออนไลน์ ได้รบัความนิยมสงูสุดในกลุ่มผู้บรโิภคและเป็นเทคโนโลยทีี่เขา้มาช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้ เรว็ขึน้ และประหยดัค่าใชจ้่ายในการด าเนินกจิกรรมการตลาด
ต่างๆเพิม่มากขึน้(รฐัวทิย ์ทองภกัด,ี 2555) 

รปูแบบของการน าเสนอโฆษณาทีเ่ป็นทีน่ิยมคอื การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นสื่อกลางในการน าเสนอ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปยงักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย หากสงัเกตใหด้แีลว้จะพบว่าในโฆษณาเกอืบทัง้หมดจะมบีุคคล
ทีม่ชีื่อเสยีงจากหลากหลายอาชพีนอกเหนือไปจากวงการบนัเทงิทีม่ดีารา และศลิปินนกัรอ้ง แต่ยงัคลอบคลุมไปถงึ
วงการกฬีาผ่านนักกฬีาดงัๆในขณะนัน้ หรอืผู้ประสบความส าเรจ็ทางธุรกจิ เป็นต้น (ภสัสรนันท์ เอนกธรรมกุล , 
2553, หน้า 1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายธุรกจิจะมีการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงเขา้มามบีทบาทในการโฆษณา เพื่อเป็น
ตวักลางในการสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย เป็นสิง่ดงึดูดใจที่ไดผ้ล (Effective Appeal) ตรงตาม
ความต้องการหรอืความปรารถนาของผู้บรโิภค ซึ่งเป็นผู้ชม ผู้อ่าน หรอืผู้ฟงัโฆษณานัน้สนใจ จงึทาให้เขาเกิด
ความสนใจในโฆษณา กล่าวอกีนัยหนึ่งก็คอื หน้าที่ของสิง่ดงึดูดใจ จะท าหน้าที่เป็นผู้บอกให้ผู้บรโิภคทราบว่า            
“นี่คอืผลติภณัฑ์ที่คุณต้องการ หรอืสิง่ที่จะสนองความปรารถนาของคุณให้ไดร้บัความพงึพอใจ ” (Bovee, 1995,
หน้า232) 

Vero เอเจนซี่ที่ปรกึษาด้านการตลาด บอกว่า จากผลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของอินฟลูเอนเซอร ์
(Influencer Impact Study) ให้ค าจ ากัดความ Influencer คือ บล็อกเกอร์หรือบุคคลบนโลกออนไลน์อื่นๆ ที่มี
ผูต้ดิตามมากพอทีจ่ะสรา้งผลกระทบดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกจิได ้Influencerมหีลายแบบ เช่น กรูดูา้นความงาม
และแฟชัน่ คนที่ชอบท่องเที่ยวและชมิอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเกม ดนตร ีภาพยนตร์ รวมไปถึง 
Celebrity คนดงัที่ออกสื่อโซเชี่ยลเป็นประจ า ผลการศึกษายงับอกอีกว่า คนยุค Millennial (อายุ 24-35 ปี) และ 
Gen Z (อายุ 16-23 ปี) เชื่อถือในตัวอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อโซเชียลมากกว่าแคมเปญโฆษณาราคาแพงใดๆจะ
สามารถท าได ้สว่นหนึ่งเพราะคนกลุ่มนี้รบัข่าวสารการตลาดผ่านการตดิตาม Influencer มากกว่าโฆษณาแบบอื่น 
(เป็นทวี ีวทิยุ สิง่พมิพ ์หรอืออนไลน์) เหน็ไดจ้าก ผูท้ีต่ดิตามอนิฟลูเอนเซอรบ์นสือ่โซเชยีลเชื่อถอืในตวัอนิฟลูเอน
เซอรม์ากกว่าคนกลุ่มอื่น ทีไ่ม่ใช่กลุ่มเพื่อนและครอบครวั กว่า 80% เขา้ไปเชค็ดูความเคลื่อนไหวของอนิฟลเูอนเซ
อรห์ลายครัง้ในหนึ่งสปัดาห์ และคาดหวงัว่าจะเหน็การอพัเดตใหม่ๆ, 59% ของชาว Millennial ตดัสนิใจซื้อตาม
ค าแนะน าของอนิฟลูเอนเซอรโ์ดยตรง และ 75% อยากเหน็อนิฟลูเอนเซอรแ์นะน าผลติภณัฑ์ต่างๆ เชื่อว่าอนิฟลู
เอนเซอร์แนะน าสนิค้าเหล่านัน้โดยบรสิุทธิใ์จถึงแม้ว่าจะได้รบัค่าตอบแทนกต็าม (Brand Inside ธุรกิจคิดใหม่, 
2561) 

ในปจัจุบนัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกเปิดรบัสือ่ของผูบ้รโิภคหนัไปสนใจการสือ่สารของผูท้รงอทิธพิลใน
โลกออนไลน์มากกว่าการโฆษณา เพราะต้องการขอ้มูลทีม่าจากประสบการณ์การใชจ้รงิทีผู่บ้รโิภคใหค้วามเชื่อใจ 
เน่ืองจากเนื้อหาและบทความต่างๆ ที่มอียู่มากมายในโลกออนไลน์ ท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคต้องการเลอืกที่จะเปิดรบั
เฉพาะเรื่องที่ตนเองให้ความสนใจ และการที่กลุ่มผู้บรโิภคไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาเป็นส่วนหนึ่งของการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อสนิค้าจงึท าใหผู้ท้รงอทิธพิลในโลกออนไลน์เป็นอกีช่องทางหนึ่งทีต่ราสนิคา้เลอืกทีจ่ะให้ เป็นอกีหนึ่งช่อง
ทางการสือ่สารใหถ้งึกลุ่มบรโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูท้รงอทิธพิลในโลกออนไลน์เหล่าน้ีเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
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เฉพาะดา้นและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูต้ดิตาม เรยีกไดว้่าเป็นผูน้ าความคดิของกลุ่มและยงัมผีูต้ดิตามจ านวน
มากที่ชื่นชอบในสิง่เดียวกนั นอกจากนัน้ยงัได้รบัความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ติดตาม และมีการใช้สื่อออนไลน์ที่
หลากหลายเพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอกีดว้ย(วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิดา้ ปีที ่2 ฉบบัที ่1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษาถึงอทิธพิลเรื่องทศันคติที่มีต่อผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม มี
ความสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการเลอืกชมการรวีวิของผูบ้รโิภคเพื่อน าขอ้มูลและผลการศกึษามาใชใ้น
การวางแผนกลยุทธท์างการตลาดอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและยงัเป็นแนวทางผูท้ีส่นใจในเรื่องน้ี
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปไดต้ามตอ้งการ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์การคน้หาการรวีวิรา้นอาหารผ่าน
สือ่สงัคมออนไลน์จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ก่เพศอายุรายไดต่้อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสื่อสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการ
เลอืกชมรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภค 

3. เพื่อศกึษาความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการเลอืกชมรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชพี อาย ุและ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 1.2 การทศันคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลจากการรวีิว ได้แก่ ความดึงดูดใจ ความไว้วางใจ ความช านาญ
เชีย่วชาญ ความเคารพ ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิแตกต่างกนั 

2. ทศันคตทิีม่ต่ีอผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ประกอบด้วย ความดงึดูดใจ ความไว้วางใจ ความช านาญ
เชีย่วชาญ ความเคารพ ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการ
ดรูวีวิ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560, 212-213) การแบ่ง
ส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร ์โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได ้อาชพี การศกึษา ศาสนา ยุคสมยั อายุ ขัน้ตอนในวฏัจกัรชวีติ
ครอบครวั หรอืเป็นการแบ่งสว่นตลาดตามขนาด โครงสรา้ง และการกระจายของประชากร การแบ่งสว่นตลาดตาม
ปจัจยัทางประชากรศาสตรท์ีนิ่ยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศกึษา และ
อาชพี ซึง่ใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลกูคา้ โดยถอืเกณฑจ์ากความตอ้งการของลกูคา้ และพฤตกิรรม
การใชผ้ลติภณัฑข์องลกูคา้ ซึง่มกัจะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ช่องทางสื่อสารผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ตโดยมกีารแบ่งปนัขอ้มูล ข่าวสาร สถานการณ์อื่นๆ ไปยงัใหบุ้คคลอื่นรบัทราบผ่านการท างานบนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่สื่อสงัคมออนไลน์เป็นสือ่ทีแ่พร่กระจายในหลายทาง มหีลายคนสามารถเขา้ร่วมสนทนาได ้(Many 
to Many) และมักมีเนื้อหาจากการถ่ายทอดของผู้บริโภคเอง (User Generated Content) (ภิเษก ชัยนิรนัดร์, 
2557) โดยเป็นสือ่ทีผู่ส้รา้งเนื้อหาจดัท าขึน้หรอืพบกบัเหตุการณ์นัน้ดว้ยตนเอง โดยจะมกีารแบ่งปนัขอ้มูลข่าวสาร
กบัผู้ที่อยู่ภายในสงัคมเดยีวกนัได้อย่างรวดเรว็ (Elizabeth, 2012) ซึ่ง Social Media กลายมาเป็นเครื่องมอืทาง
การตลาดที่มอีทิธพิลสูงเป็นอย่างมากที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงมากขึน้ ใช้เงนิน้อย และยงัสามารถ
กระจายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเก่ียวกบัผูมี้อิทธิพลบนโลกออนไลน์ ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั (2556)กล่าวว่า 
การสรา้งกระแสโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคในปจัจุบนั หากใชเ้พยีงการโฆษณาในวถิดีัง้เดมิตามธรรมเนียมปฏบิตัอิาจไม่
เพยีงพอและไม่ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในยุคทีส่ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้ตลอดเวลาสื่อออนไลน์
กลายเป็นช่องทางอนัทรงประสทิธภิาพในการเขา้ถงึขอ้มูลและช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคแมว้่าความ
เชื่อถอืของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโฆษณาในสื่อหลกัอาจลดลงแต่ในทางกลบักนัผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลที่
ไดร้บัจากบุคคลที่มคีวามน่าเชื่อถอืในโลกออนไลน์ก่อนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารมากขึน้ ผูท้รงอทิธพิลใน
สื่อออนไลน์จงึกลายเป็นเครื่องมอืการตลาดทีต่ราสนิคา้ต้องแสวงหาเพื่อใชเ้ป็นสื่อกลางในการตดิต่อกบัผูบ้รโิภค
อย่างไรกด็กีารเลอืกใชผู้ท้รงอทิธพิลควรค านึงถงึช่วงเวลา ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้และเทคนิคทีใ่ชใ้นการสือ่สาร
กบัผูบ้รโิภคดว้ย เพราะสิง่ทีผู่บ้รโิภคในยุคนี้ต้องการมากที่สุดคอื ความน่าเชื่อถอืและความเชื่อใจซึง่หาไม่ไดง้่าย
นกัจากงานโฆษณาในรปูแบบเดมิ 

การใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงในการสรา้งแบรนดน์ัน้ ควรจะต้องค านึงถงึคุณลกัษณะ 5 องคป์ระกอบทีส่ าคญั
(ภสัสรนนัท ์อเนกธรรมกุล, 2553) ดงันี้  

1) ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบุคคลดังกล่าวรวมถึง ความ
น่าเชื่อถือ และความสามารถที่กลุ่มเป้าหมายยึดถือเป็นแบบอย่าง เช่น ทาทา ยงั เป็นบุคคลที่มชีื่อเสยีงระดบั
นานาชาตมิาโฆษณาสถาบนัลดความอว้นมาร ีฟรานซ ์จากผลการวจิยัของ วรรษมน  
วรรษมนอนิทรสกุล (2558) ทีศ่กึษาถงึ อทิธพิลของอนิสตาแกรมบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงต่อพฤตกิรรมการบรโิภค สนิคา้
แฟชัน่ออนไลน์ พบว่า การรบัรูค้วามน่าเชื่อถือของบุคคลที่มชีื่อเสยีงส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคสนิค้า จาก
อนิสตาแกรมของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง  

2) ความช านาญ เชี่ยวชาญ (Expertise) คือ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคล           
นัน้ ๆ เช่น นักวชิาการอาจารย ์สุนีย ์สนิธุเดชะ เป็นพรเีซนเตอรใ์หก้บัมหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การท าอาหารอย่างอาจารยย์ิง่ศกัดิ ์มาโฆษณาสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเครื่องปรุงรสอาหาร เป็นตน้  

3) ความดงึดูดใจ (Attractive)คอื การดงึดูดใจจากรูปร่าง หน้าตา บุคลกิภาพของพรเีซนเตอร ์เช่น พอล
ล่า เทเลอร ์มาโฆษณาน าเสนอโฟมล้างหน้าซแีคร ์หรอื ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลด ีมาเป็นพรเีซนเตอรใ์หก้บัททีร ีเฟ
เชยีลโฟม เป็นต้น จากผลการวจิยัของ ธนัต์ชนก สทิธพินัธ ์(2558) ทีศ่กึษาเรื่อง การเปิดรบัสื่อและทศันคติของ
ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อสนิค้าออนไลน์ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิความงามที่มต่ีอการใช้บุคคลมชีื่อเสยีงมารบัรองสนิคา้ผ่าน
อนิสตาแกรม พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตเิหน็ดว้ยต่อการใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงมารบัรองสนิคา้ผ่านทางอนิสตาแกรม 
เพราะการมชีื่อเสยีงและความสวยงามเป็นสิง่ทีด่งึดดูใจใหซ้ือ้สนิคา้  
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4) ความเคารพ (Respect) คอื ความเคารพที่กลุ่มเป้าหมายมต่ีอความส าเรจ็ของบุคคลนัน้ ๆ ท าใหเ้กดิ
ความชื่นชมและน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต จึงควรเลือกพรีเซนเตอร์ที่คนยอมรบั ถึงการประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติเขา  

5) ความเหมอืน (Similarity) ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย (Similarity) เป็นลกัษณะสดุทา้ยของลกัษณะ
ทีน่่าดงึดดู (Attractiveness) เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึระดบัของผูน้ าเสนอสนิคา้ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัผูบ้รโิภคในแง่
ของลกัษณะความสมัพนัธใ์นการน าเสนอสนิคา้ ทัง้ทางดา้นบุคคลกิภาพและพืน้ฐานการด าเนินชวีติเช่น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ระดับทางสงัคม ฯลฯ (Cialdini, 2007) ความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน าเสนอสินค้ามี
ความส าคญัอย่างมาก เพราะผูบ้รโิภคจะมทีศันคตทิีด่ขี ึน้เมื่อพวกเขาสามารถเปรยีบเทยีบกบัผูน้ าเสนอสนิค้าที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัได ้ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงทีน่ าเสนอสนิคา้กจ็ะมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ และยงัช่วยเพิม่คุณค่าของตรา
สนิคา้มากขึน้อกีด้วย (Shimp, 2003) นอกเหนือจากน้ีความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ยงัเป็นความคลา้ยคลงึกนั
ตัง้แต่ต้นทางคอืผูน้ าเสนอสนิคา้ถูกถ่ายทอดไปจนถงึปลายทางนัน้ คอืผู้บรโิภคทีร่บัชมสามารถดงึดูดผูบ้รโิภคให้
รูส้กึสนใจในสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้จงึน าไปสูก่ารตัง้ใจซือ้ได ้Erdogan (1999) 

แนวคิดและทฤษฎีทศันคติของผู้บริโภค พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้สว่นหนึ่งไดร้บั
อิทธิพลอย่างมากมาจากทัศนคติของผู้บริโภคที่เกิดจากการรบัรู้และจดจ าในสิ่งๆนัน้ เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภค 
การศึกษาทศันคติจึงเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถ้องแท้ ทัศนคติ คือ การเอนเอียงใน
ความรู้สึกและความคิด ที่เกิดจากการที่บุคคลประเมินผลจากการรบัรู้ภายในจิตใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง (Kotler & 
Armstrong, 2012) โดยมทีศิทางเป็นในแง่บวกหรอืแง่ลบอย่างสม ่าเสมอ โดยมแีนวโน้มทีท่ศันคตจิะส่งผลต่อการ
แสดงออกของบุคคลนัน้ๆ ว่าจะต่อต้านหรอืเขา้หาสิง่นัน้ๆ โดยทศันคตนิัน้มกัไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัภายนอก 
เช่น บุคคลอื่นๆหรอื โฆษณา และปจัจยัภายใน เช่น ความรูส้กึ หรอื ประสบการณ์ในตนเอง ท าใหแ้ต่ละคนกจ็ะมี
ทศันคติที่แตกต่างกนัออกไปในเรื่องเดยีวกนั โดยทศันคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  (Solomon et al., 
2010) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ ความตัง้ใจ (Attention) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จกัสนิค้าและ
บรกิารนัน้ก่อนซึง่กเ็กดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจในการรบัสารการท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายรบัรูว้่ามสีนิคา้ชนิด
นัน้วางขายอยู่ในตลาด (Lewis, 1898 อา้งในกติตสิริพิลัลภ, 2547, หน้า 11) ผูบ้รโิภคทีม่ศีกัยภาพจะตอ้งไดร้บัการ
ดึงดูดความสนใจก่อนที่จะเกิดการตัง้ใจซื้อสนิค้าหรือบริการนั ้นๆการเลือกใช้สี (Color),การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
(Typography), ภาพ (Image), เสยีง (Sound) หรอืการใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง(Celebrities) เพื่อดงึดูดความสนใจต่อ
ผูบ้รโิภคและยงัมกีารใชข้อ้ความเพื่อดงึดดูความสนใจทีเ่รยีกว่าสโลแกน (Slogan) สโลแกนทีด่สีามารถดงึดดูความ
สนใจของผูบ้รโิภคทีม่สีนิคา้หรอืบรกิารไดท้นัท ี(Van, 2012) การน าขัน้ตอนความตัง้ใจ (Attention) มาใชว้างแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นลกัษณะการตัง้ค าถามที่ว่าท าอย่างไรเราจะสามารถดงึดูดผู้บรโิภคใหส้นใจในสนิค้า
หรอืบริการ?อะไรคือกลยุทธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้รบัรู้? อะไรคือแคมเปญที่จะสื่อให้ผู้บรโิภคได้
ตระหนกัถงึตราสนิคา้ (Brand Awareness Campaign)? อะไรคอืช่องทางหรอืเครื่องมอืทีเ่ราใชส้ือ่ไปถงึผูบ้รโิภค? 
ควรใชข้อ้ความหรอืสโลแกนอะไรเพื่อสือ่ไปถงึผูบ้รโิภค? (Boundless, 2016) 

20 อนัดบั ฟู้ดบลอ็กเกอรใ์นประเทศไทย ตวัอย่างแชลเนลทีม่ยีอดคนตดิตามใน Youtube ทีไ่ดร้บัความ
นิยม(Star Engage, 2561) 

Starvingtime ผู้ตดิตาม FB 4,272,500 คน IG 1.4 ลา้นคน,YouTube 157,133 subscribersเพจที่ไดร้บั
ความนิยมสูงมาก ดูได้จากยอดคนติดตามทัง้ในเฟสบุคและไอจี เพราะเพจนี้ข้อมูลรีวิวแน่น ทัง้ รูปภาพ 
รายละเอยีด ราคา ทีต่ัง้รา้น 
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หม่อมถนัดแดก ผู้ติดตาม FB 872,839 คน IG 18,000 คนYouTube 2,061,818 subscribers เริม่แรก
พาตะเวนชมิรา้นอร่อยๆ จนตอนน้ีมรีา้นขา้วแกงเป็นของตวัเอง คอื ขา้วแกงหม่อมถนดัแดก 

PEACH EAT LAEK ผู้ติดตาม  FB 478,932 คน IG 57,700 คน YouTube 3,671,498 subscribers 
ถงึแมว้่ายอดตดิตามในเฟสบุคหลกัแสน แต่ยอดตดิตามในยูทปูชาแนลเป็นลา้น เป็นรายการที่เน้นกนิ กนิทุกอย่าง
เกลีย้ง ทมีงานเฮฮากนัเองเลยท าใหย้อดตดิตามพุ่งเรื่อยๆ 

GuzjungJiraa Channel ผูต้ดิตาม FB 227,253 คน Youtube 252,032 subscribers สาวสวยคนนี้ตอนนี้
ผนัตวัเองมาท ารายการอาหารทีแ่ชลแนลยทูปู พาไปชมิรา้นดงัๆหลายรา้น 

CHANAGAN ผู้ติดตาม YouTube 950,428 subscribers หนุ่มคนนี้มีแชลแนลยูทูปของตัวเองที่เอาไว้
คอยอพัเดทรวีวิ ทดลองทานอาหารแบบแปลกๆ ไม่ซ ้าใคร จงึท าใหม้ผีูต้ติามใน YouTube มากถงึ 9 แสนกว่าคน 
LAITANG ลายแทงผูต้ิดตาม YouTube 98,314 subscribers แชลแนลทีม่คีนพูดถงึว่าเป็นการรวีวิที่ REAL ทีสุ่ด 
และไรส้ครปิทีส่ดุ 

BoomTharis ผูต้ดิตาม FB 273,644 คน Youtube 667,565 subscribers เพจทีค่นพูดถงึว่าเป็นบุคคลที่
อธบิายรายละเอยีดรา้นอาหารไดด้ทีีส่ดุหนึ่งคนในบรรดา Youtuber 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการคน้หาการรวีวิ ซึง่ไม่สามารถ
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
ที่มีอายุตัง้แต่  20 ปีขึน้ไป ที่มีประสบการณ์การรวีิวร้านอาหารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ต่อความตัง้ใจใช้บ รกิาร
รา้นอาหารหลงัการเลอืกชมการรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
ใชว้ธิกีารค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดบัรอ้ยละ 5% ดงันัน้ผลจากการค านวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา
จ านวน 385 ตวัอย่างและส ารองตวัอย่างไวจ้ านวน 15 ตวัอย่าง รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
วธิสีุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) 
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ 
ขัน้ตอนที่ 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลอืกกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีตัราการ

ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื หรอื แทบ็เลต็ในการคน้หาการรวีวิรา้นอาหาร เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหาร โดยจะ
โพสต์ลงิค์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึง่สงัคมออนไลน์เหล่านี้จะสามารถตอบโจทยส์ าหรบัผูบ้รโิภคที่มปีระสบการณ์
การคน้หาการรวีวิรา้นอาหาร ซึง่จดัตัง้อยู่ในสถานทีด่งัต่อไปนี้ คอื 1) FACEBOOK 2) TWITTER 3) YOUTUBE 
4) PANTIP 

ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างโดยใชก้ารสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) จากการเลอืกสถานที่
โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบเจาะจง จงึไดท้ าการแบ่งอตัราการท าแบบสอบสอบถาม โดยเกบ็สถานทีล่ะ 100 ชุด 

ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) จะท าการโพสต์ลงิคข์อง
แบบสอบถามไวเ้พื่อใหผู้้บรโิภคหลายกลุ่ม ที่มปีระสบการณ์การรวีวิรา้นอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึง่ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถคลิกไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทันที ผู้วิจ ัยจะท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวน
แบบสอบถาม 400 ชุด 
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เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล การสรา้งแบบสอบถามส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ไดม้าจากการศกึษาทฤษฎ ีแนวความคดิ งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง และเอกสารต่างๆทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยไดอ้อกแบบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 
3 สว่นพรอ้มกบัวธิกีารตอบค าถามดงัต่อไปนี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choices) และเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close ended question) และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติที่มต่ีอผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร
ร้านอาหารหลงัการดูรวีิว เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ความดงึดูดใจ ความไวว้างใจ ความช านาญเชีย่วชาญ ความเคารพ ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ ( Interval 
Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดูรวีวิ  เป็นลกัษณะค าถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Question) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึง่แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์จี านวน
ทัง้หมด 4 ขอ้โดยใช้วธิกีารให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี้ 
1.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื่อเป็นการอธิบายให้ทราบถึง

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยสามารถแยกการวเิคราะหต์ามแบบสอบถามไดด้งันี้ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ใชส้ถติิวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา คอื การแสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 

1.2 ทศันคติของผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ใช้สถิติวเิคราะห์เชงิพรรณนา คอื การหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และการหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 ความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารหลงัการดูรวีิว ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และการหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิทีางสถติ ิดงันี้ 
2.1 สถติิวเิคราะหค์่าท ี(Independent t - test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็น

อสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ  
2.2 สถติวิเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ สถานภาพ อาชพี อายุ และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติจิะท าการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ทีร่ะดบัความส าคญัทางสถติทิี ่0.05 หรอืทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% โดยใช้การเปรยีบเทยีบเชงิพหุ (Multiple Comparison) ตามวธิกีาร Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) หรอื Dunnett-T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่กลุ่มตวัอย่าง 
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2.3 ค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชใ้นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัแปร ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยทีแ่ต่ละตวัมรีะดบัการวดัขอ้มูล
ในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 282 

คน คดิเป็นร้อยละ 70.50 สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 อายุ 21 - 25 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาทจ านวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.8 

ตอนที่ 2 ทศันคติที่มต่ีอผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ประกอบดว้ย ความดงึดูดใจ ความไวว้างใจ ความ
ช านาญเชีย่วชาญ ความเคารพ ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.91 และเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหค์วามตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ  โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.94 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานขอ้ที่ 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะปจัจยัทางบุคคล ประกอบด้วยเพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิแตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่2 ทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ประกอบดว้ย ความดงึดูดใจ ความไวว้างใจ 

ความช านาญเชี่ยวชาญ ความเคารพ ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย มีความสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร
รา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะปจัจยัทางบุคคล ประกอบดว้ยเพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิแตกต่างกนั 

ด้านเพศ ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารหลงัการดูรวีิวไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากเนื่องจากเพศหญิงมแีนวโน้ม และมคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบั
ขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่
มคีวามต้องการที่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีห้เกดิขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและ
เพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม 
ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั (ปรมะ สตะเวทนิ. 2533:112)โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2560) ที่กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องของ
ค่านิยม ทศันคติ และความคดิความอ่าน สาเหตุมาจากวฒันธรรม สงัคม หรอืบรบิทโดยรอบ ที่ก าหนดบทบาท
กจิกรรมของคนทัง้สองเพศไวต่้างกนั ท าใหท้ัง้สองเพศนี้มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 

ดา้นสถานภาพ ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารหลงัการดูรวีวิไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศุภาสนิี โชคงาม (2555) ศกึษา
เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้เครื่องส าอางประเทศเกาหล ีประเภทผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า ส าหรบัผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นสถานภาพไม่มผีลต่อการเลอืกซือ้เครื่องส าอาง 
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ด้านอาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารหลงัการดูรวีวิแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่
มผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลพบว่า
อาชพีที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
แตกต่างกนั 

ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใช้บริการร้านอาหารหลังการดูรีวิวแตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ฐานปนีย ์โอวาทมหาศลิป์,2557) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเป๊ียะ
ในปจัจุบนัของ พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเป๊ียะทีต่่างกนั  โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 
กลุ่ม คอื กลุ่มคนรุ่นเก่า อายุ 40-60 ปี กบักลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุต ่ากว่า 20-39ปี พบว่ารอ้ยละ 99.2 ของคนรุ่นเก่า
เคยทานขนมเป๊ียะ 

ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหาร
หลงัการดูรวีวิแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 รายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2553) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัตวัแปรดา้นรายไดเ้พิม่เตมิอกีว่า
รายไดเ้ป็นตวัแปรทีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารของบุคคลไดด้เีช่นเดยีวกบักรณีตวัแปรการศกึษา เพราะ
เป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล้เคียงกันและมีความสมัพันธ์ระหว่างกันสูงมาก กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูงนัน้มักมี
การศกึษาสงู มตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีด่ ีจงึมกัถูกผลกัดนัใหม้คีวามจ าเป็นทีต่้องเรยีนรูห้าขอ้มลูขา่วสารต่างๆให้
ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ การเปิดรบัสือ่จงึจ าเป็นส าหรบัผูร้บัสารกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล เจตศรสีุภาพ (2558) : ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ป้ียด ปาป้า (Beard PaPa’s) ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รายได ้
การศกึษาและอาชพี เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดสว่นตลาด ครอบครวัทีม่รีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสื่อสงัคม ประกอบดว้ย ความดงึดดูใจ ความไวว้างใจ 
ความช านาญเชี่ยวชาญ ความเคารพ ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย มีความสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร
รา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ 

ความดงึดดูใจ ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคม ดา้นความดงึดดูใจโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใช้บรกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัสงู 

ความไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสงัคม ด้านความไว้วางใจ
โดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใช้บรกิารรา้นอาหารหลงัการดูรวีวิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก 

ความช านาญเชี่ยวชาญ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสงัคม ด้านความ
เชี่ยวชาญโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดูรวีิว อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 

ความเคารพ ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคม ดา้นความเคารพโดยรวม มี
ความสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดูรวีวิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัสงู  

ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงอทิธพิลทางสือ่สงัคม ดา้นความ
เหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจยัพบว่าผู้ประกอบการควรจะให้ความส าคัญกับผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุ21- 25 ปี 

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท เนื่องจากว่ากลุ่มเหล่านี้จะมคีวามตัง้ใจ
ใช้บรกิารหลงัการเลอืกชมรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่นซึ่งถือเป็นผลดต่ีอผู้ประกอบการ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทุกราย 

2. จากผลการวจิยัทีศ่กึษาทศันคตทิีม่ต่ีอผูท้รงทางสื่อสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารหลงั
การเลอืกชมการรวีวิของผู้บรโิภคมากที่สุด โดยแบ่งเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความดงึดูดใจผู้บรโิภคส่วนใหญ่มี
ความสนใจผูม้อีทิธพิลทางสือ่สงัคมทีใ่ชว้ธิกีารน าเสนอทีน่่าสนใจ ดา้นความไวว้างใจผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ไวว้างใจผูม้ี
อทิธพิลทางสื่อสงัคมที่มีชื่อเสยีงในสื่อออนไลน์ ด้านความเชี่ยวชาญผู้มีอทิธพิลทางสื่อสงัคมต้องมีความรู้ด้าน
อาหาร ด้านความเคารพผูม้อีทิธพิลทางสื่อสงัคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดขีองสงัคม ไม่มปีระวตัิเสยีหาย และด้าน
ความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมายผู้บรโิภคส่วนใหญ่ติดตามผู้มอีทิธพิลทางสื่อสงัคมที่มบีุคลกิคลา้ยคลงึกนั ซึง่จาก
ขอ้มูลทีไ่ดน้ี้ผูป้ระกอบการ หรอืผูท้ีต่้องการจะเขา้มาประกอบอาชพีรา้นอาหาร จ าเป็นต้องศกึษาถงึลกัษณะของผู้
ทรงอทิธพิลทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งกระแสบอกต่อในกลุ่มผูบ้รโิภค ซึง่จะส่งผลใหก้ารเลอืกบุคคลทีเ่ขา้มาท า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการบอกต่อมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

3. ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ได้กลายเป็นเค รื่องมือการตลาดที่ส าคัญที่
ผูป้ระกอบการแสวงหา เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกบัผู้บรโิภคซึ่งมอีทิธพิลในเกณฑ์ที่สงู  หากนักโฆษณา
หรอืนักการตลาด ต้องการน าเสนอผลติภัณฑ์ผ่านสื่อบุคคลเหล่านี้ ควรจะเลอืกผู้มอีทิธพิลที่มีลกัษณะตรงตาม
ความตอ้งการประเภทของรา้นอาหาร เพื่อทีช่่วยดงึดดูใจผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารรา้นอาหารเพิม่ขึน้ 

4. ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่ส าคัญที่
ผูป้ระกอบการแสวงหา เพื่อใชเ้ป็นสือ่กลางในการตดิต่อกบัผูบ้รโิภคซึง่มอีทิธพิลในเกณฑท์ีส่งู หากนกัโฆษณาหรอื
นักการตลาด ต้องการน าเสนอผลติภณัฑ์ผ่านสื่อบุคคลเหล่านี้ ควรจะเลอืกผูม้อีทิธพิลที่มลีกัษณะตรงตามความ
ตอ้งการประเภทของรา้นอาหาร เพื่อทีช่่วยดงึดดูใจผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารรา้นอาหารเพิม่ขึน้ 

5. ผลการวจิยัสรุปไดว้่า ผูม้อีทิธผิลทางสือ่สงัคมทีผู่ป้ระกอบการควรน าไปใชใ้นการสื่อสารทางการตลาด 
ควรใช้บุคคลประเภทที่มคีวามเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อาทเิช่นมชี่วงอายุวยัเดียวกนั มีรูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (lifestyle) คลา้ยคลงึกนั ใชบ้รกิารรา้นอาหารคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัเพจลายแทง เพจที่
มีผู้ติดตามที่ชื่นชอบร้านอาหารประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น เน่ืองจาก เพจดงักล่าวได้อธิบายและน าเสนอข้อมูล
เกีย่วกบัอาหารญีปุ่น่ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์อาจารยท์ี่
ปรกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าที่
มคีุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเหลอื ตรวจสอบ รวมทัง้แกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ใน
การท าสารนิพนธฉ์บบันี้อย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ 

ผูว้จิยักราบขอบพระคุณรองศาสตาจารย ์สุพาดา สริกิุตา และ อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบ
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัฉบบันี้ 
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ขอขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีใ่หค้วามเมตตา ใหค้วามรูท้ ัง้ในทาง
ทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตั ิและขอขอบคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สดุทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจใหต้ลอด
มา รวมถงึเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนๆ นิสติคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม สาขาการตลาด(นอกเวลาราชการ) รุ่นที ่19 
ส าหรบัน ้าใจ มติรภาพ และค าแนะน าต่างๆ ทีม่สีว่นช่วยใหส้ารนิพนธเ์ล่มนี้สมบรูณ์ รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุก
ท่านทีส่ละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวจิยั และขอขอบคุณผูม้สีว่น
ช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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