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บทคดัย่อ 
 
การวิจัยในครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ

รา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 
385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้Chi-Square test, Cramer’s V และ Somers’ d 

ผลการวจิยัพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี ประกอบอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 35,001 บาทขึน้ไป มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นเฉลีย่ต่อเดอืน  
1 – 3 ครัง้ต่อเดอืน มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ครัง้ละ 300 – 499 บาท ช่วงวนัในการใชบ้รกิาร คอื วนัเสาร ์– อาทติย ์
และรปูแบบบรกิารทีน่ิยมมากทีส่ดุ คอื อาหารชุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประเมินลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของร้านอาหารญี่ปุ่น         
ย่าน Community Mall ดา้นกระบวนการในระดบัมากทีสุ่ด และประเมนิลกัษณะทางดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นส่งเสรมิ
การขาย ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
1. ความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นเฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
2. ค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และผลติภณัฑ ์ 
3. ช่วงวนัในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัเพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
4. รปูแบบบรกิารทีน่ิยมมากทีส่ดุ มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ คอมมนิูตี ้มอลล ์
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the service marketing mix and behavior toward 
Japanese restaurants in community mall of customers in Bangkok Metropolis. The sample in this 
research comprised 385 customers of Japanese restaurants in community malls. Questionnaires were 
used in collecting data. Data were analyzed by the statistical methods of percentage, mean, standard 
deviation. Hypotheses were tested by utilizing chi-square test, Cramer’s V and Somer’s d. 

Results of the study are as follows: 
Most of the respondents were female, at the ages between 25 – 34 years old, employees in 

private companies, had monthly income of more than 35,001 baht. They visited Japanese restaurants in 
community malls 1 - 3 times per months, spent around 300 – 499 baht per time, on Saturday and 
Sunday. The most popular order was set menu. 

Most of the respondents evaluated the service marketing mix in the aspect of process at the 
highest level. The Product, sale promotion, people and physical evidence were rated at high level. 

The hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 revealed that: 
1. The average visit per month is associated with age, occupation, monthly income, product, 

sale promotion, people, physical evidence and process. 
2. The average expense per month is associated with age, occupation, monthly income and 

product. 
3. The meal time is associated with gender, age, occupation and monthly income. 
4. The most popular order is associated with occupation and monthly income. 
 

Keywords: Service marketing mixes, Behavior toward Japanese restaurants, Community Mall 

 
บทน า 

ในปี 2552 องค์กรส่งเสรมิร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ (Organization to Promote Japanese 
Restaurants Aboard หรอื JRO) ทีม่หีน้าทีส่นับสนุนรา้นอาหารญี่ปุ่นทีด่ าเนินกจิการในต่างประเทศ ส าหรบัใน
ประเทศไทยครัง้นี้ถอืเป็นการเปิดตวั JRO เป็นครัง้แรกในเดอืนกุมภาพนัธ ์2552 เพื่อเป็นการสนบัสนุนรา้นอาหาร
ญีปุ่น่ทีม่อียู่มากกว่า 1,000 แห่ง จากเดมิทีม่อียู่ประมาณ 750 รา้น จากผูป้ระกอบการ 500 บรษิทั ซึง่เป็นการลงทุน
ของทัง้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่ โดย JRO มบีทบาทในการพฒันาธุรกจิอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อใหผู้บ้รโิภค
อาหารญีปุ่น่ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ โดยในแต่ละปีรา้นอาหารญีปุ่น่จะมกีารเตบิโตเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 -15 โดย
คาดการณ์ว่าในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า มูลค่าตลาดรา้นอาหารญี่ปุ่นในไทยจะเพิม่ขึน้เป็น 10,000 ลา้นบาท มอีตัรา
เตบิโตรอ้ยละ 10 -15 ต่อปี (ศนูยว์จิยักสกิรไทย. 2552: online) 

ประเทศไทยมศีูนยก์ารคา้จ านวน 393 แห่ง เป็นคอมมูนิตี้มอลลก์ว่า 100 แห่ง โดยปี 2555 มพีืน้ทีเ่ปิด
ใหม่ประมาณ 625,000 ตร.ม. จนมพีืน้ทีข่ายมากเป็นอนัดบั 2 รองจากพืน้ทีข่ายของหา้งสรรพสนิคา้ อตัราการเปิด
ใหม่เฉลีย่ปีละ 10-15 แห่ง (ASTVผูจ้ดัการรายวนั. 2556: online) ซึง่เป็นส่วนส าคญัทีก่ระตุ้นมูลค่าตลาดคา้ปลกี 
คาดว่าตลอดปี 2556 ขยายตวัมากกว่า 10% มูลค่ารวมประมาณ 1.5-1.6 ลา้นลา้นบาท ซึง่ท าใหก้ารแข่งขนัใน
กลุ่มนี้รุนแรงมากขึน้ ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) ต้องมกีารปรบัตวัมากขึน้เพื่อสรา้ง
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ความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างลงตวัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรุงและขยาย
โครงการ การรกัษาฐานลกูคา้ประจ าและขยายฐานลกูคา้ใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง การบรหิารสิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ทีต่้องอาศยัความช านาญในการดูแลรกัษา ภายใต้ต้นทุนแรงงานทีส่งูขึน้ ในอนาคต ทัง้หมดลว้นเป็นความ 
ทา้ทายของผูป้ระกอบการกลุ่มนี้ (CPN. 2555: online) 

ในประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีา้นอาหารญีปุ่น่มากเป็นล าดบัที ่5 ของโลก รองจากสหรฐัฯ จนี เกาหลใีต ้
และไต้หวนั (ศูนย์วจิยักสกิรไทย. 2550: online) ซึ่งจะเหน็ว่าในร้านอาหารญี่ปุ่นในคอมมูนิตี้ มอลล์ มหีลาย
รูปแบบ และหลายประเภท ผูบ้รโิภคจะเลอืกใชบ้รกิารร้านอาหารประเภทไหน ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีห่ลากหลายที่มี
ความสมัพนัธก์บัการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการท าการศกึษา “สว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัครัง้นี้ จะสามารถช่วยให้
ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่น น าขอ้มูลไปวางแผนการตลาด ปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้และบรกิาร รวมไป
ถงึการขยายธุรกจิผ่านการขยายสาขาต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ ไดม้ากขึน้ พรอ้มสรา้งแรงจงูใจ
ใหค้นไทยเลอืกรบัประทานอาหารญีปุ่น่มาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
     1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
                1.2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้น
พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั   
 1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 
 2. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 
 3. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 
 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 
 5. ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 6. การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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 7. พนักงานผู้ให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 8. ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 9. กระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 Kotler; & Keller. 2009: 197-200 ปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Personal factor 
influencing consumer behavior) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงันี้ 
 1. อายุ (Age) บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารที่แตกต่างกนัโดยแบ่งกลุ่ม
ผูบ้รโิภคตามอายุ 
 2. วงจรชวีติครอบครวั (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติของบุคคล ซึง่การด ารงชวีติในแต่
ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั โดยสมัพนัธ์กับ
สถานภาพทางการเงนิและความสนใจของแต่ละบุคคล 
 3. อาชพี (Occupation) อาชพีทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้ นักการตลาดจะต้องศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัทีเ่ป็นทีต่้องการของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื่อจะ
ตดัเตรยีมสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่มบุคคลนัน้อย่างเหมาะสม 
 4. สถานภาพทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) หรอืรายได ้(Income) จะมผีลกระทบต่อสนิคา้
และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ สถานภาพเหล่านี้ประกอบดว้ย รายได ้การออม อ านาจการซือ้และทศันคตเิกีย่วกบั
การใชจ้่าย ซึง่นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโน้มของรายไดส้ว่นบุคคล เนื่องจากรายไดจ้ะมผีลต่ออ านาจการซือ้ 
 5. การศกึษา (Education) ผูม้กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มที่จะบรโิภคผลติภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงกว่าผู้ ที่มี
การศกึษาน้อยกว่า จงึมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพมากกว่าหรอืมทีางเลอืกมากกว่า 
 6. รูปแบบการด ารงชวีติ (Lifestyle) หมายถงึ รูปแบบการด ารงชวีติของบุคคลซึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม 
(Activities) ทีเ่ขาท าสิง่ทีเ่ขาสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ของเขา (Opinions) รปูแบบการด ารงชวีติขึน้อยู่กบั
วฒันธรรมย่อย ชัน้สงัคม หรอืกลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 18) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัทีเ่กีย่วกบั
พฤตกิรรมการซือ้และบรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชส้นิคา้และบรกิาร
ของผูบ้รโิภค โดยใชห้ลกัค าถาม 6Ws และ1H ค าตอบทีต่อ้งการทราบ พรอ้มค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (7Os) ประกอบดว้ย 
 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถงึลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) การตอบจะอาศยัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด (Base of market segmentation)             
4 ดา้น คอื ดา้นประชากรศาสตร,์ ดา้นภูมศิาสตร,์ ดา้นจติวทิยา และดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์สามารถน าไปก าหนด         
กลยุทธก์ารตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคคล การสรา้ง
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และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้
 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ทราบถงึสิง่ทีต่ลาดต้องการจาก
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Objects) สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑก์ค็อืต้องการคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์(Product Component) และความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) น าไป
สรา้งกลยุทธด์า้นผลติภณัฑ์และบรกิาร (Product Strategies) ใหม้ศีกัยภาพ คุณภาพ และความแตกต่างทางการ
แขง่ขนั (Competitive Differentiation) เป็นตน้ 
 3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการ
ซือ้ (Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสนองความตอ้งการของเขาทัง้ทางดา้นร่างกาย จติวทิยาในการตอบนี้
ตอ้งศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ คอื ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัดา้นจติวทิยา (การจูงใจ, การรบัรู,้ 
การเรยีนรู้, ทศันคต,ิ บุคลกิภาพของบุคคล และแนวคดิของตนเอง) ปจัจยัภายนอก (ด้านวฒันธรรม, สงัคม,             
สว่นบุคคล และจติวทิยา) ใชก้ลยุทธก์ารตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด บุคคล การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการทีเ่หมาะสม  
 4. ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบถงึบทบาท
ของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรรมผูบ้รโิภค ในการตดัสนิใจซึง่ประกอบด้วย ผูร้เิริม่ ผู้มี
อิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ การโฆษณา และ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies) โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล อา้งองิ 
 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่้องการทราบโอกาสในการซือ้ 
(Occasions) เช่น ช่วงเดอืนใดของปี หรอื ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของโอกาสพเิศษ หรอื 
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ สว่นใหญ่จะใชก้ลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท าการส่งเสรมิ
การตลาดเมื่อใดจงึจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ้ เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูบ้รโิภค 
 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่้องการทราบว่าช่องทางหรอื
แหล่งใด (Outlets) ทีผู่้บรโิภคไปท าการซือ้หรอืใช้บรกิาร เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ รา้นสะดวกซื้อ 
รา้นอาหาร เป็นตน้ จะใชก้ลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) บรษิทัน าผลติภณัฑ์
สู่ตลาดเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้เขา้ถึงผู้บรโิภคมากที่สุด โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
 7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่้องการทราบถงึกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา, การคน้หาขอ้มูล, การประเมนิผลทางการเลอืก, การตดัสนิใจซือ้ และ
ความรูส้กึหลงัการซือ้ กลยุทธท์ีใ่ชก้นัมากคอื กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ย
การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนกังานขายจะสามารถก าหนดวธิกีารปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 434) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing mix) ดา้น

ธุรกจิบริการ 7 ด้าน (7P’s) ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product : P1) เป็นสิง่ที่น าเสนอขายโดยธุรกิจ             
เพื่อตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของลูกค้า ให้เกดิความพงึพอใจสูงสุด เกดิการซือ้หรอืใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ผลิตภัณฑ์นอกจากจะหมายถึงสินค้าที่จ ับต้องได้แล้วยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตนก็ได ้
ประกอบดว้ย การบรกิารหรอืความคดิ  2) ราคา (Price : P2) เป็นสิง่ทีก่ าหนดรายไดข้องกจิการ กล่าวคอื การตัง้
ราคาสงูกจ็ะท าใหธุ้รกจิมรีายไดส้งูขึน้ การตัง้ราคาต ่ากจ็ะท าใหร้ายไดข้องธุรกจินัน้ต ่า 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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(Place : P3)โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมระหว่างช่องทาง เพื่อใชใ้นการเคลื่อนย้าย
สนิคา้และบรกิารไปยงัผูบ้รโิภค 4) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion : P4) เป็นการโน้มน้าวใหลู้กคา้มาซือ้สนิคา้
และบรกิาร เป็นการบอกลกูคา้ว่ามผีลติภณัฑแ์ละบรกิารเกดิขึน้ในตลาด พยายามชกัชวนใหลู้กคา้มาซือ้สนิคา้และ
บรกิาร            มเีครื่องมอืทีส่ าคญัดงันี้ การโฆษณา  การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย  
การขายโดยพนกังาน และการตลาดทางตรง 5) ดา้นบุคคล (People : P5)  ประกอบดว้ยบุคคลทัง้หมดในองคก์ร  
ที่ให้บริการนัน้ ซึ่งจะรวมตัง้แต่เจ้าของร้าน ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดบั ซึ่งบุคคลดงัก ล่าวทัง้หมดมีผลต่อ
คุณภาพของการใหบ้รกิาร 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation: P6) ไดแ้ก่ 
อาคารของธุรกจิบรกิาร เครื่องมอื และอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องเอทเีอม็ เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร การ
ตกแต่งสถานที ่          ลอ็บบี ้ลานจอดรถ สวนหอ้งน ้า การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ ์แบบฟอรม์ต่างๆ             
สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีลู่กคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิาร นัน่คอื ลูกคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพเป็นปจัจัยหน่ึงในการเลือกใช้บริการ ยิ่งดูหรูหรา สะอาด บริการก็น่าจะมีคุณภาพอีกด้วย 7) ด้าน
กระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิในด้านการบรกิารทีน่ าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บรกิารร้านอาหาร
ญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
ค านวณจากสูตร Taro Yamane (วิเชียร เกตุสงิห์. 2541: 24) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาด             
ไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจากการค านวณ จ านวน 385 คน 
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเลอืก Community Mall เป็นพืน้ที่
เกบ็แบบสอบถาม โดยการจบัฉลาก Community Mall จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์, เดอะ 
เซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์, เดอะ พรอมานาด, เค วลิเลจ และ นิฮอนมาช ิและเดอะ ครสิตลั   
 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ให้
มจี านวนเท่ากนัในแต่ละแห่ง จ านวน 77 คน 
 ขัน้ท่ี 3 การเลอืกตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็ขอ้มูลหน้า Community 
Mall ทัง้ 5 แห่ง ใหค้รบตามจ านวน 385 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจากการรวบรวมขอ้มลูจากทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งแลว้น ามาประยุกตเ์ป็นลกัษณะเฉพาะและขอ้ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องบรโิภค มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Close - ended Question) จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มทีัง้ค าถามแบบ 2 
ตวัเลอืก (Two – way Question) และค าถามแบบหลายตวัเลอืก (Multiple choices Question) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 
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 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัลกัษณะด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของรา้นอาหาร
ญีปุ่น่ใน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
การส่งเสรมิการขาย ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close - ended Question) เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบ Likert scale 
จ านวน 30 ขอ้ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นค าถามปลายปิด 
(Close - ended Question) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple choices Question) จ านวน 4 ขอ้ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนที ่1 คอื เพศ อายุ อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในส่วนที่ 2 โดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ในส่วนที ่
3 โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 4. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ใชส้ถติวิเิคราะหแ์บบ Chi-square (2) และท าการ

ทดสอบเพิม่เตมิ เมื่อค่า Chi-square (2) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญั โดยการทดสอบขนาดความสมัพนัธ์
ดว้ยสถติ ิCramer’s V และ Somers’ D 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น          
เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 35,001 บาท           
ขึน้ไป  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนประสมการตลาดบรกิารของร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community 
Mall พบว่า 1) ด้านผลติภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามประเมนิระดบัลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณอาหาร
เหมาะสม รสชาติตามต้นฉบบัญี่ปุ่น และร้านมีชื่อเสยีงในความเป็นญี่ปุ่น 2) ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า            
ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิระดบัลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่          
มโีปรโมชัน่อาหารตามฤดกูาล การใหส้ว่นลดผ่านบตัรเครดติ การใหส้มคัรเป็นสมาชกิ เพื่อรบัสทิธพิเิศษ และมกีาร
แจกคปูองลดราคาอาหาร  3) ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ พูดจาสุภาพ เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มถูกต้อง บรกิารดว้ย
ความเตม็ใจ เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มรวดเรว็ ยิม้แยม้ แจ่มใสอยู่เสมอ และความสามารถแนะน าเกีย่วกบัรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม 4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ร้านมคีวามสะอาด พื้นที่ร้านมคีวามกวา้งขวางเพยีงพอ ระบบ
อุณหภูมิถ่ายเทด ีจ านวนที่นัง่รบัประทานอาหารเพียงพอ เมนูสไตล์ญี่ปุ่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรบัประทาน
อาหารเป็นสไตล์ญี่ปุ่น ภาชนะออกแบบสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น การตกแต่งภายในร้านมีความเป็นญี่ปุ่น            
การตกแต่งภายนอกร้านมีความเป็นญี่ปุ่น และพนักงานแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น และ 5) ด้านกระบวนการ พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัลกัษณะของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การ
รบัช าระเงนิมคีวามถูกตอ้ง และรบัออเดอรร์ายการอาหารและเครื่องดื่มเรว็  
 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mallของผูบ้รโิภค 
พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall เฉลีย่ 1 – 3 ครัง้          
ต่อเดอืน มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร เฉลีย่ 300 – 499 บาทต่อครัง้ ช่วงวนัทีใ่ชบ้รกิาร คอื ช่วงวนัเสาร ์– อาทติย ์
และรปูแบบบรกิารนิยมมากทีส่ดุ คอื อาหารชุด  

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
1. ความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นเฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลี่ย            

ต่อเดอืน ผลติภณัฑ ์การสง่เสรมิการขาย พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
2. ค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และผลติภณัฑ ์ 
3. ช่วงวนัในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัเพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
4. รปูแบบบรกิารทีน่ิยมมากทีส่ดุ มคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
สรปุและอภิปรายผล 

1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ดา้นช่วงวนัใน
การใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน 
Community Mall ในช่วงวนัเสาร ์– วนัอาทติยม์ากกว่าผูช้าย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจริา ถาวระ (2549: 
บทคดัย่อ) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ และนิยมมารบัประทานภตัตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูช ิ
ช่วงวนัเสาร ์– อาทติย ์/ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์  

2. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ดา้นความถีใ่น
การใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลี่ยต่อเดอืน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ และด้านช่วงวนัในการใชบ้รกิาร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ที่มอีายุ 25 ปีขึน้ไป              
มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในแต่ละครัง้ มากทีส่ดุ และนิยมไปวนัเสาร ์– 
อาทติย ์ซึง่มมีากกว่าผูใ้ชบ้รกิาร ทีม่อีายุน้อยกว่า 25 ปี เป็นเพราะแต่ละกลุ่มอายุ มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั คนที่
มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการซื้อหรือใช้บริการที่แตกต่างจากคนที่มีอายุมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ                 
คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller. 2009: 197 – 200) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนั จะมคีวาม
ต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันโดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ และสอดคล้องกับแนวคิดของ             
ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 72) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามชอบหรอืสนใจในกจิกรรมทีต่่างกนั 
และสนใจในผลิตภณัฑ์ต่างประเภทกนั และสื่อที่องค์กรธุรกิจจะเลือกใช้เพื่อเข้าถึงบุคคลในวยัต่างๆ เหล่านี้ก็
แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอายุของบุคคล 

3. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ดา้นความถี่
ในการใช้บรกิารร้านอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ ดา้นช่วงวนัในการใชบ้รกิาร และดา้น
รูปแบบบริการที่นิยมมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น                  
ย่าน Community Mall ทีม่อีาชพีทีต่่างกนัจะส่งผลใหม้กี าลงัซือ้และความสามารถในการซือ้ ช่วงวนัทีซ่ือ้หรอืใช้
บรกิาร ตลอดจนรปูแบบบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller. 
2009: 197 – 200) กล่าวว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 205) อาชพีของบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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4. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community 
Mall ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในแต่ละครัง้ ดา้นช่วงวนัในการใช้
บรกิาร และดา้นรูปแบบบรกิารทีน่ิยมมากทีสุ่ด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงู จะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูสามารถมอี านาจการซือ้ และรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller. 2009: 197 – 200) กล่าวว่า สภาพทาง
เศรษฐกจิ (Economic Circumstances) หรอืรายได้ (Income) จะมผีลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารที่ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจซื้อ สถานภาพเหล่านี้ประกอบดว้ยรายได้ การออม อ านาจการซื้อและทศันคตเิกีย่วกบัการใช้จ่าย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 72) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู มคีวามสนใจในสนิคา้
ฟุ่มเฟือยและมคุีณภาพดมีากกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดต้ ่า ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะให้ความสนใจต่อสนิคา้อุปโภคบรโิภค            
ทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ   

5. ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ดา้น
ความถี่ในการใช้บรกิารรา้นอาหารเฉลี่ยต่อเดอืน และด้านค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การทีร่า้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall มี
ลกัษณะดา้นผลติภณัฑม์าก ไดแ้ก่ มรีายการอาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย ใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ มปีรมิาณอาหาร
เหมาะสม รสชาตติามตน้ฉบบัญีปุ่น่ และรา้นมชีื่อเสยีงในความเป็นญี่ปุ่น ส่งผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสนใจมา
ใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่มากขึน้ และเมื่อผูบ้รโิภคเหน็ว่ารา้นอาหารญีปุ่น่มลีกัษณะสว่นประสมอยู่มาก กจ็ะเขา้มา
ใชบ้รกิารบ่อยครัง้ขึน้และจ านวนเงนิที่มาใชบ้รกิารจะเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอร ์ (Kotler. 2000: 
428) กล่าวว่า ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หมายถงึสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหพ้งึ
พอใจในผลิตภณัฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมหีรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ ผลติภณัฑ์จงึประกอบด้วย สนิค้า บรกิาร ความคดิ 
สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลทาใหผ้ลติภณัฑ์
สามารถขายได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนสรณ์ โตกราน (2551) พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่น
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีมเีหตุผลทีส่ าคญัทีสุ่ดทีต่ดัสนิใจรบัประทานอาหาร เพราะมรีายการ
อาหารใหเ้ลอืกมากมาย มคีวามสะอาด สดใหม่    

6. การส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community 
Mall ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การทีร่า้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall มลีกัษณะดา้นการส่งเสรมิการ
ขายมาก โดยเฉพาะการจดัโปรโมชัน่อาหารตามฤดกูาล จะเป็นปจัจยัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมจี านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญีปุ่น่เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการสง่เสรมิการขาย เป็นสิง่กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตอ้งการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอร ์(Kotler. 2000: 428) กล่าวว่า การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัสนิคา้
และบรกิารใหก้บัผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และ
เตือนความทรงจ า โดยผ่านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย   
และการตลาดทางตรง ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
นพดล เจรญิวิรยิะธรรม (2551: บทคดัย่อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปจัจยัทางการตลาด            
ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในเรื่องของการมโีปรโมชัน่อาหารตามฤดูกาลมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในกา ร
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในศนูยก์ารคา้ กรุงเทพมหานคร 
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7. พนักงานผู้ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community 
Mall ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื การที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall มีลกัษณะด้านพนักงาน           
ผู้ให้บริการมาก โดยเฉพาะการบริการเสริ์ฟอาหารและเครื่องดื่มถูกต้อง รวดเร็ว และการมีบุคลิกลกัษณะการ
บริการที่ดี ได้แก่ พูดจาสุภาพ บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ตลอดจนการมีความสามารถแนะน า
เกี่ยวกบัรายการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นปจัจยัที่ท าให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความพงึพอใจและเกิดความต้องการใช้
บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นเพิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 434) กล่าวว่า พนักงาน           
ผู้ให้บริการและพนักงานในส่วนสนับสนุน เป็นบุคคลที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร บริการกบัลูกค้าโดยตรง และ
พนักงานในส่วนสนับสนุนมีหน้าที่ให้สนับสนุนในด้านต่างๆ กิจกรรมต่างของธุรกิจ ที่จะท าให้การบริการนัน้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นพดล เจริญวิริยะธรรม (2551: บทคดัย่อ) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทางการตลาดดา้นบุคคล ในเรื่องของการทีพ่นกังานบรกิารใหบ้รกิารไดอ้ย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า 
กรุงเทพมหานคร 

8. ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community 
Mall ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การทีร่า้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall มลีกัษณะทางกายภาพมาก โดด
เด่นในเรื่องการทีร่า้นมคีวามสะอาด กวา้งขวาง ระบบอุณหภูมถ่ิายเทด ีมจี านวนทีน่ัง่เพยีงพอ กจ็ะสรา้งการจดจ า
ให้กับผู้มาใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการมีจ านวนครัง้ที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ                   
ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ธุรกจิบรกิารจ านวนน้อยมากทีไ่ม่มี
ลกัษณะทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ดงันัน้ ส่วนประกอบที่เป็นลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็น 
บรรยากาศ การตกแต่งภายในภายนอก เป็นต้น ล้วนมอีทิธพิลต่อการใช้บรกิารของลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิาร แ ละ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนสรณ์ โตกราน (2551) พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของผูบ้รโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีมเีหตุผลทีส่ าคญัทีส่ดุทีต่ดัสนิใจรบัประทานอาหาร คอื ความสะอาดของรา้น    

9. กระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ดา้น
ความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การทีร่้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall           
มลีกัษณะด้านกระบวนการมาก ได้แก่ เรื่องการรบัช าระเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว รบัออเดอร์รายการอาหารและ
เครื่องดื่มเรว็ เสริฟ์อาหารภายในเวลาทีเ่หมาะสม มคีวามรวดเรว็ในการจดัทีน่ัง่ สง่ผลท าใหผู้ม้าใชบ้รกิารไดร้บัการ
ตอบสนองทีร่วดเรว็และไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ จะท าใหเ้กดิจ านวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2551: 103) กล่าวว่า กระบวนการการออกแบบการส่งมอบบรกิารใหก้บัลูกคา้ 
ถ้าการออกแบบท าได้ด ีการส่งมอบบรกิารกจ็ะมปีระสทิธภิาพ ถูกต้องตรงเวลา มคีุณภาพสม ่าเสมอ ลูกค้ากจ็ะ
กลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน 
Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
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ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
1. ผู้บรหิารร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ควรมกีารออกรายการส่งเสรมิการขายส าหรบั            

เพศหญิง ในวนัจันทร์ – ศุกร์ เช่น จดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษเฉพาะผู้หญิง ส าหรบัเมนูอาหารชุด เนื่องจาก
ผลการวจิยั พบว่า เพศหญงิจะใชบ้รกิารในวนัจนัทร ์– ศุกร ์น้อยกว่าวนัเสาร ์– อาทติย ์ 

 2. ผู้บรหิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ควรมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายส าหรบั
นกัเรยีน นกัศกึษา เช่น เมื่อใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น แสดงบตัรนักเรยีน นักศกึษา ลดราคา 10 – 20% เพื่อเป็น
การเพิม่จ านวนครัง้ในการใชบ้รกิาร เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุน้อยกว่า 25 ปี จะมจี านวนครัง้
ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนน้อยกว่าผูท้ีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป 

ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 
1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 
  ผูใ้ช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นมคีวามชื่นชอบร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ในเรื่องการมี

รายการอาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย ใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ ผูบ้รหิารรา้นอาหารควรจดัหาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติให้
มคีวามหลากหลาย และมคีุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ที่มาใช้บรกิาร สร้างความ         
พงึพอใจสงูสดุ และควรพฒันาในดา้นการมชีื่อเสยีงในความเป็นญีปุ่น่ของรา้น เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่าค่าเฉลีย่
เรื่องการมชีื่อเสยีงในความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นยงัมค่ีาเฉลี่ยที่ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัเรื่องอื่นๆ และการมรีายการ
อาหารให้เลือกที่หลากหลาย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะท าให้ผู้มาใช้บริการเพิ่มจ านวนครัง้ในการใช้บริการ
รา้นอาหาร และสามารถจ่ายเงนิในราคาทีส่งูขึน้ได ้ซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 

2. ดา้นการสง่เสรมิการขาย  
  ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามเหน็ว่ารา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ทีช่ื่นชอบมกีารส่งเสรมิการขาย 

โดยเฉพาะเรื่องการจดัโปรโมชัน่อาหารตามฤดูกาล ผู้บรหิารร้านอาหารควรมีการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัข้อมูลข่าวสารการจดัโปรโมชัน่ เป็นการกระตุ้นให้มาใช้บรกิาร
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า การที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมีการจดัโปรโมชัน่อาหารตามฤดูกาล จะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารเพิม่จ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ และควรมกีารเพิม่คปูองลดราคาอาหาร เพราะค่าเฉลีย่
เรื่องการแจกคปูองลดราคาอาหารยงัมคี่าเฉลีย่ทีต่ ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัเรื่องอื่นๆ 

3. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
  ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามเหน็ว่ารา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ทีช่ื่นชอบ มพีนักงานผูใ้หบ้รกิารที่

ยงัขาดความสามารถในการแนะน าเกีย่วกบัรายการอาหารและเครื่องดื่ม ผูบ้รหิารรา้นอาหารควรฝึกอบรมพนกังาน
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นพนักงานบรกิารทีม่คีวามพร้อมในการให้บรกิาร เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูม้าใช้
บรกิาร ซึง่จะสง่ผลใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารต่อเดอืนเพิม่ขึน้ เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ค่าเฉลีย่เรื่องความสามารถในการ
แนะน าเกีย่วกบัรายการอาหารและเครื่องดื่มยงัมคี่าเฉลีย่ทีต่ ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัเรื่องอื่นๆ 

4. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูบ้รหิารรา้นอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ควรใหค้วามส าคญัดา้นเอกลกัษณ์ความเป็นญี่ปุ่น

ของรา้น เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื และเป็นการเพิม่มนตเ์สน่หใ์หร้า้นอาหารญี่ปุ่น เพราะในปจัจุบนัผูบ้รโิภคหนัมา
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นจากการตกแต่งรา้นเพิม่ขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมกีารแชร์
ภาพ สถานทีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ จะสามารถดงึดูใหผู้้ใชบ้รกิารเพิม่จ านวนครัง้ในการใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น
ดงักล่าว 
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5. ดา้นกระบวนการ 
  ผูบ้รหิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ควรใหค้วามส าคญัเรื่องความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร

ทัง้การจดัทีน่ัง่ รบัออเดอรอ์าหารและเครื่องดื่ม การเสริฟ์อาหาร การรบัช าระเงนิ ซึ่งควรมกีารน าเทคโนโลยมีาใช้
ภายในรา้น เพื่อพฒันาและปรบัปรุงใหบ้รกิารมคีุณภาพ มคีวามสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจและอยากทีจ่ะมาใชบ้รกิารรา้นในครัง้ต่อไปเพิม่ขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ประสบความส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีดว้ยความอนุเคราะหแ์ละช่วยเหลอืจากบุคคลทีส่ าคญั 
ที่ช่วยสร้างให้งานศึกษาชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งผู้วิจ ัยต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิริ อาจารย์                 
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานคณะกรรมการสอบ ผูช้่วยศาสตรจารญ ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล อาจารย ์ดร.มนู           
ลนีะวงศ์ และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร  ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถามและกรรมการสอบ ทีท่่านเสยีสละ
เวลาอนัมคี่ายิง่ในการใหค้วามรู ้ค าปรกึษาและขอ้แนะน าอนัเป็นประโยชน์ทีช่่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ 
ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
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