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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นและกระบวนการตอบสนอง 
AIDA MODEL ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวม
และทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ ด้านการซื้อ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงในทิศทาง
เดียวกัน และ กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ และด้านการซื้อมีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวส่งผลร้อยละ 58.1           
ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการธุรกิจการร้านอาหารสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนหรือ
ปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและกลับมาใช้บริการที่
ร้านอาหารมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตอบสนอง พฤติกรรมภายหลังการบริโภค อาหารญี่ปุ่น 
 

ABSTRACT 
  
          The objective of this research is to study the post-purchasing behavior on Japanese food and the 
AIDA model response process on the Kouen Sushi Bar in the Bangkok metropolitan area.  A questionnaire 
was used as a research tool.  
           The research results illustrated that the respondents gave importance to the AIDA model 
response process of Japanese food at Kouen Sushi Bar both overall and in all aspects, involving the 
demand, purchasing, intention, and interest, which were at a high level, respectively. The hypothesis test 
results showed that the respondents who had different income levels had different post-purchase 
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behavior on Japanese food with a statistical significance of 0.05. The consumer behavior, the frequency 
and cost of consumption, related to the post-purchase behavior on Japanese food with a statistical 
significance of 0.05, which was at a high level. Further, the AIDA model response process, which were  
intention, interest and purchasing, affected post-purchase behavior of Japanese food by 58.1%, with a 
statistical significance of 0.05. The research results were very useful for restaurant entrepreneurs to plan 
or improve the service to respond to the consumer demand for their highest satisfaction and revisit. 
 
Keywords: Response Process, Post-Purchase Behaviour, Japanese Food  
 

บทน า 
              ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในปี 2560 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาทและในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่า
ตลาดถึง 25.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 15% เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังคงมีการแข่งขันท่ีรุนแรง (โพสต์
ทูเดย์ออนไลน์, 2563) ซึ่งในประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นให้บริการมากกว่า 2,000 แห่ง นับว่าเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจาก
สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน อีกท้ังรัฐบาลญี่ปุ่นเองยังสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ด้วยการช่วยเหลือในการลดภาษีวัตถุดิบต่างๆ
ท าให้ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นมีก าไรมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากที่สุด ในจ านวนอาหารต่างประเทศอื่นๆ 
กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนไทยที่ช่ืนชอบรสชาติของอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงคนที่ญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศมากว่า 60,000 คน 
(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2555) ซึ่งในส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซู ชิบาร์มียอดขายทั้งปีในปี 2562 อยู่ที่ 5.4 ร้อยล้าน
บาท และในปี 2563 ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน สามารถท ายอดขายไปได้แล้วกว่า 8 ร้อยล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตไปถึง 48% 
และนอกจากนั้นภายในระยะเวลา 6 ปี มีการขยายสาขาได้รวดเร็วทั้งหมดตอนนี้ 12 สาขา (พีรภัทร เลิศสิริประภา, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 6 พฤษภาคม 2563) จะเห็นได้ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ขยายตัวได้ค่อนข้างมาก 
              จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าอาหารญี่ปุ่นมีการแข่งขันที่รุนแรงและอีกทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ต้องใช้การส่งเสริม
การตลาดเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับรู้เข้าใจในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงว่าที่
ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ าเกิดจากปัจจัยด้านไหนมากท่ีสุด ซึ่งการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ นั้นควรจะต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบริโภคอาหารญี่ปุ่นให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการท าความเข้าใจว่า
การที่ผู้บริโภคที่มีลักษณะแตกต่างกันนั้นจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของ
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค กระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้านอาหารญี่ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยกระบวนการที่
ท าการศึกษาประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการซื้อ (Action) และ
พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่ีมีการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเป็น
จ านวนมากและในส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่นร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ น้ัน ทั้งหมดมี 12 สาขาในพื้นที่กรุงเทมหานคร จึงต้องท าการ
วิจัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ปัจจัยในแต่ละด้านของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  
           2. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของ            
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
           3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซู ชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค  
 
           ตัวแปรที่ศึกษา 
           1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
              1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
              1.2 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
              1.3 พฤติกรรม 
           2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
           1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน 
           2. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซื้อ 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
           3. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ สรุป
ได้ว่าลักษณะประชากรศาสตร์มีความส าคัญเกี่ยวกับนักการตลาด ว่าความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันและการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรท์ าให้เห็นถึงสภาพของตลาดในช่วงนั้นๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะประชากรศาสตร์โดยอ้างอิง
แนวคิดของ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว 
การศึกษา รายได้ เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญเกี่ยวกับนักการตลาดและเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ในตัวสินค้า จึง
น ามาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรกระบวนการตอบสนอง 
AIDA MODEL สรุปได้ว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานส าคัญในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดแบบจ าลองล าดับขั้น หรือแนวคิดล าดับขั้นของผลกระทบ AIDA MODEL ท าให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ มีความเข้าใจ
อย่างละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ตามเป้าหมายที่แท้จริงและได้ข้อมูลเชิงลึกว่าการโฆษณาแบบไหนที่น่าจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิงแนวคิดของ (Ebel n.d. อ้างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 
2548, pp. 152 - 159) กล่าวว่า เพื่อให้มีการตอบสนองจากผู้ฟังอย่างที่ปรารถนา ข่าวสารต้องมีประสิทธิผล ซึ่งท าให้เกิด
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ความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest)  ความต้องการอยากได้ (Desire)  และการซื้อ (Action) จึงน ามาเป็นตัวแปร
ในการศึกษา เพื่อที่จะให้รู้ถึงปัจจัยดังกล่าวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค สรุปได้ว่าการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น
พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยต่างๆ นักการตลาดสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการตลาดและจัดท า
กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึง
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของคอทเลอร์ 
(Kotler, 1997, pp. 171 - 175)  ที่กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่ใช้เพื่อ
ค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค 
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค ผู้วิจัย
ได้อ้างอิงแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2560, น. 48-49) จากกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
โดยที่ผู้วิจัยได้น าขึ้นตอนที่เป็นพฤติกรรมภายหลังการบริโภคมาใช้เป็นแนวทางและสร้างเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย ซึ่ง
อธิบายว่า ภายหลังการบริโภคผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดชอบหรือไม่ชอบสินค้านั้นและจะส่งผลต่อความเช่ือ 
ทัศนคติและความตั้งใจในการบริโภคครั้งต่อไปในอนาคต มีความสนใจบริโภคซ้ าและอาจบอกต่อผู้อื่น ซึ่งผู้บริโภคจะใช้เวลาใน
การตัดสินใจเลือกสินค้าก่อนการซื้อของแต่ละคนเวลาอาจจะไม่เท่ากัน อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็ว และอาจจะข้ามหรื อไม่ข้าม
ขั้นตอนใดๆ เลยก็ได้  
          ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์ โคเอ็น ซูชิ บาร์ เราคือธุรกิจประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งช่ือ
ร้านเป็นภาษาอังกฤษ โคเอ็นและภาษาญี่ปุ่นแปลว่า สวนสาธารณะ สถานที่ที่ทุกคนไม่ว่าจะเพศหรือวัยไหนก็สามารถใช้เวลา
ร่วมกันได้ โดยเริ่มต้นจากร้าน Sushi Bar เล็กๆ ท่ีรวบรวมของดีในราคาไม่แพง หลังจากนั้นเราได้พัฒนาคอนเซ็ปต์และเมนู
ของร้านจนมาเป็น โคเอ็น ซูชิ บาร์ ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยมที่สุดในประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ และทางร้านได้คัด
สรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมี่ยมในราคามิตรภาพทุกจานสดใหม่ ท าแบบจานต่อจาน ไม่มีการท าทิ้งไว้ ซอสทุกรสชาติปรุงแต่งเอง
จากครัวกลางโดยทิมเชฟผู้มีประสบการณ์ก่อนส่งต่อไปยังสาขาต่างๆแบบวันต่อวันเพื่อความสดใหม่ ถือได้ว่าเรื่องวัตถุดิบต้อง
มาที่หนึ่ง อีกทั้งทางร้านยังมีสั่งอาหารบริการจัดส่งทุกเมนูและความอร่อยจัดส่งถึงลูกค้า โดยจะสามารถสั่งอาหารได้ทุกวัน 
นอกจากนั้นยังมีบริการจัดเลี้ยง ซึ่งจะเป็นบริการจัดซุ้มอาหารทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน               
งานสัมมนา และงานเลี้ยงรับรองต่างๆ ด้วยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ดว้ยสโลแกนท่ีว่า “จับต้องได้กินของดีมีราคา
ไม่แพง” สาขาเปิดให้บริการแล้วมีดังนี้ 
           สาขาแรก คือ สาขา แอมพาร์ค จุฬา  เปิดเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 
           สาขาท่ี 2 คือ สาขา สยามสแควร์วัน เปิดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2557 
           สาขาท่ี 3 คือ สาขา เดอะเซ็นปิ่นเกล้า  เปิดเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 
           สาขาท่ี 4 คือ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา เปิดเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
           สาขาท่ี 5 คือ สาขา เมกาบางนา   เปิดเมื่อกลางปี 2560 
           สาขาท่ี 6 คือ สาขา สยามสแควร์วัน ช้ัน 5 หนา้ลิฟต์แก้ว เปิดเมื่อปี 2560 
           สาขาท่ี 7 คือ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร  เปิดเมื่อปี 2562 
           สาขาท่ี 8 คือ สาขา Sens fest เจริญนครช้ัน 2 เปิดเมื่อปี 2562   
           สาขาท่ี 9 คือ สาขา The Walk ราชพฤกษ์ช้ัน 2  เปิดเมื่อปี 2563  
           สาขาท่ี 10 คือ สาขา Int-intersect พระราม 3  เปิดเมื่อปี 2563   
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           สาขาท่ี 11 คือ สาขา The Bright พระราม 2 เปิดเมื่อปี 2562   
           สาขาท่ี 12 คือ สาขา The Walk เกษตรนวมินทร์ เปิดเมื่อปี 2563  
           ส าหรับช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆทางผู้บริหารของทางร้านเล็งเห็นถึงการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมเป็นหลัก
จึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ จากสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าและด้อยโอกาสต่าง ๆ มาทานอาหารและร่วมกิจกรรมที่ร้านอย่าง
สม่ าเสมอ     
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ เคยบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 
95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวน
ตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกร้านร้านอาหารญี่ปุ่น         
โคเอ็น ซูชิ บาร์ที่มีสาขารวมทั้งหมด 12 สาขา (ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์, 2563) มีดังนี้ สาขา สยามสแควร์วัน สาขา สยาม         
สแควร์วัน ช้ัน 5 หน้าลิฟต์แก้ว สาขา เมกาบางนา สาขา เดอะเซ็นปิ่นเกล้า สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา สาขา ตึกเอ็มไพร์
สาธร สาขา แอมพาร์ค จุฬา สาขา Sens fest เจริญนคร สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Int-intersect พระราม 3 สาขา 
The Bright พระราม 2 และสาขา The Walk เกษตรนวมินทร์ 
           ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งตามจ านวนร้านที่ก าหนดมาใน           
ขั้นตอนที่ 1 จะได้สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างคือ มีร้าน 12 ร้านมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 33 คน จ านวน 8 สาขา และอีก 4 สาขาจะมี
กลุ่มตัวอย่าง 34 คน       
           ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวน 400 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
            การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions ) 
โดยประกอบไปด้วยค าถาม แบบมีตัวเลือกค าตอบ (Choice Question) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
            ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวน 6 ข้อ  
            ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์  ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย การบริโภคอาหารญี่ปุ่นร้านโคเอ็น ซูชิบาร์วันใดมากที่สุด เหตุผลในการบริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่สุด 
วัตถุประสงค์ในการเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
ความถี่ในการบริโภค และค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Questions) จ านวน 8 ข้อ 
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            ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น             
ซูชิบาร์ จ านวน  16 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านความตั้งใจ จ านวน 6 ข้อ 2) ด้านความสนใจ จ านวน 4 ข้อ 3) ด้านความต้องการ   
จ านวน 3 ข้อ และ 4) ด้านการซื้อ จ านวน 3 ข้อ 
            ส่วนที่  4 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซู ชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ 
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่า 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านกระบวนการตอบสนอง 
AIDA MODEL ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
            2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)   
              2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างคือ t-test  
              2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างคือ ONE Way ANOVA  
             2.3 การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภค , ค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
            2.4 การวิเคราะห์ด้านกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ, ด้านความสนใจ,  ด้านความ
ต้องการ, ด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
           ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
          ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 
อายุระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น   
ร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 42.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.75 
          ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการในวัน วันเสาร์ – วันอาทิตย์  คิดเป็นร้อยละ 41.5 เลือกใช้บริการเนื่องจากประทับใจในการบริการและรสชาติของ
อาหาร  คิดเป็นร้อยละ 23.25 ใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วัน คิดเป็นร้อยละ 19.75 มาใช้บริการร้านโค
เอ็น ซูชิ บาเพื่อการรับประทานอาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 39.25 ตัดสินใจใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์จาก
ค าแนะน าของ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 38 ได้รับรู้ข่าวสารร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 23.25 และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ประกอบด้วย ความถี่และค่าใช้จ่าย พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์  ด้านความถี่ในการบริโภคและ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
          ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์  ประกอบด้วย ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และ ด้านการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความต้องการ ด้านการซื้อ ด้านความตั้งใจ และ ด้านความสนใจอยู่ใน
ระดับมาก  
          ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ รายข้อ ท่านมีความเช่ือมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ความคุ้มค่าในด้านราคาท าให้ท่านเลือกกลับมาบริโภค
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ อยู่ในระดับมาก ท่านบอกต่อให้ผู้อื่นมาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่เสมอ  ท่านมีความพอใจในบริการของ
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เป็นอย่างมาก  ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพท าให้ท่านเลือกกลับมาบริโภคที่ร้านโคเอ็น ซู
ชิบาร์ในครั้งต่อๆ ไป ตามล าดับ  
           ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
           สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น               
ซูชิบาร์แตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
           ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน            
มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
           ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปุ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย (1) ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมภายหลังการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท นอกจากนี้มี              
(2) กลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาทมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท  
             สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่น
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงในทิศทาง
เดียวกัน 
             สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความ
ต้องการ และด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ 
และด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
58.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล  
             จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
             สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้าน โคเอ็น ซูชิ
บาร์แตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลทางลักษณะประชาการศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย(1)ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน  10,000 บาท 
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และนอกจากนี้
(2)มีกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีก าลังในการซื้อสูงและ
ส่วนใหญ่มักจะมีรสนิยมในการเลือกอาหารที่ญี่ปุ่นมีคุณภาพและ รสชาติของอาหารที่ดี สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เป็น
อย่างดี ท าให้ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง มีพฤติกรรมภายหลังการบริ โภคอาหารญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น                 
ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 25 – 34 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป  
              สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
              ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญีปุ่น่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องมาจากความประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร รวมทั้งมีเมนูที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ              
นฤชยา กัญหาลัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริโภคอาหารญี่ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า รับประทานอาหารญี่ปุ่น 1 ครั้ง/เดือน ค่าใช้จ่ายใน
การรับประทานอาหารญี่ปุ่น/คน/ครั้ง จากร้านอาหารญี่ปุ่น  151 – 300 บาท ประเภทของอาหารญี่ปุ่นที่นักเรียนนิยม
รับประทานบ่อยที่สุด คือ ซูชิ (ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ  ) เหตุผลที่ส าคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจของนักเรียน คือ รสชาติอาหาร 
ถูกปาก 
               สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ ด้านความ
ต้องการ และด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ 
และด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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               ด้านความตั้ งใจ ที่ มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริ โภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้านโคเอ็น ซู ชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อาจเนื่องมากจากผู้บริโภคมีความตั้งใจรับฟังข้อมูล การ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของทางร้าน ซึ่งมีการน าเสนอในรูปแบบนิตยสาร หรือแผ่นพับที่ดูน่าสนใจและมีสีสันน่าดึงดูดให้อยากเข้ามาใช้
บริการของทางร้าน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นุจรีย์ มันตาวิวรรณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล
ของผู้บริโภคหญิง ของการใช้น้ ายาอุทัยทิพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลของ
การใช้น้ ายาอุทัยทิพย์ ของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร ด้านระดับความตั้งใจรับข้อมูลหรือข่าวสาร โดยรวมอยู่ใน              
ระดับมาก 
               ด้านความสนใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริ โภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้านโคเอ็น ซู ชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากเป็นการโฆษณาที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้มากท่ีสุด มี
รายละเอียดของซูซิจากแผ่นพับและสามารถเข้าไปใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ตามสาขาที่มีทั้งหมด 12 สาขาได้อย่างสะดวก
อีกด้วย ท าให้ผู้บริโภคสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วันทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสาร
การตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคตามหลักการ AIDA MODEL จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อตาม
หลักการ AIDA MODEL ที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดด้านความสนใจ คือ การแจกแผ่บพับใบปลิว และด้านความสนใจ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก 
              ด้านการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อาจเนื่องจากต้องการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการรับประทานอาหารญี่ปุ่น เช่น การ
แจกของที่ระลึกหรือของแถม เพื่อเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้มีการเข้ามารับประทานอาหารญี่ปุ่นง่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของ ปวีณา ตั้งวัฒนากาญจน์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
21- 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นแล้วท าให้
เกิดด้านการซื้อของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ การแจกของแถมต่างๆ  ด้านการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
             1. ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเพศหญิง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
แตกต่างและดูน่าสนใจ ในการดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและขยายฐาน
ลูกค้าได้ 
             2. ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรเน้นความส าคัญกับกระบวนการตอบสนอง AIDA 
MODEL ในมุมมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
               2.1 ด้านการซื้อ ผู้ประกอบการร้านอาหารญีปุ่่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรมุ่งเน้นให้มีการแจกของแถมในการเข้า
มาใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่สม่ าเสมอ  และควรจัดกิจกรรมการแจกของขวัญ  หรือมอบของแถมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น วันแห่งความรัก หรือวันพิเศษอื่น ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้าน 
               2.2 ด้านความสนใจ ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรปรับปรุงเอกสารแผ่นพับให้ดู
ทันสมัยมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมและแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆที่ดึงดูดความสนใจ รวมถึงการใช้ presenter ที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย  
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               2.3 ด้านความตั้งใจ ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรมุ่งเน้นให้มีการลงโฆษณาใน
นิตยสารอื่นๆจากเดิมที่เคยลงมาแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการควรจะต้องมีการพัฒนารูปแบบของนิตยสารหรือช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยกว่านิตยสาร เช่น ท าโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านสื่อโซเชียล หรือ Application เป็นต้น  
           3. ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้
ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ าในครั้งต่อๆไป ดั้งนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรเน้นในเรื่องการ
บริการของทางร้าน ต้องให้มีการจัดอบรมพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานอยู่สม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการ
บริการ เพื่อให้เกิดการให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมิตร ในรสชาติของอาหารทางร้านควรควบคุมคุณภาพของ
อาหารให้คงที่ ด้วยการมีการวัดคุณภาพความสดใหม่ของอาหารอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งทางร้านควรจัดท าเมนูที่หลากหาย
เพิ่มขึ้น โดยการตั้งราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพด้วย 
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