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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภคโดยมกีลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละและทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิค-สแควร ์ผลการวเิคราะห์

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี มี

สถานภาพโสด สาํเรจ็ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 

15,001 - 25,000 บาทผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

1. พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยัด้านประเภทของอาหาร

ญีปุ่น่ทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจําพบความแตกต่างของปจัจยัประชากรศาสตรใ์นดา้นเพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร

รา้นอาหารญีปุ่น่เป็นประจําพบความแตกต่างของปจัจยัประชากรศาสตรใ์นดา้นอายุ สถานภาพสมรส อาชพี และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านราคา ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

3. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์เอกมัยด้านวันที่ใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นประจําพบความแตกต่างของปจัจัยประชากรศาสตร์ในด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และ

ดา้นบุคคล 

4. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นโอกาสในการใชบ้รกิาร

ร้านอาหารญี่ปุ่นพบความแตกต่างของปจัจยัประชากรศาสตร์ในด้านอายุ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารในดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคคล 

5. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์เอกมัยด้านบุคคลที่มาร่วม

รบัประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นประจําพบความแตกต่างของปจัจยัประชากรศาสตร์ในด้านอายุ สถานภาพสมรส  

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

สถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม การใชบ้รกิาร รา้นอาหารญีปุ่น่ 
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Abstract 

 

This research aimed study factors influencing customers’ dining behavior in Japanese 

restaurants At Gateway Department Store. The data collection tool was an online survey with 400 

sample customers. In terms of data analysis, the statistical parameters like percentage and Chi-Square 

hypothesis testing were employed.The demographic analysis of the study showed that most participant 

were single females, aged between 16 – 25 years old, held bachelor degrees and worked as private 

company employees. Their average monthly income was between 15,001 – 25,000 Baht. 

 The results of hypothesis testing showed that 

Customers’ Dining Behavior in terms of favourite restaurant type differenced by demographic 

factors like gender, age, occupation, and average monthly income. 

Customers’ Dining Behavior in terms of favourite restaurant frequency valid differences by 

demographic factors like age, marital status, occupation, and average income, but also the service 

marketing mixes in terms of price, promotion, physical and process. 

Customers’ Dining Behavior in terms of favourite restaurant day of week valid differences by 

demographic factors like age, marital status, education, and average income, but also the service 

marketing mixes in terms of product, price, and people. 

Customers’ Dining Behavior in terms of favourite restaurant reasons valid differences by 

demographic factors like age but also the service marketing mixes in terms of product and people. 

Customers’ Dining Behavior in terms of favourite restaurant to people in the group valid 

differences by demographic factors like age, marital status, education, occupation, and average income 

and the service marketing mixes in terms of product, place, promotion and process. 

 

Keywords: Customers’ Dinning, Behaviors, Japanese Restaurants 

 

บทนํา 

อาหารญี่ปุ่นเป็นหน่ึงในสุดยอดอาหารที่ได้รบัความนิยมจากคนไทยในการรบัประทานอาหารกนัมาก 

เหน็ไดจ้ากบรรดารา้นอาหารสญัชาตญิี่ปุ่นที่ทยอยเปิดใหม่กนัแทบทุกวนั รวมถงึการขยายสาขาหา้งสรรพสนิค้า 

และศนูยก์ารคา้ขนาดย่อม ไปยงัพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพซึง่เป็นโอกาสในการขยายธุรกจิรา้นอาหารเพื่อบรกิารลูกคา้ได้

ครอบคลุมและเขา้ถงึลกูคา้กลุ่มใหม่ๆไดม้ากขึน้ ( ขอ้มูลอา้งองิจาก มตชินสุดสปัดาห ์ณ วนัที ่3 ม.ค.2557 ) และ

หา้งสรรพสนิคา้ในเมอืงทีเ่น้นความเป็นญี่ปุ่นและแหล่งรวมรา้นอาหารญี่ปุ่นทีห่ลากหลาย คอืหา้งสรรพสนิคา้เกต

เวยเ์อกมยั ซึง่เป็นศนูยก์ารคา้ทีเ่น้นรปูแบบความเป็นญีปุ่น่แห่งแรกของไทยโดยจุดขายหลกัของโซน Japan Town 

ปจัจุบนัประเทศไทยมรี้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า 1,000 รา้น และมแีนวโน้มการเติบโตต่อเน่ืองซึ่งภายใน 3-4 ปี

ขา้งหน้า ประเทศไทยจะติดอนัดบัประเทศทีม่รี้านอาหารญี่ปุ่นมากทีสุ่ดตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก หรอืมจีํานวน

รา้นอาหารญี่ปุ่นเฉลีย่ 3,000 รา้น โดยคดิเป็นการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นโดยตรง 50% ส่วนอกี 50% เป็นการ

ลงทุนจากการขยายสาขาเดมิในไทย ( ขอ้มูลอ้างองิจากเวบ็ หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ณ วนัที ่26 ม.ค.2557) 

ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภค” ว่าปจัจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละส่วนประสมทางการตลาดบรกิารนัน้จะมี
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ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคอย่างไรบา้ง ซึง่ผลของการวจิยัจะเป็นขอ้มลูสว่นหน่ึงทีเ่ป็นประโยชน์ใน

การนําขอ้มลูไปพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิาร รวมถงึการกาํหนดสว่นประสมทางการตลาดบรกิารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรซ์ึง่ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายได ้ของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภค  

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศชาย 

1.1.2 เพศหญงิ 

1.2 อายุ 

1.2.1 ไม่เกนิ 25 ปี 

1.2.2 26 – 35 ปี 

1.2.3 36 – 45 ปี 

1.2.4 46 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส 

1.3.1 โสด 

1.3.2 สมรส 

1.4 ระดบัการศกึษา 

1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

1.4.2 ปรญิญาตรขีึน้ไป 

1.5 อาชพี 

1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.6.1 ตํ่ากว่า 15,000 บาท 

1.6.2 15,001 – 25,000 บาท 

1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 

1.6.4 35,001 บาทขึน้ไป 
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1.7 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

1.7.1 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

1.7.2 ดา้นราคา 

1.7.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1.7.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

1.7.5 ดา้นบุคคล 

1.7.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1.7.7 ดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

2.1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 

2.2 ประเภทของอาหารญีปุ่น่ทีม่กัใชบ้รกิาร 

2.3 ความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 

2.4 วนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 

2.5 โอกาสในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 

2.6 บุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดม้ผีล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภค 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาย และด้านกระบวนการมีผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยข์องผูบ้รโิภค 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ดารา ทปีะปาล (2542 : 4) ไดใ้หค้ําจํากดัความไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระทําใดๆ ของ

ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเลอืกสรร การซือ้ การใชส้นิคา้และการบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

ซึง่เป็นตวันําหรอืกาํหนดการกระทําดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจําเป็น และความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บั

ความพอใจ 

แนวความคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)หรอื 

7Ps เช่นเดยีวกบัสนิคา้ซึง่ประกอบดว้ย 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product and Service) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองต่อความพงึพอใจของ

ลกูคา้ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตน (Tangible) หรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้(Intangible) ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย

สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ใน

สายตาของลูกคา้จงึจะมผีลทําให้ผลติภณัฑ์สามารถขายได้ราคา (Price)หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ 

และราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value)ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) 

ผลติภณัฑน์ัน้ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ การจดัจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง 
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โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไป

ยงัตลาด สถาบนัที่นําผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)เป็นการติดต่อสื่อสาร

เกี่ยวขอ้งระหว่างผู้ขายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานทําการ

ขาย (Personal Selling) และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (No Personal Selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสาร

หลายประการ ซึง่อาจเลอืกใชห้น่ึงหรอืหลายเครื่องมอื ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืสือ่สารแบบประสมประสาน 

(Integrated Marketing Communication (IMC)โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แข่ง โดย

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ บุคคล (People)หรอืพนกังาน (Employee) ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก (Selection)การ

ฝึกอบรม (Training)การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือจาก

คู่แขง่ พนกังานตอ้งมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถใน

การแก้ปญัหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation)โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM))ตวัอย่าง

โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer Value 

Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเรว็หรอืผลประโยชน์อื่นๆ และกระบวนการ (Process) เพื่อสง่

มอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวย ์

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวย ์

โดยใชส้ตูรคาํนวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบสดัส่วนประชากรทีแ่น่ชดั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74) 

ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดสูงสุดทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 จากสตูรการคํานวณจะไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และทาํการเกบ็ตวัอย่างเพิม่ 15 ตวัอย่าง รวมจํานวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีาร

สุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกที่

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยท์ีไ่ดเ้จาะจงไวแ้ลว้  

 

ผลการวิจยั 

 ตอนท่ี 1 การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

สว่นที ่1.1 การวเิคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่จาํแนกเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายได ้โดยนําเสนอในรปูแบบของจาํนวนและรอ้ยละดงัน้ี 

เพศ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 

และเป็นเพศชาย จาํนวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5  

อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 16 – 25 ปี จํานวน 203 คน คดิเป็นร้อยละ 

50.8 รองลงมาคอือายุ 26 – 35 ปี จํานวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 อายุ 36 – 45 ปี จํานวน 54 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 13.5 และอายุ 46 ปีขึน้ไป จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 

สถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 302 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 75.5 รองลงมาคอืสมรส / อยู่ดว้ยกนั จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 และหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนั

อยู่ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5  
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ระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาทีร่ะดบัปรญิญาตรจีาํนวน 

276 คน คดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 69.0 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาโทขึน้ไปจาํนวน 72 คน คดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 18.0 

และระดบัมธัยมศกึษาจาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 

อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนจํานวน 152 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 รองลงมาคอืนักเรยีน / นักศกึษาจํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 ประกอบธุรกจิส่วนตวั

จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิจาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และอื่นๆ

จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

15,0001 – 25,000 บาท จาํนวน 147 คน คดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 36.8 รองลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่า

หรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 มรีายได ้35,001 บาทขึน้ไป จํานวน 68 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 17.0 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 

สว่นที ่1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน 

พบว่า 

ดา้นผลติภณัฑ์ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัรสชาติอาหารอร่อยถูก

ปาก(มกีารปรบัรสชาตใิหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภคคนไทย) จาํนวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 รองลงมาคอืความสด

และสะอาดของอาหาร จํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ความหลากหลายของรายการอาหาร จํานวน 92 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และชื่อเสยีงของรา้นอาหาร จาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5  

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัราคามีความเหมาะสมกบั

คุณภาพอาหาร จาํนวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมาคอืมหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืก จํานวน 108 คน คดิ

เป็นร้อยละ 27.5 ราคามคีวามคุ้มค่าปริมาณอาหารที่ท่านได้รบั จํานวน 94 คน ร้อยละ 23.5 และราคาอาหาร

โดยรวมมรีาคาถูกกว่ารา้นอาหารทีม่ปีระเภทใกลเ้คยีงกนั จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 

ดา้นสถานทีจ่ําหน่าย  พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัทําเลทีต่ัง้มคีวาม

สะดวกในการเดนิทางเขา้ไปใชบ้รกิาร จาํนวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 รองลงมาคอืขนาดของพืน้รา้นมคีวาม

เหมาะสมและเพยีงพอกบัจํานวนของผู้บริโภค จํานวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 18.3 และการวางผงัในร้านเป็น

ระเบยีบ จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการมีการ

สง่เสรมิการขายร่วมกบับตัรเครดติ / บตัรเงนิสด เช่น ชําระผ่านบตัรเครดติรบัฟรบีตัรกํานัล 100 บาท รบัส่วนลด 

20% เมื่อชาํระผ่านบตัร CRG PLUS จาํนวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมาคอืมกีารจดัโปรโมชัน่ต่อเน่ือง 

เช่น กดShare บน Facebook รบัส่วนลด 5% จํานวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8และมกีารโฆษณาหลาย

ช่องทาง เช่น Facebook Instagram ใบปลวิ จาํนวน 63 คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 

ดา้นบุคคล พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลเอาใจใสข่องพนกังาน 

จํานวน 204 คน คดิเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคอืน้ําเสยีงและความสุภาพในการพูดคุยกบัลูกค้าของพนักงาน 

จาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 จาํนวนพนกังานใหบ้รกิารมเีพยีงพอ จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และ

ความรูข้องพนกังานเกีย่วกบัรายการอาหาร จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด

ภายในร้าน จํานวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 รองลงมาคอืความสะอาดของอุปกรณ์และภาชนะ จํานวน 118 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 การตกแต่งและบรรยากาศภายในร้าน จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และการ

จดัระบบระบายกลิน่อาหารทีด่ ีจาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8  
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ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความรวดเรว็และความ

ถูกต้องในการได้รบัอาหารตามที่ส ัง่ จํานวน 237 คน คดิเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคอืระยะเวลาในการรอคิว 

จาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ความสะดวกและความถูกต้องในการชําระเงนิ จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

14.8 และมชี่องทางทีส่ะดวกในการตดิต่อและมคีวามชดัเจนของขอ้มลูอาหาร จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 

ส่วนที่ 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยั ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่า 

ดา้นประเภทของรา้นอาหารญี่ปุ่นที่มกัใช้บรกิาร พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบใช้

บรกิารรา้นอาหารประเภทอาหารจานเดยีว / อาหารชุด จาํนวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 และบุฟเฟต์ จํานวน 

148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 

ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใชบ้รกิาร  

1 – 3 ครัง้ จํานวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 รองลงมาคอื 4 – 6 ครัง้ จํานวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 

และมากกว่า 6 ครัง้ จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3  

ดา้นวนัที่ไปใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใช้บรกิารปลาย

สปัดาห ์(ศุกร-์เสาร-์อาทติย)์ จาํนวน 235 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.8 รองลงมาคอื วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ จาํนวน 78 คน 

คดิเป็นร้อยละ 19.5 กลางสปัดาห์ (พุธ-พฤหสับด)ี จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 11.5 และต้นสปัดาห ์(จนัทร์-

องัคาร) จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3  

ดา้นโอกาสในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใชบ้รกิาร

โดยมเีพื่อนชกัชวน จํานวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคือสามารถเดนิทางไปใช้บรกิารได้สะดวก 

จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 มรีา้นอาหารญีปุ่น่ทีช่ ื่นชอบมาเปิดทีน่ี่ จาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 รอ

เวลาทําธุระอย่างอื่น จํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 และเลีย้งฉลองในโอกาสต่างๆ เช่น วนัเกดิ รบัรองลูกค้า 

พบปะสงัสรรค ์จาํนวน 31 คดิเป็นรอ้ยละ 7.8  

ดา้นบุคคลที่ร่วมรบัประทานอาหารญี่ปุ่น พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใชบ้รกิารกบั

เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือบุคคลในครอบครวั จํานวน 75 คน        

คดิเป็นร้อยละ 18.8 คู่รกั จํานวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 14.0 คนเดยีว จํานวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.3 และ

ลกูคา้ จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistic) 

 ส่วนท่ี 2.1 การทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรศาสตร ์

 สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้าเกตเวย ์         

เอกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นประเภทของรา้นอาหารญีปุ่น่ทีนิ่ยมไปใชบ้รกิาร  

สมมติฐานข้อท่ี 2 อายุ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อก

มยัของผูบ้รโิภค ดา้นประเภทของรา้นอาหารญีปุ่น่ทีนิ่ยมไปใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น

ดา้นวนัที่ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นดา้นโอกาสในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น และดา้นบุคคลที่ร่วมรบัประทาน

อาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 3 สถานภาพสมรส สง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้

เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น และ

ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่   
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สมมติฐานข้อท่ี 4 ระดับการศึกษาสูงสุด ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น และดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทาน

อาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 5 อาชพี ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวย์

เอกมัยของผู้บริโภค ด้านประเภทของร้านอาหารญี่ปุ่นที่นิยมไปใช้บริการ และด้านความถี่ในการใช้บริการ

รา้นอาหารญีปุ่น่ และดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นประเภทของรา้นอาหารญีปุ่น่ทีนิ่ยมไปใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการ

ใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ และดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่ 

 ส่วนท่ี 2.2 การทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

สมมติฐานข้อท่ี 7 ดา้นผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้

เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นดา้นโอกาสในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น และ

ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 8 ด้านราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้า        

เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ และดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ 

สมมติฐานข้อท่ี 9 ด้านสถานที่จําหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานอาหารญีปุ่น่ 

สมมติฐานข้อท่ี 10 ด้านการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยัของผูบ้รโิภค ด้านความถี่ในการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่น และด้านบุคคลที่ร่วม

รบัประทานอาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 11 ด้านบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้า        

เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น และดา้นโอกาสในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่น

 สมมติฐานข้อท่ี 12 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่  

สมมติฐานข้อท่ี 13 ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยัของผูบ้รโิภค ด้านความถี่ในการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่น และด้านบุคคลที่ร่วม

รบัประทานอาหารญีปุ่น่ 

 

การอภิปรายผลจากการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้

ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์เอกมัย ซึ่งผลจาก

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 16 – 25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ 15,001-25,000บาท โดยคนกลุ่มน้ีมผีลต่อพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยั ในดา้นประเภทของรา้นอาหารญี่ปุ่นเป็นประเภท

อาหารจานเดียว / อาหารชุด ในระยะเวลา 3 เดือนมาใช้บรกิารจํานวน 1 - 3 ครัง้ โดยจะใช้บริการช่วงปลาย

สปัดาห์(ศุกร ์– เสาร ์– อาทติย์) เพื่อนชกัชวนเป็นเหตุผลทีม่กัใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่น และบุคคลที่มาร่วมใช้

บริการเป็นเพื่อน / เพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิรนิันท์ อมรประเสริฐชยั (2556 : บทคดัย่อ)          
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ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูของผู้บรโิภค ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด และประกอบอาชพีพนกังานเอกชน 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลติภณัฑ ์โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกรสชาตอิาหารอร่อยถูกปาก(มกีารปรบัรสชาตใิห้

เหมาะสมกบัผู้บรโิภคคนไทย) ซึ่งสอดคลอ้งกบั ปนัดดา กาญจนพนัธุ ์(2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการใหบ้รกิารของภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ ฟูจ ิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ความมชีื่อเสยีงของร้านอาหาร ความสะอาดของร้านอาหาร เมนูหลากหลาย รสชาติ

อาหาร และความสภุาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก   

ด้านราคา โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั วงศกร คําเพิม่ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช้บรกิารรา้นอาหารเวยีดนามของ

ประชาชน พบว่า ปจัจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึงคอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 ดา้นสถานทีจ่าํหน่าย โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกทําเลทีต่ัง้มคีวามสะดวกในการเดนิทางเขา้

ไปใชบ้รกิารซึง่สอดคล้องกบั อญัชล ีวงศ์วบิูลยกุ์ล (2546) ได้ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่เดินทางไปห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าบ่อยครัง้มี

ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการทีร่า้นอาหารตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้หรอื

ศูนย์การค้าทําให้ผู้บรโิภคมโีอกาสในการบรโิภคอาหารญี่ปุ่นมากขึน้ เพราะนอกจากผู้บรโิภคจะหาที่จอดรถได้

สะดวกแลว้ หา้งสรรพสนิคา้หรอืศนูยก์ารคา้ปจัจุบนัมทีาํเลทีต่ัง้ใกลแ้หล่งชุมชนหรอืทีพ่กัอาศยัมากขึน้ ซึง่เป็นเรื่อง

ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสาํคญัมากในการตดัสนิใจบรโิภคอาหารญีปุ่น่  

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกร้านอาหารญี่ปุ่นทีม่กีารส่งเสรมิการ

ขายร่วมกบับตัรเครดติ / บตัรเงนิสด เช่น ชําระผ่านบตัรเครดติรบัฟร ีบตัรกํานัล100บาท รบัส่วนลด 20% เมื่อ

ชําระผ่านบตัรCRG PLUS เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารให้ระดบัลกัษณะรา้นอาหารญี่ปุ่นย่าน Community 

Mall ทุกขอ้ อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มโีปรโมชัน่อาหารตามฤดูกาล การให้ส่วนลดผ่านบตัรเครดติ การให้สมคัร

สมาชกิ เพื่อรบัสทิธพิเิศษ และมกีารแจกคปูองลดราคาอาหาร  

ดา้นบุคคล โดยสว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกการดแูลเอาใจใส่ของพนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั รตันา 

แซ่เตีย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูบ้รโิภคทีร่า้นอาหารคงิคองบุฟเฟตใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า การทีม่บีุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้หรอืมสีว่นช่วย

ในการแนะนําสนิคา้ มอีธัยาศยัด ีเป็นปจัจยัทีท่าํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจอยากเขา้มาใชบ้รกิารบ่อยขึน้  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยสว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกความสะอาดภายในรา้น สอดคลอ้งกบั 

ชนสรณ์ โตกราน (2551) พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีมี

เหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีต่ดัสนิใจรบัประทานอาหารคอื ความสะอาดของรา้น  

ด้านกระบวนการ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความรวดเร็วและความถูกต้องในการได้รบั

อาหารตามทีส่ ัง่ สอดคลอ้งกบั รตันา แซ่เตยี (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ลกัษณะสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีล

ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บรโิภคที่ร้านอาหารคงิคองบุฟเฟต์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การที่ผู้บรโิภค          

พงึพอใจพงึพอใจในเรื่อง ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร การส่งมอบอาหารสะอาดและถูกสุขลกัษณะ และความ

ปลอดภยัในการใหบ้รกิารแลว้ จะทาํใหเ้กดิจาํนวนครัง้และจาํนวนผูท้ีม่าร่วมใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

พฤติกรรมด้านประเภทของอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมกัใช้บริการ 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นประเภทของอาหารญี่ปุ่นที่

มกัใช้บริการมคีวามแตกต่างกนัด้านประชากรศาสตร์ทัง้ในด้านเพศ อายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรณัยา ยศถาวร (2556) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกรา้นอาหาร

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

กิจกรรมที่มาศูนย์การค้า และเลือกประเภทร้านอาหารที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมในการเลือกร้านอาหารที่

แตกต่างกนั และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นประเภทของอาหาร

ญี่ปุ่นที่มกัใช้บรกิารไม่มคีวามแตกต่างกนัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 

ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึง่

ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรินิันท์ อมรประเสรฐิชยั  (2556 : บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ได้ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สุกี้

และชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์

ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ดา้นประเภทของรา้นอาหารบุฟเฟต์ทีไ่ปใชบ้รกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ 

พฤติกรรมด้านความถ่ีในการใช้บริการ 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารมี

ความแตกต่างกนัด้านประชากรศาสตร์ทัง้ในด้านอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยพนัธุ์  พุทธมนต์ทกัษิณ(2556:บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเรื่อง การศกึษาปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ  และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มทีแ่ตกต่าง

กนัในเรื่องความถี่ในการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อเดอืน และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหาร

ญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์เอกมัยด้านความถี่ในการใช้บริการมีความแตกต่างกันด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารทัง้ในดา้นราคา ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริเิพชร เตชาพลาเลศิ (2551) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่าพฤตกิรรมในการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนัทํา

ใหก้ารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่แตกต่างกนัในทุกปจัจยัแต่ดา้นความถี่ในการรบัประทานไม่มผีลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ      

พฤติกรรมด้านวนัท่ีใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นวนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหาร

ญีปุ่น่มคีวามแตกต่างกนัดา้นประชากรศาสตรท์ัง้ในดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ช่วง

วนัในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัเพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และผลติภณัฑ ์และพฤตกิรรมการใช้

บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้าเกตเวยเ์อกมยัด้านวนัที่ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นมคีวามแตกต่างกนั

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินินัท ์อมรประเสรฐิชยั  

(2556 : บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัเรื่อง ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอทิธิพลต่อ
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พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี้และชาบูของผู้บริโภค ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ี

กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบู ดา้นวนัทีไ่ป

ใช้บรกิาร ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

พฤติกรรมด้านโอกาสในการใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 

พฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยัด้านโอกาสในการใช้บรกิาร

รา้นอาหารญีปุ่น่มคีวามแตกต่างกนัดา้นประชากรศาสตรใ์นดา้นอายุ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจติราภรณ์ 

วงษ์ศรแีกว้ (2549) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นอาหารในเขตอําเภอ

เมอืง จงัหวดัเลย พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธก์บัเหตุผลในการไปใชบ้รกิารและช่วงเทศการเป็นช่วงทีไ่ปบ่อยทีสุ่ด

และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมต่างกนัและมคีวามสมัพนัธก์บัเหตุผลในการไปใชบ้รกิาร และพฤตกิรรมการใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยัด้านโอกาสในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นมีความ

แตกต่างกนัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ในดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคคล ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ญาณี จรสัจารุมนต ์(2547) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารประเภทย่าง ของรา้น

บาร์บคีิว พลาซ่า ในศูนย์การค้ามาบุญครอง พบว่า ทศันคติของผู้บริโภคในด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารประเภทย่างของรา้นบารบ์คีวิ พลาซ่า ในศูนยก์ารคา้มาบุญครอง ใน

ดา้นเหตุผลในการบรโิภค 

พฤติกรรมด้านบุคคลท่ีมารว่มใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในหา้งสรรพสนิคา้เกตเวยเ์อกมยัดา้นบุคคลทีม่าร่วมรบัประทาน

อาหารญี่ปุ่นมีผลต่อลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ทัง้ในด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโฉมฉาย  โฉมฉาย  (2558: บทคดัย่อ) ไดท้าํ

การวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ  อายุ  อาชพี  และรายไดต่้างกนั มพีฤตกิรรมการ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประมานต่างกนั และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นใน

หา้งสรรพสนิค้าเกตเวย์เอกมยับุคคลทีม่าร่วมใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นมคีวามแตกต่างกนัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการทัง้ในด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่จ ัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

กระบวนการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ ศรินิันท ์อมรประเสรฐิชยั  (2556: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 

พบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สกุีแ้ละชาบชูาบ ูดา้นบุคคลทีไ่ปใชบ้รกิารร่วมกนั

ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี และปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ สาํหรบัหวัขอ้การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

1. ควรทําการศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารญี่ปุ่นในย่านอื่นๆ เช่น J 

Avenue , K-Village , The Paseo Park เน่ืองจากเป็นศนูยก์ารคา้ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นอาหารญีปุ่น่จาํนวนมากและ

ค่อนขา้งหลากหลาย โดยเฉพาะ The Paseo Park ทีม่สีถานทีต่ัง้อยู่คนละเขตกบั Gateway และเป็นศูนยก์ารคา้

เปิดใหม่ อาจทาํใหเ้กดิความแตกต่างในเรื่องของปจัจยัทีม่อีทิธพิลและความแตกต่างของพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รา้นอาหารญีปุ่น่ 

http://mba.swu.ac.th/service/thesis50/search/view.asp?ID=2725
http://mba.swu.ac.th/service/thesis50/search/view.asp?ID=2725
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2. ควรทาํการศกึษาดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น ความพงึพอใจ ทศันคต ิการรบัรู ้เพื่อทราบถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นและใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรทาํการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภทอื่นๆ เช่น รา้นอาหาร

เกาหล ีเน่ืองจากธุรกจิอาหารเกาหลใีนเมอืงไทยยงัไดร้บัความนิยมจากกลุ่มผูบ้รโิภคคนไทย และแนวโน้มของนัก

ลงทุนที่ให้ความสําคัญกับการขยายสาขาในห้างสรรพสินค้าอย่างต่อเน่ือง( ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกจิ ณ วนัที ่16 ก.ค.2557 ) 
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