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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
อายุ 23-40 ปี จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างด้วย
สถิติค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23–28 ปี ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีการศึกษาและรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้าน
ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ย และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
และ 0.05 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้าน
ความถี่
ในการใช้บริการ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มีความสัมพันธ์ระดับต่ามากและทิศทางตรงกันข้าม และส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 มีความสัมพันธ์ระดับต่ามากและทิศทางเดียวกัน รูปแบบการดาเนินชีวิ ตโดยรวมและด้าน
กิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
มี ความสั ม พั น ธ์ ระดับ ต่ ามากและทิ ศ ทางเดี ยวกัน และรูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต โดยรวม ด้ านกิจ กรรมและด้ านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
และทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการ รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้บริการ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the service marketing mix factors related to consumer usage
service among members of Generation Y at Japanese restaurants in the Bangkok metropolitan area. The
samples used in this research were 400 Generation Y consumers, aged 23–40, and used an online
questionnaire for data collection. The statistics used to analyze the data were as follows: descriptive statistics,
such as frequency, percentage statistics, means, standard deviation and inferential statistics, such as analysis
of differences using a t-test, One-Way ANOVA to compare pair differences and the correlation analysis used
the Pearson product moment correlation coefficient. The results found that the majority of Generation Y
consumers were female, aged 23–28, held a Bachelor’s degree, single, a student and with an average income
of less than or equal 15,000 Baht. Generation Y consumers with different education and average income
levels had different usage service behaviors in terms of frequency usage of service with a statistical
significance at 0.05. Generation Y consumers in terms of different ages, educational level, marital status,
average income and occupation had different service usage behaviors in expenditure usage of services with a
statistical significance at 0.01 and 0.05. The service marketing mix for price and promotion related to
consumer usage service behavior in terms of frequency usage of services at a statistical significance 0.05 had
very low negative relationship, whereas product and price in terms of expenditure usage of service with a
statistical significance 0.05 and had a very low positive relationship. The overall lifestyle and activities aspect
related to consumer usage service behavior in terms of frequency usage of services with a statistical
significance 0.05 and 0.01, respectively, had a very low positive relationship and overall, activities and
interests related to consumer usage of service behavior in terms of expenditure usage of services with a
statistical significance of 0.05 and had a very low positive relationship.
Keywords: Service Marketing Mix, Lifestyle, Consumer Usage Service Behavior

บทนา
อาหารญี่ ปุ่ น ถู ก ยกให้ เป็ น อาหารสุ ข ภาพที่ ได้ รับ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ในประเทศไทย จะสั งเกตได้ ว่า ชาวญี่ ปุ่ น นิ ย ม
รับประทานปลา ผักและเต้าหู้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงทาให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนนาน และสุขภาพแข็งแรง เอกลักษณ์เฉพาะตัว
อีกอย่างหนึ่งของอาหารญี่ปุ่น คือการเน้นที่ความสดของวัตถุดิบ ซึ่งเวลารับประทานจะสัมผัสได้ถึงรสชาติแท้ๆ ของวัตถุดิบ ที่ผ่าน
การคัดสรรมาอย่ างพิ ถีพิ ถัน ของชาวญี่ ปุ่ น ท าให้ ได้อ าหารที่ ออกมามี คุณ ภาพดี น่ ารับ ประทาน หลังจากที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ได้ มี
มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยในปี 2556 (Thai PBS NEWS, 2556) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนั้น ทาให้คนไทยได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่น และทาให้ร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เนื่องจาก
วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มความใส่ใจสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น
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กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิ ทธิพลต่อตลาด เพราะมีขนาดใหญ่มากที่สุด ปัจจุบันกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
มีมากกว่า 1,800 ล้านคน จากจานวนประชากรรวมทั้งโลกที่มีกว่า 7 พันล้านคน ส่วนประเทศไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย กาลังเติบโต
ติด 1 ใน 3 หรือมากกว่า 20 ล้านคนของประชากรในกลุ่ม อาเซียน ตลาดกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
ตราสินค้าต่างๆ เพราะเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง มีอาชีพที่มั่นคง และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
(ธนาคารกรุงเทพ, 2020)
จากความส าคัญ ที่ก ล่าวมาข้างต้น จึงเห็ นความสาคั ญ ที่ จะศึ กษาเพื่ อ ทาการส ารวจเกี่ย วกับ รูปแบบการดาเนิ นชี วิต
ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมเมืองหลวง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น อีกทั้งการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคน
ในสังคมเมืองหลวงเปลี่ยนไปเป็นสังคมที่มีความสะดวกสบาย มีแต่ความเร่งรี บ รวดเร็ว และส่วนมากเริ่มใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากขึ้น
คนส่วนมากจึงนิยมที่จะซื้ออาหารกินจากร้านอาหารมากกว่าเสียเวลาซื้อของจากตลาดไปทาอาหารเองที่บ้าน (ประชาชาติธุรกิจ,
2562) ทาให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมของคนในสั งคมเมืองหลวง
โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และมีกาลังซื้อสูง

ความมุง่ หมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภค
เจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึก ษาถึงรูป แบบการด าเนิ น ชีวิต ที่ มีค วามสั มพั น ธ์กั บ พฤติ กรรมการใช้ บริก ารร้านอาหารญี่ ปุ่ น ของผู้ บ ริโภค
เจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน
2. ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบการดาเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล นคร เสรีรักษ์ (2549) กล่าวว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ
ก็ตามที่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นและเข้าใจถึงเรื่องราวหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งมีชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทาให้รู้ตัวบุคคล
ผู้นั้นได้ และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา จานวนสมาชิกในครอบครัว เกณฑ์เหล่านี้ใช้อย่างแพร่หลายและนิยมมาก สาหรับนามาแบ่งกลุ่มส่วนตลาดผู้บริโภค
ที่สาคัญ
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แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร พิ บู ล ที ป ะปาล (2545) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมการตลาด
มี ค วามส าคั ญ มากในตลาด เพราะเป็ น การใช้อ งค์ ป ระกอบทั้ งหลายส่ว นรวมกั น เพื่ อ น ามาใช้ ในการวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
ความต้ องการของลูก ค้ าในตลาดเป้ าหมายในระยะเวลาที่ ก าหนด และทฤษฎี ข อง Kotler (2003) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิน ค้ามี อยู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อ งทางการจัด จาหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งใช้ได้กับสินค้าแต่ยังไม่เพียงพอสาหรับธุรกิจบริการ เพื่อให้เหมาะสมสาหรับธุรกิจบริการรูปแบบใหม่
โดยเพิ่มขึ้นอีก 3 P’s นั้นคือ บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพของสินค้า/บริการ (Physical Evidence) กระบวนการ
ให้บริการ (Process)
แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต Solomon (2018) ให้ความหมาย รูปแบบการดาเนินชีวิต ว่าเป็นแบบ
แผนการบริโภคที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเลือกของผู้บริโภคว่าพวกเขาเลือกใช้เวลาว่าง และใช้จ่ ายเงินไปกับอะไร และอย่างไร
วิธีการเลือกเหล่านั้นจะแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้บริโภค และนิยามของ ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2556) ซึ่งกล่าวคล้ายกันว่า
รูปแบบการดาเนินชีวิตเป็นการใช้จ่ายเงิน และเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล โดยสะท้อนออกมาในรูปของกิจกรรมต่างๆ ความ
สนใจในเรื่องใดหรือสิ่งใด และความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคมทั่วไปของผู้บริโภค และทฤษฎี Psychographics ใช้วัด
รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค จาก อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) ซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่นักวิจัย
ใช้จาแนกประเภทของผู้บริโภคออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ AIOs เป็นตัววัดสิ่งที่ผู้บริโภคกระทา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
A หมายถึง กิจกรรม (Activity) คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แสดงออกในการทากิจกรรมต่างๆ แต่จะไม่สามารถทราบ
เหตุผลของการทากิจกรรมเหล่านี้ได้, I หมายถึง ความสนใจ (Interest) คือ เมื่อผู้บริโภคให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
เหตุ ก ารณ์ เรื่อ งราว วั ต ถุ สิ่ งของ หรือ บุ ค คล ก็ จ ะเกิ ด อาการตื่ น เต้ น และมี ค วามตั้ งใจเป็ น พิ เศษกั บ สิ่ งนั้ น และ O หมายถึ ง
ความคิดเห็น (Opinion) คือ การตอบคาถามต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบคาพูดหรือข้อความที่ใช้อธิบาย
เพื่อแปลความหมาย
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง สิ่งที่
ผู้บริโภคหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ การซื้อสิน ค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือหมายถึง การศึกษา
พฤติกรรม การตัดสินใจ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า และทฤษฎีคาถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 6 Ws และ 1H จาก
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจากคาถาม เพื่อให้ได้คาตอบที่จะสามารถใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น และลักษณะของคนเจเนอเรชั่นวาย ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์ (2554, น. 12) ได้ให้ความหมาย
ของเจเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดรุ่นราวคราวเดียวกัน เติบโตขึ้นมาและได้รับประสบการณ์ จากสภาพแวดล้อมสังคมที่
คล้ายคลึงกัน ทาให้แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมในการดารงชีวิตนั้นเหมือนกัน
เจเนอเรชั่นวาย คือ ประชากรกลุ่มที่เกิดหลัง Generation X เกิดในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองสูง รักความเป็นอิสระ มีความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่น
ต่อความสาเร็จ
ข้อมูลอาหารญี่ปุ่น อาภา เทียมสิงห์ และคณะ (2554, น. 12) ได้ให้ความหมาย อาหารญี่ปุ่น คือ อาหารที่ชาวญี่ ปุ่น
รับประทานกันในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ในอดีตนอกจากอาหารที่ชาวญี่ปุ่นรับประทานกันตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว ยังมี
อาหารที่มาจากต่างประเทศ และนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและวิถีชีวิตของคนญี่ปนุ่ ด้วย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 ช่วง
อายุ 23 - 40 ปี ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น. 74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน
และเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Non-Probability Sampling ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งจากจ านวนผู้ บ ริ โ ภค
เจเนอเรชั่นวายที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆ ที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดให้บริการอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่ม ตัวอย่ างตามความสะดวก (Convenience sampling) เก็บ ข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่างผู้บริโภค
เจเนอเรชั่นวาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ จานวน 26 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต จานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น จานวน 8 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จานวน 6 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าสถิติร้อยละ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าสถิติร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
แตกต่างกัน เพศ และสถานภาพสมรส สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ Independent t-test อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สถิติที่ใช้ทดสอบคือ One-Way ANOVA
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภค
เจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
สมมติฐานข้อที่ 3 รูป แบบการดาเนินชีวิต มี ความสัมพัน ธ์กับ พฤติกรรมการใช้บ ริการร้านอาหารญี่ ปุ่นของผู้บ ริโภค
เจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ เกี่ยวกับด้านราคามากที่สุด ( =4.34)
ด้านผลิตภัณ ฑ์ ให้ความสาคัญ เกี่ยวกับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี สด ใหม่มากที่สุด ( =4.40) ด้านราคา ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพมากที่สุด ( =4.40) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ความสาคัญเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งของ
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ร้ า นมี ค วามสะดวกส าหรั บ การไปใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ( =4.25) ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ facebook, Instagram, รีวิวแนะนาร้านผ่านเว็ปไซด์ เป็นต้น มาก
ที่ สุ ด ( =4.30) ด้ า นบุ ค คล ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ พนั ก งานบริก ารด้ วยความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส พู ด จาสุ ภ าพมากที่ สุ ด
( =4.39) ด้านลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้านมากที่สุด ( =4.40)
และด้านกระบวนการให้บริการ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสะดวกและความถูกต้องในการชาระเงินมากที่สุด ( =4.36)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับด้านความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.10) รูปแบบ
การดาเนิ นชีวิต ด้านกิจกรรม ให้ความสาคัญ เกี่ยวกับ ท่านชอบซื้ออาหารญี่ ปุ่น มารับประทานเป็นประจามากที่สุด ( =3.91)
รูป แบบการด าเนิน ชีวิต ด้านความสนใจ ให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับ ท่านมั กจะค้นหาข้อมูลร้านอาหารก่อนการตัด สินใจเลือกไป
รับประทานมากที่สุด ( =4.19) และรูปแบบการดาเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ให้ความสาคัญเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการลดราคา
ส่งผลต่อความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารมากขึ้นมากที่สุด ( = 4.26)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น โดยการหาความถี่ และค่าสถิติร้อยละ
ดังนี้
รูปแบบบริการที่นิยมไปใช้บริการมากที่สุด คือ บุฟเฟต์, บุคคลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
มากที่สุด คือ ตัวท่านเอง, โอกาสที่ ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่นมากที่สุด คือรับประทานเป็ นมื้ออาหารปกติ , ส่วนใหญ่ จะไป
รับ ประทานอาหารญี่ ปุ่ น ในวัน ใดมากที่ สุด คื อ วั น เสาร์ – อาทิ ต ย์ , จะใช้ บ ริก ารร้านอาหารญี่ ปุ่ นในช่วงเวลาใดมากที่ สุ ด คื อ
เวลา 17.01 – 19.00 น. ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในรอบระยะเวลา 3 เดือน พบว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้ง ใน
รอบระยะเวลา 3 เดือน ด้านจานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อคนต่อครั้ง พบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ประมาณ 906 บาทต่อคน ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชอบทานเป็นประจา คือ ร้านอาหารอื่นๆ ได้แก่ ร้าน Kouen, Daruma, MAiSEN,
Tenya
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน /
นักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Independent t-test พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ และด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way ANOVA) พบว่ า ผู้ บ ริ โภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี อ ายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
จานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ 23-28 ปีแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
ที่มีอายุ 29-34 ปี ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ ใช้ คือการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับ การศึกษาแตกต่างกัน
มี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร ด้ านความถี่ ในการใช้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น โดยผู้ บ ริโภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่ า
ปริญญาตรีแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้
บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผู้ บ ริ โภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาสู งกว่า ปริ ญ ญาตรี ด้ านจ านวนค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใช้ บ ริก าร อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Independent t-test พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพสมรสแตกต่ างกั น
มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพโสด
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาแตกต่างเป็นรายคู่กับ ผู้บ ริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาทแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป ด้านความถี่ในการใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ด้านจานวนค่ าใช้จ่ายที่ใช้บ ริการแตกต่างกัน โดยผู้ บริโภคเจเนอเรชั่น วายที่ มี
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดือ นต่ ากว่าหรือ เท่ ากั บ 15,000 บาทแตกต่ างเป็ น รายคู่ กับ ผู้บ ริโภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
25,001 – 35,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สถิติที่ใช้ คือ
สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่
ในการใช้บ ริการ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริก าร ด้านราคา มีความสัม พัน ธ์กั บพฤติกรรมการใช้ บริการร้านอาหารญี่ ปุ่ น
ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
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ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น สถิติที่ใช้ คือ สถิติ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
สมมติฐานข้อที่ 3.1 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่
ในการใช้บริการ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่
ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รูปแบบการดาเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่ในการใช้บริการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.2 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รูปแบบการดาเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบการดาเนินชีวิต
ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บ ริการ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ
และด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการไม่แตกต่ างกัน อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
ในสังคมเมืองหลวงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็ต้องการความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบ
จึง ไม่ มี ค วามสะดวกในการซื้ อ อาหารมาท าทานเองที่ บ้ าน ท าให้ มี ค วามถี่ แ ละจ านวนค่ าใช้ จ่ ายที่ ใช้ บ ริ ก ารร้า นอาหารญี่ ปุ่ น
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย (2559) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารญี่ ปุ่ น ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่ น และค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บ ริก ารร้านอาหารญี่ ปุ่ น
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จากอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ท าให้ ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น เป็ น ที่ รู้ จั ก
ในประเทศไทยมากขึ้ น จึ งท าให้ ผู้บ ริโภคในทุ กช่ วงวัย มีค วามถี่ในการเข้ าใช้ บ ริก ารไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ

9
อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น เรื่องความถี่ในการบริโภคไม่ แตกต่างกัน
ผู้บ ริโภคเจเนอเรชั่น วายที่ มีอายุ แตกต่างกัน มีพ ฤติกรรมการใช้บ ริการ ด้านจานวนค่ าใช้จ่ายที่ ใช้ บริก ารแตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มี อายุ 29-34 ปี มีค่าเฉลี่ยด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการมากที่สุด
เนื่องด้วยผู้บริโภคกลุ่มอายุนี้เป็นช่วงวัยทางาน ย่อมต้องมีกลุ่มสังคมหลายกลุ่มให้ต้องพบเจอ ซึ่งทาให้มีจานวนค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้บริการ
แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009, pp. 197-200) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความ
ต้องการ ในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน
มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคต่อครั้งแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการ
ใช้ บ ริ ก าร และด้ านจ านวนค่ า ใช้ จ่ ายที่ ใช้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และ 0.01 ตามล าดั บ
โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยด้านความถี่ในการใช้บริการ และด้า นจานวนค่าใช้จ่าย
ที่ใช้บริการมากที่สุด เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้จัดลาดับชนชั้นในสังคม ผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมมีอาชีพที่สามารถสร้า ง
รายได้ที่ดี จึงมีแนวโน้มที่จะมีความถี่และจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller
(2009, pp. 197-200) ที่กล่าวว่า ผู้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษา
น้อยกว่า
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการ
ใช้บริการไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่น
จะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในรสชาติอาหารของผู้บริโภค ซึ่งทาให้สามารถรับประทานอาหารได้บ่อยตามต้องการ ดังนั้นผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันจึงมีพฤติ กรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น เรื่องความถี่ในการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่ น แต่ ล ะเดื อ นไม่ แ ตกต่ างกั น ผู้ บ ริโภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี ส ถานภาพสมรสแตกต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้บ ริก าร
ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน นิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นร่วมกันกับครอบครัว จึงทาให้มีจานวนค่าใช้จ่ายมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
บริโภคต่อครั้งแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทาให้ทุกอาชีพมีความถี่
ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมการบริโภคอาหารญี่ ปุ่ น ในเรื่อ งความถี่ ในการบริโภคไม่ แ ตกต่ างกั น ผู้ บ ริ โภคเจเนอเรชั่ น วายที่ มี อ าชี พ
แตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรมการใช้ บ ริก าร ด้านจานวนค่าใช้ จ่ายที่ ใช้ บ ริการแตกต่ างกั น อย่างมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05
โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากอาชีพเป็นปัจจัยที่แสดงถึงฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ ถ้าผู้บริโภคมีฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจดี ย่อมมีจานวน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009, pp. 197-200) ที่กล่าวว่า อาชีพ
ที่แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ ปุ่ น ด้ านความถี่ในการใช้บ ริก าร และด้านจานวนค่าใช้จ่ ายที่ใช้ บริก ารแตกต่ างกัน อย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.0 5
โดยผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยด้านความถี่ในการใช้บ ริการมากที่สุด และ
ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้านจานวนค่าใช้จ่ายมากที่สุด เนื่องจากรายได้
แสดงถึงความสามารถในการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค จึงทาให้รายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้บ ริโภคมีความถี่และจานวนค่าใช้จ่าย
ที่ใช้บริการแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 72) ที่กล่าวว่า รายได้จัดเป็นตัวแปรที่นักการ
ตลาดนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงอานาจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่
ในการใช้บริการ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ การที่ผู้ ประกอบการมีการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มมากขึ้น บางครั้งผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น และโปรโมชั่นอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจ เลยเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีจานวนครั้งที่มาใช้บ ริการลดลง สอด คล้องกับ
งานวิจัยของ ญาณี จรัสจารุมนต์ (2547) พบว่า ราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคในด้านความถี่ในการบริโภค และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบว่าความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์
กับการส่งเสริมการขาย
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวนค่าใช้จ่ ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากผู้ประกอบการมีการนาส่วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคามาพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จะมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ ายที่ ใช้บ ริก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในระดับ ต่ามาก สอดคล้อ งกั บ งานวิจัย ของ สั น ธนี พรหมอั กษร (2551) พบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที่ภั ตตาคารเอ็มเคโกลด์ ด้านค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อครั้ง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพั น ธ์ อานันทนะสุวงศ์ (2549) พบว่า ที่ ร้านบาสกิ้ น รอบบิ้น ส์ ปัจจัยด้านราคา มีค วามสัมพั น ธ์
ในระดับต่าต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมที่ร้าน ด้านจานวนเงินที่ใช้จ่ายต่อครั้ง
สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
สมมติฐานข้อที่ 3.1 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่ใน
การใช้บริการ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม และด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
และเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ อผู้ประกอบการใช้รูปแบบการดาเนิ นชีวิตโดยรวม และด้านกิจกรรมเพิ่ มขึ้น จะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านความถี่ในการใช้บริการเพิ่มขึ้นในระดับต่ามาก เนื่องจากในช่วง
วันหยุดแต่ละครอบครัวมักจะออกไปทากิจกรรมนอกบ้านกัน จึงมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารนอกบ้าน ความถี่ในการใช้บริการ
จึงมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม และกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) พบว่า
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รูปแบบการดาเนินชีวิต ด้านกิจกรรม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น เรื่องความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแต่ละเดือน
มีความสัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานข้อที่ 3.2 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม, ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านจานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
มาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการใช้รูปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวม, ด้านกิจกรรม และด้านความ
สนใจเพิ่ม ขึ้น จะมีค วามสั มพั นธ์กับพฤติก รรมในการใช้บ ริก ารร้านอาหารญี่ ปุ่น ด้ านจานวนค่ าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น ในระดับ ต่ามาก
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ดของ ธนิ ณี บั ณ ฑิ ตวั ฒ นาวงศ์ (2556) กล่ าวว่า รูป แบบการด าเนิ น ชีวิต เป็ น การใช้ จ่ายเงิน และเวลาที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล โดยสะท้อนออกมาในรูปของกิจกรรมต่างๆ ความสนใจในเรื่องใดหรือสิ่งใด และความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการตลาดโดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
ที่มีความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย เมนูพิเศษ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้าอีกไม่เบื่อ
2. ควรทาการตลาดโดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีจานวนค่าใช้จ่ายที่มาใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
ที่มีอายุ 29-34 ปี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชั่ นวายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจานวนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายสาหรับออกไปทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการในแต่ละด้านกับพฤติกรรมการใช้บริการ
3.1 ด้านราคา ควรมีการกาหนดราคาของอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ เพราะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในด้าน
ความคุ้มค่า เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นราคาแพงทาให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการบ่อยๆ ควรมีการระบุราคาที่ชัดเจน และมีหลายราคาให้ลกู ค้า
มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้บริโภครู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับมีความคุ้มค่า ก็จะมาใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจจะเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่ได้สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า และใช้สื่อโฆษณาให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร จึงทาให้ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้
บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการลดลงในระดับต่ามาก ควรมีการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร
ผ่านช่องทางต่างๆ และใช้สื่อโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3.3 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาเมนูที่หลากหลาย และให้ความสาคัญในเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี สด สะอาด
และปลอดภัย มีการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายให้ความสาคัญเรื่องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดี สด ใหม่มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือและความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจนการให้คาแนะนาและ
ข้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่งส าหรับ การปรับ แก้ไขข้ อ บกพร่อ งจากคณะกรรมการผู้ค วบคุม สารนิ พ นธ์ ผู้ วิจั ยขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในสิ่งที่เป็น
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ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาและการท าสารนิ พ นธ์ นี้ ด้ ว ยความเอาใจใส่ ต ลอดมา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ โรจน์ บุ ร ณศิ ริ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผู้วิจัย ทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ แ ละกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการทาสารนิพนธ์ และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จได้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาหรับ
ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงความช่วยเหลือและคาแนะนาให้ผู้วิจัยตลอดมา
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