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    การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและมีอิทธิพลตอ         

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางกําหนดกลยุทธ

ตางๆใหแกรานอาหารญี่ปุนซากุระสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในตลาด กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุมากกวาหรือ

เทากับ 21 ป จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ถาพบความแตกตาง ใชการเปรียบเทียบเชิงซอนโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ         

การทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน จากผลการวิจัยพบวา 

 1.กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-25 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาระดับตํ่ากวาระดับปริญญาตรี/ปริญญาตรี เปนผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท และ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน      

 2. ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมารับประทานเฉล่ียประมาณ 3 คร้ังภายใน 6 เดือน สวน

ใหญไปใชบริการชวงเวลา19.01 – 22.00 น. ในชวงวันเสาร – วันอาทิตย ไปบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระคร้ังละ 1-2 คน และ สวนใหญไปกับเพื่อน มีแนวโนมอยูในระดับคาดวาจะกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ มีแนวโนมอยูในระดับคาดวาจะแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

 3. ผูบริโภคมีระดับการรับรูตออาหารญี่ปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใน

ระดับดี อันดับหนึ่งไดแก การรับรูในคุณคา รองลงมาไดแก การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในความ

คุมคา อยูในระดับดี  

 4. ผูบริโภคมีระดับทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการ ภาพรวมอยูในระดับดี สวน

ทัศนคติรายดานพบวา อันดับหนึ่งไดแก ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมาไดแก ทัศนคติ

ดานผลิตภัณฑและบริการ ทัศนคติดานราคา และ ทัศนคติดานการสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับดี  

 5. ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจดานการไดรับการตอบสนองความพึงพอใจที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยูในระดับที่พึงพอใจ ความพึงพอใจดานการไดรับการตอบสนองความ

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับเปนไปตามความคาดหวัง ความ            

พึงพอใจดานการตอบสนองความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับที่คุมคา 



ความพึงพอใจดานการตอบสนองระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆอยูในระดับเทาเทียมกัน  

 6. เพศและอาชีพ ที่แตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอายุ สถานภาพ อาชีพ 

และ รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน           

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อาชีพที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 7. การรับรูในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกดาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

 8. ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการ และ ดานราคามีความสัมพันธกับความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ทัศนคติ

ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า 

 9. ทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการทุกดาน มีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ

ปานกลาง 

 10. ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ และ ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ มีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า  

 11. ความพึงพอใจของผูบริโภคทุกดานมีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า และ แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปาน

กลาง 
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 The purpose of this research is to study the factors correlated with customers’ 

satisfaction, and affecting their consuming behavior towards Sakura Japanese Restaurant              

in Bangkok in order to craft strategies for Japanese restaurant to be competitive in the 

market. The samples in this study are 400 customers of Sakura Japanese Restaurant in 

Bangkok aged not less than 21 years. This research was using constructive questionnaire 

as a tool to collect data from sampling group. The statistical analysis used in this study were 

statistical Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent t-test, One-Way ANOVA and 

the pair different analysis by Dunnett’s T3 and Pearson’s coefficient correlation. The data 

were analyzed by test at the statistical significance level of 0.05. As the research result,          

it was found as follows:   

1. The majority of sampling group are female, between of 21 – 25 years of age, 

single, graduated at bachelor’s degree or under. Most of them are employees in private 

companies and have monthly income at 20,000 Baht or under. Most of them have                         

3-5 family members.  

2. The average frequency of visiting Sakura Japanese Restaurant was 3 times during 

6 months. The most preferable time was 7-10 pm on weekends, visiting with 1-2 persons 

and most of them visit with friends.  The customers are likely to revisit and also recommend 

to the others.   

3.  Customers’ awareness towards Sakura Japanese Restaurant in Bangkok are at 

good in overall. When considering in detail, it was found that they aware of its equity value at 

most, then its quality value and its perceive value.     

4. Customers’ attitude towards products and services are at good level. In details, it 

was found that, the first ranking is attitude towards its distribution channel, second is its 

products and services, then its price, and lastly was its marking promotion. All was at good 

level. 



5. Customers’ satisfaction towards Sakura Japanese Restaurant is at high level. The 

service is well up to their expectation. Their fulfillment comparing to the other Japanese 

restaurant is indifferent. 

6.  Consumers with different gender and occupation are likely to recommend Sakura 

Japanese Restaurant to the others differently at .05 statistical significance levels. 

Consumers with different age, status, occupation and income have different frequency of 

visit within 6 months at .05 statistical significance levels. And those with difference in 

occupation have different revisit tendency at .05 statistical significance level. 

7. The awareness of perceive value, quality value and equity value are correlated 

with all aspects of consumer satisfactions at .01 statistical significance level at moderate 

level in the same correlation direction. 

8. The customers’ attitude towards products & services and price are correlated with 

the average frequency of visiting Sakura Japanese Restaurant during 6 months and 

statistically significant at level 0.05. And their attitude to promotion are correlated with the 

average frequency of visiting Sakura Japanese Restaurant in 6 months and statistically 

significant at level 0.01 at low level in the same correlation direction. 

9.  The customers’ attitudes towards all part of marketing mixes are correlated with 

revisit and recommendation tendency statistically significant at level 0.01 at moderate level 

in the same correlation direction. 

10. Customers’ satisfaction as compared with their expectation is correlated with the 

average frequency of visiting Sakura Japanese Restaurant during 6 months statistically 

significant at level 0.05. The overall and worthiness satisfaction are correlated with the 

average frequency of visiting Sakura Japanese Restaurant during 6 months statistically 

significant at level 0.01 at low level in the same correlation direction. 

11. All customers’ satisfaction are correlated with a trend to patronize Sakura 

Japanese Restaurant and trend to recommend the others statistically significant at level 

0.01 at moderate level in the same correlation direction. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

   การดําเนินชีวิตของมนุษยทุกยุคสมัย มีความตองการในปจจัย 4 ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม          

ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ซึ่งอาหารเปนปจจัยพื้นฐานแรกที่มีความสําคัญ เปนความตองการของมนุษย

ข้ันแรก นั่นคือ การบริโภคอาหารเพื่อการดํารงอยูของชีวิต นอกเหนือจากการดื่มน้ําแลว อาหารนับวา

เปนปจจัยหลักที่มีความจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต เพราะ การรับประทานอาหารที่ถูกตอง

เหมาะสมตามหลักโภชนาการ หรือการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูนั้น เปนการชวยใหรางกาย

เจริญเติบโต ชวยซอมแซมรางกายสวนที่สึกหรอ ชวยใหรางกายมีพลังที่จะสามารถดําเนินกิจกรรม

ตางๆได อาหารจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคนในการดํารงชีวิต  

 จากการที่มนุษยมีการเรียนรูเพิ่มข้ึน ความเจริญเติบโตกาวหนาทางเทคโนโลยี และ             

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหกระแสการรักสุขภาพของผูบริโภคเกิดข้ึน 

มนุษยรูจักที่จะเลือกอาหารในการรับประทานมากข้ึน สวนหนึ่งนอกจากการบริโภคเพื่อใหรางกายไดมี

พละกําลังแลว ผูบริโภคยังคํานึงถึงการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน  ซึ่งแต

ละบุคคลก็มีความตองการอาหารที่แตกตางกันไป ตามสภาพรางกายของบุคคลนั้นๆ ประกอบกับ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมือง โดยสวนใหญมีความรีบเรง ทางเลือกหลักในการรับประทาน

อาหารของคนเมือง เชน การรับประทานอาหารนอกบานตามรานอาหาร ก็จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่มี

เพิ่มมากข้ึน ในปจจุบัน ธุรกิจรานอาหารตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการบริโภคอาหาร ทั้งรานอาหารไทย และ อาหารนานาชาติ เชน อาหาร               

อิตาเลียน อาหารเวียดนาม อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุน เปนตน 

   อาหารญ่ีปุนจัดไดวาเปนอาหารที่มีประโยชนมากประเภทหนึ่ง จากการสํารวจพบวาชาว

ญ่ีปุนเปนชนชาติหนึ่งที่มีผูอายุยืนยาวที่สุดในโลก เนื่องจากการใสใจในเร่ืองสุขภาพของการบริโภค

อาหารของชาวญ่ีปุน ที่ใชวัตถุดิบที่สดสะอาด เชน ปลา ผัก เปนวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารซ่ึงเปน

อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ ทําใหอาหารญ่ีปุนมีบทบาทอยางมากในประเทศไทย ดวยรสชาติ 

ความสดสะอาด และ คุณภาพของอาหารญ่ีปุนทําใหผูบริโภคในประเทศไทยนิยมรับประทานเปนอยาง

มากรองจากอาหารประเภทอ่ืนๆ 

 ในกรุงเทพมหานครมีรานอาหารญ่ีปุนเกิดข้ึนมามากมายหลายราน ทั้งรานอาหารญ่ีปุนใน

ศูนยการคา หางสรรพสินคา ตามอาคารสํานักงานตางๆ โรงแรม รวมไปถึงรานที่ต้ังอยูทั่วไป แตละราน
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ก็จะมีการนําเสนอผลิตภัณฑของตนเองที่โดดเดนมาดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการที่ราน ทั้งกลุมวัยรุน 

กลุมครอบครัว กลุมคนทํางาน ซึ่งมีการบริโภคมากข้ึน เนื่องจาก กลยุทธสวนประสมทางการตลาด  

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  ซึ่งเปนกลยุทธที่

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะนํามาใชในการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ ไมวาจะเปนความ

หลากหลายของอาหาร รสชาติ ความสะอาด ราคาอาหารที่ลดลง ความคุมคาที่มีมากข้ึน ซึ่งจะชวย

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่จะสามารถบริโภคอาหารนอกบานได และ สอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

การเจริญเติบโตของธุรกิจรานอาหารญี่ปุน เติบโตมาอยางตอเนื่อง พิจารณาไดจาก บริษัท           

ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดประเมินภาวะตลาดอาหารญ่ีปุนโดยรวมในป 2550 คาดวาจะมีมูลคา

ตลาดราว 6,000 ลานบาท และจะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 10-15 % ในป 2550 นี้ยังคงมี

การแขงขันกันโดยใชกลยุทธดานราคาและการใหบริการลูกคาเปนหลัก โดยการแขงขันธุรกิจ

รานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยมีแนวโนมรุนแรงข้ึน เนื่องจากมีผูประกอบการรายใหม 5-6 รายเขามา

ลงทุนในธุรกิจรานอาหารญี่ปุน ไมวาจะเปนกลุมผูประกอบการ แฟรนไชสจากญ่ีปุนที่ขยายการลงทุน

เขามา และ ธุรกิจอาหารประเภทอ่ืนที่อาจหันมาลงทุนทําธุรกิจอาหารญ่ีปุนดวย ทําใหผูประกอบการ

ในธุรกิจรานอาหารญ่ีปุนตองมีการปรับกลยุทธ และนําเสนออาหารที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค 

  ปจจุบันรานอาหารญ่ีปุนที่เปดใหบริการในประเทศไทยมีอยูประมาณ 660 แหง  โดยเฉพาะ

ในกรุงเทพฯ เชียงใหม และชลบุรี  ซึ่งจํานวนรานอาหารญี่ปุนในไทยนั้นมากเปนอันดับ 5 ของโลก เปน

รองเพียงสหรัฐฯ จีน เกาหลีใตและไตหวัน เทานั้น รานอาหารญ่ีปุนในไทยน้ันแยกเปนรานใน

หางสรรพสินคารอยละ 50 รานเด่ียวหรือสแตนดอโลน รอยละ 40 และรานในโรงแรมรอยละ 10 สวน

ใหญบริหารงานโดยคนไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ผูประกอบการเล็งเห็นวาธุรกิจรานอาหารญี่ปุนนี้สามารถ

เติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งลูกคากลุมเปาหมายคือ กลุมลูกคาคนไทยที่ชื่นชอบรสชาติของอาหาร รวมไป

ถึงชาวญ่ีปุนที่อยูในประเทศไทยกวา 60,000 คน 

นอกจากนี้ โอกาสในการเติบโตของธุรกิจรานอาหารญี่ปุนยังมีอยูทั้งในลักษณะรานพรีเมี่ยม 

ซึ่งจะเนนอาหารญ่ีปุนสูตรตนตํารับ ราคาจะคอนขางแพง เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญตองนําเขามาจาก

ญ่ีปุน เปาหมายในการจําหนายสินคาอาหารญ่ีปุนหลักๆอยูในกลุมของผูที่มีรายไดสูง (ชนชั้นกลาง) 

เงินเดือนสูงกวา 15,000 บาท ปจจัยสําคัญในการขยายตัวของธรุกิจรานอาหารพรีเมี่ยม คือการเปด

ศูนยการคาไฮเอน ทําใหมีรานอาหารญ่ีปุนพรีเมี่ยมเปดเพิ่มข้ึนอยางมาก สวนรานอาหารญ่ีปุนที่มี

แนวโนมเติบโตในเกณฑสูงคือ รานอาหารญี่ปุนทั่วๆไปที่ราคาไมแพงมากนัก โดยเนนเจาะลูกคากลุมบี
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และกลุมซี ซึ่งรานอาหารญี่ปุนกลุมนี้เปนกลุมที่ผลักดันการเติบโตของมูลคาตลาดรานอาหารญี่ปุนใน

ประเทศไทย (บิสิเนสไทย, 2007) 

 ปจจุบัน จากผลสํารวจวิจัยการตลาด พบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่ตลาดอาหารญ่ีปุน

เติบโตสูงเปนอันดับ 3 ของโลก ซึ่งถือไดวาเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงตลาดหนึ่งของโลก รวมถงึขอตกลง 

FTA (JTEPA) จึงเปนโอกาสที่ดีในการที่บริษัทตางๆ จะเขามาทําธุรกิจดานนี้ ทําใหมีการเขามาเปด

รานญ่ีปุนของตางประเทศและของไทยเองเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนเครือเซ็นทรัล ที่ไดซื้อแฟรนไชสอาหาร

ญ่ีปุน "เปปเปอรลันช" หรืออยาง MK ก็ไดซื้อแฟรนไชส Yayoi จากประเทศญ่ีปุน เพื่อลงแขงขันใน

ตลาดนี้เชนกัน ประกอบกับมีจํานวนของศูนยการคาเปดใหมในระดับ Hi-end จึงเปนชองทางหนึ่งที่ทํา

ใหเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน  

 การขยายตัวของธุรกิจรานอาหารญี่ปุนที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ทําใหการแขงขันดาน

ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ผูประกอบการรานอาหารญี่ปุน นอกจากจะพัฒนา

สวนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคแลว การสรางคุณคาการรับรูที่ดี

ของผูบริโภคในเร่ืองของความคุมคา คุณภาพการบริการ การสรางความคุณคาและเปนธรรม ก็เปน

สวนหนึ่งที่ชวยสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาและเกิดพฤติกรรมการบริโภคข้ึนได ซึ่งจะสงผลให

เกิดการตัดสินใจเลือกมาใชบริการที่รานอาหารญี่ปุนได รวมถึงลูกคาอ่ืนๆ จะไดมีทางเลือกรานอาหาร

เพิ่มมากข้ึน และ เนื่องจาก รานซากุระเปนธุรกิจรานอาหารญี่ปุนแหงหนึ่งที่มีสาขาต้ังอยูเฉพาะ

หางสรรพสินคาในเครือเซ็นทรัลมารเกตติ้งกรุป (CMG) เทานั้น และชวงที่ผานมารานซากุระได

ปรับเปล่ียนรูปแบบตลอดจนเมนูใหมใหเขากับลูกคาคนไทย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมมากข้ึน โดยเพิ่ม

รายการอาหารแบบบุฟเฟตชาบูข้ึน และ ยังเพิ่มแบรนดสินคา “ชิคุโฮ อิจิได ราเมง” ซึ่งเปนแบรนดจาก

ประเทศญ่ีปุน ข้ึนเพื่อใหบริการแกลูกคา  

  ดวยเหตุที่รานอาหารซากุระไดมีการเปล่ียนแปลงรายการอาหาร โดยเพิ่มรูปแบบอาหารแบบ

บุฟเฟตชาบูข้ึน ในสาขาของรานซากุระ เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความนิยมใน

การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟตมากข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ และ สนใจในการศึกษาถึงปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหธุรกิจรานอาหารซากุระไดทราบวาลูกคามีการรับรูความคุมคา การรับรู

คุณภาพ และ การรับรู ในคุณคา รวมถึงความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มีตอรานอาหารซากุระเปน

อยางไร ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มารับประทานอาหารญี่ปุนที่ราน

ซากุระมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะนําไปใชวางแผน และ กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสภาวการณ 

และ สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและเปล่ียนแปลงอยู
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ตลอดเวลาได โดยการศึกษานี้จะมีสวนชวยในการที่จะหาวิธีการกําหนดกลยุทธตางๆเพื่อใหรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในตลาดรานอาหารญี่ปุนในกรุงเทพมหานครได 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ และการรับรู

ในคุณคา กับความพึงพอใจของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคตอสวนผสมของสินคาและบริการ
ของรานซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผูประกอบการรานซากุระหรือรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ จะสามารถนํามาประยุกตใชใหสอดคลอง

กับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผูประกอบการรายใหมที่มีความ

สนใจจะเปดรานอาหารญี่ปุน สามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการการตลาด และ สามารถ

นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความตองการ และ พฤติกรรมของลูกคาที่เปล่ียนแปลง

อยูเสมอไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในตลาด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไวดังนี้  
ประชากรท่ีใชในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุเทากับหรือมากกวา 21 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มี

ความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคอาหารและบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน 



 5 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 21 ป เนื่องจากไมสามารถระบุประชากร             

ที่แนนอนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบประชากร (Non-

probability Sampling) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ ความผิดพลาดไมเกิน 5 %ไดขนาดตัวอยาง

เทากับ 385 ตัวอยาง และ เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึง

ไดทําการสํารองจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยาง โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

ซึ่งผูวิจัยใชไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ดังนี้  

1. วิธีการสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) จัดสัดสวนกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 400 คน จากจํานวนสาขาของรานอาหารญ่ีปุนซากุระจํานวน 5 สาขา ไดแก รานอาหารญ่ีปุน

ซากุระสาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3 สาขา

เซ็นทรัลซิต้ีบางนา และ สาขาโรบินสัน รัชดา ไดกลุมตัวอยางสาขาละ 80 คน 

2. การเลือกกลุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) จากสาขาของ

รานอาหารญี่ปุนซากุระจํานวน 5 สาขา เพื่อใหเกิดการกระจายตัวอยางทั่วถึง 
 

ตัวแปรที่ศกึษา  
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี ้ 

1.1 การรับรูในความคุมคา (Perceive Value) 

1.2 การรับรูในคุณภาพ (Quality Value) 

1.3 การรับรูในคุณคา (Equity Value) 

1.4 ทัศนคติตอสวนผสมของสินคาและบริการ (Mix of Products & Services) 

1.4.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service) 

1.4.2 ดานราคา(Price) 

1.4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย(Channel/Distribution) 

1.4.4 ดานการสงเสริมการตลาด(IMC) 

1.5 ปจจัยสวนบุคคล 

1.5.1 เพศ 

1.5.1.1 ชาย 

1.5.1.2 หญิง 
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1.5.2 อาย ุ

1.5.2.1 21 - 25 ป    

1.5.2.2 26 - 30 ป 

1.5.2.3 31 - 35 ป    

1.5.2.4 36 - 40 ป 

1.5.2.5 41 ป ข้ึนไป  

1.5.3 สถานภาพ 

1.5.3.1 โสด 

1.5.3.2 สมรส / อยูดวยกัน  

1.5.3.3 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 

1.5.4 ระดับการศึกษา 

1.5.4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

1.5.4.2 ปริญญาตรี 

1.5.4.3 สูงกวาปริญญาตรี  

1.5.5 อาชีพ 

1.5.5.1 นักเรียน/นักศึกษา 

1.5.5.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

1.5.5.3 พนกังานบริษทัเอกชน 

1.5.5.4 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

1.5.5.5 อ่ืนๆ 

1.5.6 รายไดตอเดือน 

1.5.6.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

1.5.6.2 10,001 - 20,000 บาท 

1.5.6.3 20,001 - 30,000 บาท 

1.5.6.4 30,001 - 40,000 บาท 

1.5.6.5 40,001 บาทข้ึนไป 

1.5.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

1.5.7.1 1 - 2 คน 

1.5.7.2 3 - 5 คน 

1.5.7.3 มากกวา 5 คนข้ึนไป 
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  
2.1 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ 

2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่มีความตองการ มีอํานาจตัดสินใจ มีอํานาจซ้ือ ซึ่งกอใหเกิดการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. อาหารญ่ีปุน หมายถึง อาหารประจําชาติประเทศญ่ีปุนที่มีวัตถุดิบหลัก วิธีการปรุง

อาหาร และ การตกแตงอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของคนญ่ีปุน ซึ่งมี

การปรุงอาหารที่หลากหลายใหลูกคาสามารถเลือกรับประทาน เชน ขาวปน ปลาดิบ ซุปมิโซะ(ซุป

เตาเจ้ียว)วาซาบิ เทมปุระ เทปนยากิ ชาบูชาบู (สุกี้ญ่ีปุน) เปนตน 

3. รานอาหารซากุระ หมายถึง รานอาหารญี่ปุนแหงหนึ่งที่ต้ังอยูในหางสรรพสินคา ใน

เครือของ Central Marketing Group : CMG จํานวน 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เซ็นทรัล         

พลาซาลาดพราว เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลซิต้ีบางนา เซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3 และ โรบินสันรัชดา 

4. การรับรูในความคุมคา  หมายถึง ส่ิงที่ลูกคาประเมินถึงความคุมคาที่เกิดข้ึนจากการ

เปรียบเทียบราคาที่ลูกคาจายเพื่อการบริโภคอาหารญ่ีปุนและการไดรับบริการจากรานซากุระ 

5. การรับรูในคุณภาพ หมายถึง การรับรูถึงคุณภาพที่เกิดจากลูกคามาใชบริการจริงซึ่ง

ส่ิงที่ลูกคารับรูสามารถจับตองไดเปนรูปธรรม รูสึกถึงความนาเช่ือถือจากการไดรับบริการ รับรูการ

ตอบสนองจากการบริการ  เกิดความมั่นใจในการรับการบริการ การใสใจบริการลูกคาจากการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ  

6. การรับรูในคุณคา หมายถึง การรับรูของลูกคาที่เกิดความรูสึกจากการไดรับการสง

มอบสินคาและบริการอาหารญ่ีปุน รานซากุระ มีความยุติธรรมและเทาเทียมกันกับลูกคาอ่ืนๆ มีความ           

เสมอภาค สม่ําเสมอเที่ยงตรง และ เปนธรรม  

7. ความพึงพอใจโดยรวม หมายถึง ผลรวมของความรูสึกของลูกคาที่มีตอทัศนคติใน

ดานตางๆ จากการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ซึ่งเปรียบเทียบกับส่ิงที่ไดต้ังความคาดหวังไวหรือไม

ก็ตามแลว เปนผลที่ทําใหเกิดความรูสึกในทางที่ดี และเกิดความสบายใจหรือสนองความตองการทําให

เกิดความสุขได 

8. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการบริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระ ไดแก ความถี่ในการรับประทาน ชวงเวลา จาํนวนบุคคล 
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และ กลุมบุคคลที่รับประทานรวมกันในแตละคร้ังของผูบริโภครวมถึงแนวโนมความต้ังใจที่จะใชบริการ

ซ้ําและการแนะนําบอกตอ 

9. ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคใน

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ไดแก คุณภาพของอาหาร รสชาติ  ปริมาณ ความหลากหลาย ความ

สะอาด  รูปแบบรายการที่นําเสนอ ปจจัยดานราคา ไดแก  ความเหมาะสมของราคาเทียบกับรานอ่ืน 

ความคุมคา สวนลดพิเศษ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกทําเล/ที่ต้ัง บรรยากาศ การประดับ

ตกแตงราน และ ดานปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย 

การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ ที่จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิด ดังนี้  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

 
 
 

พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารญ่ีปุน รานซากรุะ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
  

ลักษณะสวนบุคคล (Personal Data) 

 

 

การรับรูในความคุมคา 
(Perceive Value) 

 

 
 

 
ความพึงพอใจของผูบริโภค 
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

 
 

การรับรูในคุณคา 
(Equity Value) 

การรับรูในคุณภาพ  
(Quality Value) 

ทัศนคติตอสวนผสมของสินคาและบรกิาร 
(Mix of Products and Services) 

• ดานผลิตภัณฑและบริการ 

• ดานราคา 

• ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

• ดานการสงเสริมทางการตลาด 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนรานซากุระ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

5. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

6. ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาการรับรูของ              

ผูบริโภคในดานตางๆ  ทัศนคติของผูบริโภคดานสวนผสมของสินคาและบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ 

และ พฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระ ตลอดจนศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ                 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูล

ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการเลือกบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอ 

ดังตอไปนี้ 

1. แนวความคิดดานประชากรศาสตร 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัการรับรู 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

4. แนวความคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค 

5. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

6. แนวความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินคา 

7. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 

8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณคาความเปนธรรม 

9. ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับหองอาหารซากุระ 

10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวความคิดดานประชากรศาสตร 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ (2539: 41-42) กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตร

ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้ เปน

เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัด

ไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม

ชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดานประชากรศาสตรจะ
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สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปร

อ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี

อายุแตกตาง นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศึกษาศาสตรที่แตกตาง

ของสวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง

ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 

2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดควรตองศึกษา

ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะ ในปจจุบันนี้ตัวแปรทางดานเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ

บริโภค การเปล่ียนแปลงดังกลาว อาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากข้ึน 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปนเปาหมาย

ที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และ มีความสําคัญยิ่งข้ึนในสวนที่

เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใด

สินคาหนึ่ง และ ยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตรและโครงสรางดานส่ือที่จะ

เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

4. รายได การศึกษา อาชีพ และ สถานภาพ (Income Education Occupation and Status) 

เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความ

รํ่ารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดตํ่าจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ 

ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียว ก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไม

มีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการ

ดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาด

สวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพื่อใหการกําหนดตลาด

เปาหมายชัดเจนยิ่งข้ึน เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปน

เกณฑที่นิยมใชกันมากข้ึน เกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541: 67) กลาวถึง การแบงตลาดตามลักษณะประชากรนั้นเปนการ

แบงตลาดตามอายุ รายได อาชีพ เช้ือชาติ และ ชั้นของสังคม การแบงเชนนี้ไดประโยชนเนื่องจากได

ตลาดใหญ และ สามารถวัดคาไดดี 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง อายุ เพศ 

วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะดังกลาว มีความสําคัญตอนักการตลาด 

เพราะ มันเกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร 
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ชี้ใหเห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม และ ตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือ ลดความสําคัญลง ลักษณะ           

ประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้  

1. อายุ นักการตลาดตอง คํานึงถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง
ของอายุดวย 

2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นักการตลาดตอง

คํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ ซึ่งที่แลวมาผูชายเปนผูตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้น บทบาทของ

สตรีและบุรุษมีบางสวนที่ซ้ํากัน 

3. วงจรชีวิตของครอบครัว ข้ันตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัวเปนตัวกําหนดที่

สําคัญของพฤติกรรม ข้ันตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ข้ันตอน ซึ่งแตละข้ันตอนนั้น

จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

4. การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาอะไรเกิดข้ึนกับ

การศึกษาและรายไดเปนส่ิงสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายข้ึนอยูกับรายไดที่ตนมี 

 
2. แนวคิดเกีย่วกับการรับรู 

 2.1 ความหมายของการรับรู 
 การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความหรือแปลความหมายของมนุษยที่ไดจากความรูสึก

สัมผัส เมื่อส่ิงเรามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันประกอบดวย ตา หู จมูก ล้ิน และ กายสัมผัส โดย

การจําแนก คัดเลือก วิเคราะห ดวยระบบการทํางานของสมอง เทียบเคียงกับประสบการณเดิมใน

ความจํา ใหกลายเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่มีความหมาย สงผลตอการแสดงพฤติกรรม และ นําไปใชในการ

เรียนรูตอไป 

  เสรี วงษมณฑา (2542: 79) ไดใหความหมายของการรับรู (Perception) หมายถึง 

กระบวนการที่มนุษยเลือกที่จะรับรู สรุปการรับรูตีความหมายการรับรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะ

สรางภาพในสมองใหเปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืนกัน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540: 40) ไดใหความหมายของการรับรู (Perception) หมายถึง 

กระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เราอาศัยอยู 
  2.2 การรับรู (Perception) ประกอบดวย  
  2.2.1 ธรณีประตูแหงการรับรูหรือระดับตํ่าที่บุคคลรับรูได (The Absolute 

Threshold) หมายถึง ระดับตํ่าซ่ึงแตละบุคคลสามารถสัมผัสกับความรูสึกได จุดนี้บุคคลจะสามารถ

ปองกันความแตกตางระหวางการรับรูบางส่ิงและไมรับรูอะไรเลย ซึ่งก็คือระดับตํ่าสุดที่ไดรับจากส่ิง

กระตุน 
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2.2.2 ความแตกตางตํ่าสุดที่บุคคลจะเห็นได (The Differential Threshold)  

หมายถึง ความแตกตางนอยที่สุดที่จะทําใหบุคคลสามารถรับรูความแตกตางได เรียกภาษาอังกฤษวา 

J.N.D (Just Noticeable Difference) ขอนี้สามารถนํามาใชกับธุรกิจไดโดยทําใหลูกคาเห็นความ       

แตกตางระหวางส่ิงกระตุน 2 ส่ิงไดอยางชัดเจน 

2.2.3 ระดับการรับรู (Threshold Awareness) แบงไดเปน 2 ระดับดังนี้ 

 2.2.3.1 ระดับตํ่าสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Lower Threshold) คือ 

เปนคนที่มี การรับรูเร่ืองตางๆไดนอยมาก 

  2.2.3.2 ระดับสูงสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Upper Threshold) คือ 

เปนคนที่มีการรับรูเร่ืองตางๆไดสูงมาก 

 2.3 ระดับขั้นของการรับรู (Stage of Perception) 

ครอพล เทเลอร(Kraupl Taylor.1966) ไดกําหนดระดับข้ันตางๆที่ ซับซอนข้ึนตามลําดับของ

การรับรูไว ดังนี้ 

2.3.1 Field of Sensations คือ  ในการเกิดการรับรูข้ึนแตละคร้ัง จะมีการรับ

ขอมูลเขามามากกวา 1 อยาง เชน ในขณะฟงการบรรยาย เราจะเห็นทั้งผูบรรยาย ไดยินเสียงของ                 

ผูบรรยายและเห็นโสตทัศนูปกรณไปพรอมๆ กันในคราวเดียวกัน 

2.3.2 Sensory Perception คือ ข้ันตอนที่มีการรับรูขอมูลเพียงรูปรางลักษณะ

เทานั้นโดยยังไมมีการเทียบเคียงกับส่ิงที่จดจําได (Recognition) เปนข้ันตอนที่ยังไมทราบความหมาย 

เชน เห็นวัตถุส่ิงหนึ่งแลวทราบแตเพียงวาเปนผาที่มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมผืนผา โดยที่ยังไมรูวาแทจริง

แลวส่ิงนั้นคือ ธงชาติ 

2.3.3 Meaningful Perception คือ ข้ันตอนที่มีการรับรูความหมายของส่ิงเรา ซึ่ง

ข้ันตอนนี้ตองอาศัยการเทียบเคียงกับส่ิงที่จดจําได (Recognition) ที่อยูในความทรงจํา (Memory) เชน 

เมื่อเห็นผาที่ เปนส่ีเหล่ียมผืนผา ที่ เปนแถบสี 5 แถบ โดยมีแถบน้ําเงินใหญอยูตรงกลาง ถูก

ประกอบดวยแถบขาวแดงตามลําดับ ในลักษณะที่เปนร้ิวแนวนอนก็สามารถรับรูไดวา คือ ธงชาติไทย 

การรับรู (Perception) เปนประสบการณการรับรูที่เกิดข้ึนจริง ในขณะที่จินตนาการนั้นถูก

สรางข้ึนโดยอยูในความควบคุมของจิตใจ เปนจินตภาพที่ไมไดมีการรับรูเกิดข้ึนจริง โดยปกติแลวในคน

ทั่วไป จะไมมีความยากลําบากในการแยกสองส่ิงออกจากกัน เชน ในขณะที่เราจินตนาการถึงอาหาร

มื้ออรอย จนถึงแมวาอาจกระตุนใหเราน้ําลายสอได เชนเดียวกับการไดเห็นอาหารจริง แตเราก็ยอมรูดี

วาไมมีอาหารจริงอยูตอหนาเรา 
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2.4 ความสําคัญของการรบัรู  

ความสําคัญของการรับรู มีดังนี้ (อริยา คูหา. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาทั่วไป. 

สําเนา) 

การรับรูเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู การรับรูทําใหเกิดอารมณและความรูสึกอันมีผล

ตอจิตใจที่ชั่วคราวและถาวร การรับรูทําใหบุคคลมองเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม กอใหเกิดแนวทาง

พัฒนาปรับเปล่ียน เลือกสรรและแยกแยะส่ิงเรารอบๆตัว 

ลักษณะสําคัญของการรับรูมี 6 ประการ คือ 

2.4.1 ตองมีพื้นฐานขอมูลหรือความรูในเร่ืองนั้นมากอน หรือ ถาไมมีความรูอยางนอย

ตองมีประสบการณเดิมในเร่ืองนั้นอยูบาง 

2.4.2 จะตองประกอบดวยขอวินิจฉัยในข้ันตอนของกระบวนการรับรู ทั้งนี้เพราะในการ
รับรูตองอาศัยวิธีการวินิจฉัย โดยการต้ังสมมติฐานหรือประติดประตอเร่ืองตางๆเขาดวยกัน เพื่อใหการ

รับรูในส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณมากที่สุด 

2.4.3 จะตองมีความสามารถในการแยกแยะ ลักษณะหรือคุณสมบัติที่สําคัญของขอมูล

นั้นไดอยางถูกตอง ซึ่งจะตองอาศัยความจําจากประสบการณเดิมมาใช 

2.4.4 ลักษณะของการรับรูจะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูลตางๆ หลาย

ประเภท 

2.4.5 กระบวนการของการรับรูจะตองอาศัยการดัดแปลงขอมูลจากประสบการณเดิม
มาใชใหเหมาะกับแตละเรื่องที่กําลังรับรูอยูในขณะนั้น กระบวนการของการรับรูมักจะเปนไปโดย

อัตโนมัติ เปนการทํางานของสมองในการรับรูขอมูลตางๆ 

 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

คอตเลอร (วารุณี ตันติวงศวาณิช; และ คณะ. 2546; อางอิงจาก Kotler. 2003) กลาววา 

ความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ข้ึนอยูกับประโยชนหรือคุณคาที่รับรูไดจากการใช

ผลิตภัณฑ เมื่อเทียบกับส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งหากประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑตํ่ากวาที่ผูซื้อ

คาดหวังไว ผูซื้อจะรูสึกไมพอใจในในผลิตภัณฑนั้น ในทางตรงขามกันหากประโยชนที่ไดรับสอดคลอง

หรือเกินกวาที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกพอใจหรือประทับใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ (2546: 90-93) กลาวถึงความพึงพอใจของลูกคา (Customer 

Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจ หรือ ไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทยีบ

ระหวางการรับรูในการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา (Kotler. 2003: 61) ถาผลการ

ทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และ ถาผลการทํางานของ
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ผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจอยางมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎี             

ดังกลาว สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก คุณคาที่ผูบริโภคไดรับจากความ

คาดหวังที่จะใชผลิตภัณฑ 

วราพรรณ สันทัสนะโชค (2540: 6) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความ       

รูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง  

วราพรรณ สันทัสนะโชค (2540: 5) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหรือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความรูสึกดังกลาว จะลดลงหรือไม

เกิดข้ึน เมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่งความรูสึก          

ดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

จากความหมายตางๆ ขางตน จึงพอสรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง พฤติกรรมหรือการ

แสดงออกความรูสึกที่ดี หรือ เจตคติที่ดี รวมถึงอารมณความรูสึกใดๆ ของมนุษย ซึ่งจะตองเกิดจาก

เหตุผลเสมอ ความตองการที่จะไดรับการตอบสนองความตองการของแตละบุคคลที่แตกตาง เรียกวา 

แรงจูงใจ เมื่อไดรับการจูงใจที่จะเกิดความพึงพอใจ 

 ระดับความพึงพอใจของลูกคา = คุณภาพบริการ = บริการที่ลูกคาไดรับ 

       ความคาดหวังของลูกคา 

 3.1 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาเปนงานเกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากนี้ผูบริหารจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความ              

พึงพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนที่จะตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจ

ดวย เพราะ ความเจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ก็คือ จํานวน             

ผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบ

ตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติและผูมาใชบริการ (สาโรช ไสยสมบัติ.2534:15) 

ยิ่งกวานั้นการใหบริการนอกจากจะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอันดีตอสินคา ยังขยายถึง

ความรูสึก อันดีตอบริษัท ลูกคาจะเกิดภาพลักษณและความพึงพอใจท่ีดีตอบริษัท ฉะนั้น พลังกาวหนา

ของบริษัททางหนึ่งจึงอยูที่การใหบริการประทับใจลูกคา ซึ่งทุกบริษัทจะใหความสนใจเพื่อที่จะไดใช

เปนแนวทางในการบริหารองคกร ใหมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด (ไทยประกันชีวิต จํากัด. 

2539:7)   
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3.2  คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา 

 ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผล

จากการเปรียบเทียบผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือ การทํางานของผลิตภัณฑกับการ

คาดหวังของลูกคา (Kotler.1994:98) ระดับความพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวาง

ผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความรูในอดีตของผูซื้อ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

หรือ การทํางานของผลิตภัณฑนั้น นักการตลาดและฝายอ่ืนๆที่เกี่ยวของจะตองพยายามสรางความ            

พึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม (Value Added) ทั้งคุณคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิต 

(Manufacturing) และ จากการตลาด (Marketing) ตลอดจนยึดหลักการสรางคุณภาพโดยรวม (Total 

Quality) คุณคาที่เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) ซึ่งคุณคา                

ที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) หรือ ราคาสินคา (Price) นั่นเอง  

ความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ (Product Competitive Differentiation) เปน

การออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑหรือบริษัทใหแตกตางจากคูแขงขัน ซึ่งความแตกตางนั้น

จะตองมีคุณคาในสายตาของลูกคาและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได ความแตกตาง

ทางการแขงขันประกอบดวย (1) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) (2) ความ

แตกตางดานบริการ (Service Differentiation) (3) ความแตกตางดานบุคลากร (Personal 

Differentiation) (4) ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) ความแตกตางเหลานี้

เปนตัวกําหนดคุณคาเพิ่มสําหรับลูกคา (Customer Added Value) 

 คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา (Total Customer Value) เปนการรับรูในรูปของตัว

เงินทางดานเศรษฐกิจ หนาที่ และผลประโยชนทางดานจิตวิทยาที่ลูกคาคาดหวังที่จะไดรับจากตลาด 

หรือ เปนผลรวมของประโยชนหรืออรรถประโยชน (Utility) จากผลิตภัณฑหรือบริการใดบริการหนึ่ง 

คุณคาผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยความ

แตกตางดานผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคลากร และ ความแตกตาง

ดานภาพลักษณ ความแตกตางทั้ง4 ดานนี้กอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑ 4 ดาน เชนกัน คือ คุณคาดาน

ผลิตภัณฑ (Product Value) คุณคาดานบริการ (Service Value) คุณคาดานบุคลากร (Personnel 

Value)  และ คุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) คุณคาทั้ง 4 ประการ รวมเรียกวาคุณคา

ผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แสดงปจจัยที่เปนตัวกาํหนดคุณคาเพิ่มสําหรับลูกคา (Customer Added Value):  

       ความสัมพันธระหวางความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ (Product Competitive  

       Differentiation) และ คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา (Total Customer Values) 

 ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม หนา.133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  แสดงคุณคาที่สงมอบแกลูกคา (Customer Delivered Value) ซึ่งเกิดจากผลตาง  

         ระหวางคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา(Total Customer Values) ลบดวยตนทนุรวม   

     ของลูกคา (Total Customer Cost)  

    ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541) การบริหารการตลาดยุคใหม หนา. 135. 

ความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ 

(Product Competitive Differentiation) 

 

ความแตกตางดานผลิตภัณฑ  

(Product Differentiation) 

ความแตกตางดานบริการ  

(Service Differentiation ) 

ความแตกตางดานบุคลากร  

(Personal Differentiation) 

ความแตกตางดานภาพลักษณ  

(Image Differentiation) 

คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา 

 (Total Customer Value)  

 

คุณคาดานผลิตภัณฑ  

(Product Value) 

คุณคาดานบริการ  

(Service Value ) 

คุณคาดานบุคลากร  

(Personal Value) 

คุณคาดานภาพลักษณ  

(Image Value) 

คุณคาดานผลิตภณัฑ (Product 

คุณคาดานบริการ (Services Value) 

คุณคาดานบุคลากร (Personal) 

คุณคาดานภาพลักษณ (Image) 

ราคา(ตนทุนในรูปตัวเงิน) 
(Monetary Price Cost) 

ตนทุนดานเวลา (Time Cost) 

ตนทุนดานพลังงาน (Energy Cost) 

ตนทุนดานจิตวิทยา (Psychic Cost) 

1.คุณคาผลิตภัณฑรวมใน
สายตาของลูกคา 

(Total Customer Values) 

2.ตนทุนรวมของลูกคา 
(Total Customer Cost) 

 

คุณคาผลิตภณัฑทีส่งมอบแก       
ลูกคา 

(Customer Delivered Values) 
เกิดจาก 1 และ 2 
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   3.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

 มิลเล็ต (Millet.1954:397-400) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory 

Service) หรือ ความสามารถที่จะพิจารณาวาบริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไม โดยวัดจาก  

 การใหบริการอยางเทาเทียม  (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอ

ภาคและเสมอหนาไมวาจะเปนใคร 

 การใหบริการรวดเร็วตอเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปน

รีบดวน 

การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่

บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ 

การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล 

การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนาบริการทางดาน

ปริมาณ และ คุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 

ฟกซเกอราลด และ ดูรานท (R.Fitzgerald; & F.Durant.1980 : 586) ไดใหความหมายของ

ความ พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) วาเปนการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของหนวยการปกครองทองถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิด

จากการรับรู (Perceptions) ถึงการสงมอบการบริการที่แทจริง และ การประเมินนี้ก็จะแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ เกณฑ (Criteria) ที่แตละบุคคลต้ังไว รวมทั้งการตัดสิน 

(Judgement) ของบุคคลนั้นดวยโดยการประเมินผลสามารถแบงออกไดเปน 2 ดานคือ  

1. ดานอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพบริการ 

2. ดานวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการไดรับปริมาณและคุณภาพบริการ 

 รีดและกันลาซ (P.Reid; & H.Gundlanch.1983:41) มีความเห็นวา ความพึงพอใจของ            

ประชาชนหลังจากการพบปะกับพฤติกรรมการใหบริการ เปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เกิด

จากการรับบริการวา หลังจากท่ีไดรับบริการเจาหนาที่ที่สามารถตอบสนองความตองการ หรือ แกไข

ปญหา รวมทั้งลดปญหาและทําใหประชาชนเกิดความภูมิใจไดมากนอยเพียงใด 

มณีวรรณ ต้ันไทย (2533 : 66-69) ไดใหความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ไดรับบริการในดานตางๆ ดังนี้คือ 

1. ดานความสะดวกที่ไดรับ 

2. ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
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4. ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 

5. ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
 

 3.4 การวัดความพึงพอใจตอบริการ 

 จากท่ีกลาวมาแลวขางตนวา ความพึงพอใจตอบริการจะเกิดข้ึนไดหรือไมนั้นจะตอง

พิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติ

ตางๆ ของแตละบุคคล ดังนั้น ในการวัดความพึงพอใจตอบริการ อาจจะกระทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้           

(สาโรช ไสยสมบัติ.2534:39) 

3.4.1 การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการขอรอง

หรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบ

ไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ที่

หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะการใหบริการ สถานที่ใหบริการ ระยะเวลาในการบริการ 

พนักงานใหบริการ เปนตน 

3.4.2 การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งในการที่ไดทราบถึงระดับความพอใจของผูมาใชบริการ 
ซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิค และ ความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูสัมภาษณตอบ

คําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธีการที่ประหยัดและ

มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง 

3.4.3 การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ โดย

วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการไดรับบริการแลว 

เชน  การสังเกตกิริยา ทาทาง การพูด สีหนา และ ความถี่ของการมาขอรับบริการ เปนตน การวัดความ

พึงพอใจโดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจัง และ มีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึง

ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง 

จะเหน็ไดวาการวัดความพงึพอใจตอการใหบริการนั้นสามารถท่ีจะทาํการวัดไดหลายวิธี 

ทั้งนี้จะตองข้ึนอยูความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือ เปาหมายของการวัดดวย 

จึงจะสงผลใหการวัดนัน้มีประสิทธิภาพเปนทีน่าเชื่อถือได 

3.5 ปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

3.5.1 ดานพนักงานและการตอนรับ มีดังนี้ (ไทยประกันชีวิต. 2539: 9-10)  

  3.5.1.1 มีความรูและรูรอบในเร่ืองของสินคา บริการ ผูบริหาร โครงสรางของ

องคกร นโยบายขององคกร ขอมูลขาวสาร ขอมูลของลูกคา และ การเปลี่ยนแปลงตางๆภายในองคกร                



 21 

โดยเฉพาะงานในหนาที่ที่ตองการศึกษาหาความรู เทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวหนาตอไป ตองรูจักนําความรู

หรือประสบการณที่มีอยูมาประยุกตใชในการทํางาน 

3.5.1.2 มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจตนเอง และ ความคลองตัวแสดงถึง

ความกระตือรือรน สุภาพ จริงใจ ดูเปนธรรมชาติ การแตงกายเรียบรอย สะอาด สวยงามเหมาะสมกับ

กาลเทศะ เหลานี้ลวนทําใหบุคลิกของผูใชบริการนาชวนมอง นานิยมนับถือนาเขาใกล และ                     

นาประทับใจตอผูมาทําการติดตอ 

3.5.1.3 รางกายแข็งแรง ทาทางคลองแคลว สุขภาพอนามัยเปนสวนประกอบที่

สําคัญ จะมีผลทําใหจิตใจ สมอง ปญญา สุขภาพจิตดี เปนปกติ การทํางานติดตอกับผูอ่ืนยอมเปนไป

อยางราบร่ืน มากกวาผูที่มีรางกายออนแอ มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยูเสมอ  

3.5.1.4 มีจิตสํานึกในการตอนรับและบริการที่ดี ชอบใหบริการผูอ่ืน ยึดถือวา

บุคคลอ่ืนหรือผูมาติดตอถูกเสมอ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและอยางต้ังใจ 

3.5.1.5 ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีไมตรีจิต มีใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนให

ความชวยเหลือเมื่อเห็นผูอ่ืนมีปญหาทุกขรอน สามารถรับฟงปญหาดวยความเห็นอกเห็นใจอยาง

จริงจัง 

3.5.1.6 เปนคนชางสังเกต มีปฏิภาณดี แกไขปญหาเฉพาะหนาได การพบปะ

หรือประจันหนากันระหวางผูใหบริการกับผูมาติดตอ ยอมมีโอกาสหรือแนวโนมที่จะปะทะคารมกันได 

ความมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได จะชวยเหลือมิใหโอกาสแบบนั้นเกิดข้ึนได 

ประการสําคัญ  ความมีปฏิภาณไหวพริบจะชวยเสริมบุคลิกภาพ ความอะลุมอลวย และ ความเขาใจ

ซึ่งกันและกันไดอยางดี 

3.5.2 ดานสถานที่ประกอบการ ลักษณะของสถานที่ที่ใหบริการที่ดี (สุวัฒนา ใน

เจริญ.2540:11) 

3.5.2.1 ทําเลที่ต้ังเดินทางสะดวก ไมแออัดในการเดินทาง 

3.5.2.2 สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี  

3.5.2.3 การจัดปายบอกหนวยงานที่ลูกคาจะเลือกใชบริการในขณะรอรับ 

     บริการ 

3.5.2.4 สถานที่จอดรถสะดวกไมคับแคบจนเกินไป 

3.5.3 ดานความสะอาดที่ไดรับ ลูกคาจะรูสึกประทับใจเมื่อ 

3.5.3.1 มีพนักงานที่คอยใหความสะดวกกับลูกคาเพียงพอ 

3.5.3.2 มีความทันสมัยของอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานใหบริการกับลูกคา 

3.5.3.3 การใหคําแนะนําและช้ีแจงผลประโยชนที่ผูรับบริการควรจะไดรับ 
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3.5.3.4 การใหความชวยเหลือรับบริการ ไมเขาใจในบริการ 

3.5.4 ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
3.5.4.1 ความทันสมัยตอขอมูลที่ไดรับจากการบริการ และ ประโยชนของขอมลู

ที่ผูรับบริการจะ ไดรับ 

3.5.4.2 การใหคําแนะนําตอบปญหาที่ถูกตองชัดเจน 

3.5.4.3 การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ

ขอมูลที่ไมคลุมเครือเขาใจตอการฟง 

3.5.5 ดานระยะเวลาในการดําเนินการ การบริการที่มีการดําเนินการที่ดีไดแก 
3.5.5.1 ความรวดเร็วของการใหบริการในแตละคร้ัง แตละเร่ือง 
3.5.5.2 การลดข้ันตอนหรืออนุโลมใหลูกคาในบางกรณี ลูกคาจะมีความรูสึก             

ที่งายไมเสียเวลามาก 

3.5.5.3 การดําเนินการในดานบริการตางๆ ที่ไมทําใหลูกคาเสียโอกาสหรือ

ผลประโยชนที่จะไดรับ 

 เคร่ืองมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกคา (Tools for Tracking and 

Measuring Customer Satisfaction) เปนวิธีการที่จะติดตาม วัด และ คนหาความตองการของลูกคา

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา บริษัทที่ยึดปรัชญาหรือแนวความคิดทาง

การตลาด (Marketing Concept) ที่มุงความสําคัญที่ลูกคาจะมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคา ซึ่งการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามีปจจัยที่ตองคํานึงถึง คือ (1) การสรางความพึง

พอใจโดยการลดตนทุนของลูกคา (ลดราคา) หรือ การเพิ่มบริการและจุดเดนของสินคา ซึ่งจะมีผลทํา

ใหกําไรของบริษัทลดลง (2) บริษัทจะตองสามารถสรางกําไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ลงทุนในการผลิต

มากข้ึน หรือ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) เหลานี้ถือวามีผลกระทบทั้งรายไดของบริษัทและ

ตนทุนของสินคา (3) บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ประกอบดวยผูถือหุน พนักงาน ผูขายปจจัยการผลิต 

และ คนกลาง การเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของคนเหลานี้ดวย 

3.6 วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคา สามารถทําได 4 วิธีดังนี้ 

3.6.1 ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ (Complain and Suggestion Systems) 

เปนการหาขอมูล ทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ การทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและการทํางาน รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ โดยจัดเตรียมกลองรับความคิดเห็นจากลูกคา 
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3.6.2 การสํารวจความพึงพอใจลูกคา (Customer Satisfaction Systems) ในกรณีนี้

จะเปนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาซ่ึงดีกวาวิธีแรกที่มักพบปญหาวา ลูกคาสวนใหญไมคอยให

ความรวมมือและมักเปลี่ยนไป ซึ่งสินคาจากผูขายรายอ่ืนแทน เปนผลใหบริษัทตองสูญเสียลูกคาไป 

เคร่ืองมือที่นิยมใชมากคือ การวิจัยตลาด วิธีนี้บริษัทจะตองเตรียมแบบสอบถามเพื่อคนหาความ             

พึงพอใจของลูกคา เทคนิคตางๆ ที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา มีดังนี้ 

3.6.2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคา (Rating Customer 

Satisfaction) ที่มีตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูในรูปของการใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง             

ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง 

3.6.2.2 การถามวาลูกคาไดรับความพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม

อยางไร 

3.6.2.3 การถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑ และ เสนอแนะ

ประเด็นตางๆ ที่จะแกไขปญหานั้นเรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา (Problem Analysis) 

3.6.2.4 เปนการถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ และ การทํางาน

ของผลิตภัณฑ เรียกวา เปนการใหคะแนนการทํางานของผลิตภัณฑ วิธีนี้จะชวยใหทราบถึงจุดออน จุด

แข็งของผลิตภัณฑ (Product Performance Rating)  

3.6.2.5 เปนการสํารวจความต้ังใจในการซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase 

Intention) 

3.6.3 การเลือกซ้ือโดยกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย (Ghost Shopping) วิธีนี้จะเชิญ

บุคคลที่คาดวาจะเปนผูซื้อที่มีศักยภาพ ใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซื้อสินคาของบริษัทและ

คูแขงขัน พรอมทั้งระบุปญหาเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัท 

3.6.4  การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป (Lost Customer Analysis) ในกรณีนี้จะ

วิเคราะห หรือ สัมภาษณลูกคาเดิมที่เปล่ียนไปใชตราสินคาอ่ืน เชน บริษัท IBM ไดใชกลยุทธนี้เพื่อ

ทราบถึงสาเหตุตางๆ ที่ทําใหลูกคาเปลี่ยนใจ เชน ราคาสูงเกินไป บริการไมดีพอ ผลิตภัณฑไม

นาเช่ือถือ รวมทั้งอาจจะศึกษาถึงอัตราการสูญเสียลูกคาดวย 
3.7 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) 

 มาสโลว ไดอธิบายวา มนุษยมีความตองการตลอดเวลา และ เมื่อความตองการใดไดรับการ

ตอบสนองแลว ก็จะไมมีความหมายสําหรับคนนั้นตอไป ทั้งนี้ทฤษฎีความตองการของมาสโลวต้ังอยู

บนสมมติฐาน 3 ประการ คือ 
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1. มนุษยทุกคนมีความตองการและความตองการนั้นจะไมมีที่ส้ินสุด 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมอีกตอไป              

ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่แสดงออก 

3. ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูง เมื่อความตองการลําดับ
ตํ่าไดรับการตอบสนองแลวบางสวน ความตองการขั้นสูงตอไปก็จะติดตามมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

ใหมตอไป 

มาสโลว ไดลําดับความตองการของมนุษยเปน 5 ลําดับ โดยเรียงจากความตองการข้ัน

ตํ่าสุดไปสูงสุด ดังนี้  

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของ

มนุษยในการดํารงชีพเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร ที่อยู เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ความตองการทาง

เพศและ การขับถาย 

2. ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่ไดรับการ

ปกปอง คุมภัยที่จะเกิดแกชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความปลอดภัยจากภัยอันตรายตางๆ ความ

มั่นคงในชีวิตการงาน 

3. ความตองการดานความรักและความเปนเจาของ (Love and Belonging Needs) เปน

ความตองการที่จะมีความสัมพันธดานจิตใจกับผูอ่ืน ตองการเพื่อน อยากมีพวกพอง ตองการใหผูอ่ืน

ยอมรับ 

4. ความตองการมีชื่อเสียง ไดรับการยกยองทางสังคม (Esteem Needs) เปนความตองการ

เกี่ยวกับความมั่นใจตนเอง ในเร่ืองของความรู ความสามารถ อยากมีหนามีตา มีชื่อเสียง มีคนยกยอง

นับถือในสังคม ตองการดานสถานภาพทางสังคม 

5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความ

ตองการขั้นสูงของมนุษย อยากใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามนึกคิดหรือความหวังของตน 
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ภาพประกอบ 4 ลําดับข้ันความตองการของมนษุย 

 ที่มา : Maslow.(1998). Maslow on Management. P.57. 

 

 จากความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว สามารถสรุประดับความตองการของ

มนุษยได 2 ระดับ คือ  

1. ระดับความตองการพื้นฐาน (Basic Needs) ไดแก ความตองการทางดานรางกาย และ 

ความตองการทางดานความม่ันคงปลอดภัย 

2. ระดับความตองการขั้นสูง (Growth Needs) ไดแก ความตองการความรัก ความเปน

เจาของ ความตองการชื่อเสียง การไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน และ ความตองการประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

 

 ดังนั้น ส่ิงเราที่มากระตุนใหบุคคลเกิดความตองการจึงตองสอดคลองกับระดับตองการของ

แตละบุคคลดวย แนวความคิดของมาสโลวแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมจะเปนผลมาจากความตองการ 

โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุความตองการในขณะนั้น 

 

 

 

 

Self-actualization                  
(Self-development 
and realization) 

Esteem needs self-esteem, recognition, status 

Love and Belonging needs 

Safety needs (security, protection) 

Physiological needs (food, water, shelter) 
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4. แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค 

4.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 124) ใหความหมายวา พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการ

คนหา การซื้อ การใช การประเมินผลของสินคาหรือบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของ

ผูบริโภค 

ธงชัย สันติวงษ (2540 : 26) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการกระทําของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ รวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว ซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ดังกลาว 

นักจิตวิทยาไดแบงพฤติกรรมมนุษยตามอาการแสดงออกเปน 2 อยาง คือ 

- พฤติกรรมเปดเผย (Over Behavior) คือ พฤติกรรมหรือการกระทําที่สามารถเห็นได ไดแก            

การแสดงทาทางการพูด ตลอดจนการใหสัญลักษณตางๆ รวมความวาพฤติกรรมเปดเผย เปน

พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการกระทํา 

- พฤติกรรมปกปด (Convert Behavior) เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได ไดแก 

ความคิด (Idea) อารมณ (Emotion)  ความรูสึก (Feeling)  ทัศนคติ ( Attitude) การรับรู (Perception) 

เปนตน (ชุดา จิตพิทักษ. 2525: 56) 

พฤติกรรมมนุษยจะเปนไป โดยมีขอสมมติฐาน 3 ประการ ที่สัมพันธกันอยู คือ  

1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดโดยมี สาเหตุ มาทําใหเกิด 

2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได โดยมี แรงกระตุน มากระตุนใหเกิด 

3. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดโดยมีจุดมุงหมาย เสมอ 

 ส่ิงที่เปนสาเหตุแรงกระตุน และ จุดมุงหมายของพฤติกรรมผูบริโภค จะเรียกรวมๆกันวา 

“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค” (สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527: 16) 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา 

(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และ การใชจาย 

(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (Schifffiman;   

& Kanuk. 1994: 7) หรือ อาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกจิกรรมของแตละบุคคลเม่ือ

ทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) และ การใชจาย (Disposing) 

เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Engel; Blackwell; & Miniard. 1993: 5) จากความหมายจะเห็นวา 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร (เงิน 

เ วลา  บุ คลาก ร  และ  อ่ื น ๆ )  เ กี่ ย วกั บกา รบริ โ ภค สินค า ซ่ึ งนั กกา รตลาดต อ ง ศึ กษาว า                         
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สินคาที่เขาจะทําการเสนอขายนั้นใครคือลูกคา (Who?) ผูบริโภคซื้ออะไร (What?) ทําไมจึงซื้อ (Why?) 

ซื้ออยางไร (How?) ซื้อเมื่อไหร (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใชบอยคร้ังเพียงใด (How often?) 

รวมทั้งศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซ้ือ (Who?) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 3) 

 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

แสดงออกถึงการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการที่จะใหไดมาและการใชสินคาหรือบริการ เพื่อ

สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น โดยจะมีกระบวนการตางๆ หลายข้ันตอนเร่ิมต้ังแต การ

คนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และ การใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ 

4.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช

ของผูบริโภคเพื่อศึกษาถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการวิจัยของผูบริโภค                 

คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) ที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม

ผูบริโภคคือ 6Ws และ 1 H ซึ่งประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ 

HOWS? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS OBJECTS 

OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS OUTLETS และ OPERATIONS (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

; และคณะ. 2541: 125) ดังแสดงตาราง 1 แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งการใหกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค 

 

ตาราง 1  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (7Os) 

 

คําถาม (6Ws  และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ทางดาน (1) ประชากรศาสตร (2) 

ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา และ 

(4)พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4 Ps) ทีเ่หมาะสม

กับกลุมเปาหมาย 



 28 

ตาราง 1 (ตอ)   

คําถาม (6Ws  และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร (What does 

the consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ 

คือ ตองการคณุสมบัติ หรือ 

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product 

components) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

Strategies) เชน การบรรจุหีบหอ ตรา

สินคา รูปแบบ บริการ ฯลฯ  

3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why 

does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ

ตองการดานรางกายและดาน

จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ ปจจัย

ภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัย

ภายนอกประกอบดวยปจจยัทาง

สังคมและทางวัฒนธรรม ปจจัย

เฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชน ในการโฆษณา ตอง

ศึกษาเหตุจูงใจในการซ้ือของผูบริโภค 

เพื่อนาํมากําหนดแนวความคิดและ

จุดขายในการโฆษณา 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ซื้อ (Who participates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุมตัวอยาง 

(Organizations) ที่มีอิทธพิลในการ

ตัดสินใจซื้อประกอบดวย (1)ผูริเร่ิม 

(2)ผูมีอิทธพิล (3)ผูตัดสินใจซื้อ (4)ผู

ซื้อ (5)ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

โฆษณาและการสงเสริมการตลาด 

(Advertising and Promotion 

Strategies) 

5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When 

does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน 

ชวงฤดูใดของป ชวงวนัใดของเดือน 

ชวงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษ หรือ 

เทศกาลวนัสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชน จะโฆษณาเมื่อใด

หรือ ทาํการสงเสริมการขายเม่ือใด จึง

จะสอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 
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ตาราง 1 (ตอ)   

คําถาม (6Ws  และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน (When 

does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่

ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเกต 

บางลําพ ูพาหรัุด สยามแสควร ราน

ขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย

(Distribution/ Channel Strategies) 

บริษัทจะนําผลิตภัณฑออกสูตลาด

เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผานคน

กลางตางๆอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How 

does the consumer buy?) 

ข้ันตอน (Operations) ในการ

ตัดสินใจซื้อประกอบดวย การรับรู

ปญหาและความตองการ การคนหา

ขอมูล การประเมินผลพฤติกรรม การ

ตัดสินใจซื้อ ความรูสึกภายหลังการ

ซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชน ในการขายโดยใช

พนกังานขาย พนกังานจะกาํหนด

ศิลปะในการขายและวัตถุประสงคใน

การขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ในการตัดสินใจซื้อ 

4.3 กระบวนการพฤติกรรมของมนุษย 
 มูลเหตุของพฤติกรรมมนุษย หรือ ที่เรียกวา กระบวนการพฤติกรรมของมนุษยมีลักษณะ                 

3 ประการ คือ  

1. Behavior is Caused พฤติกรรมของมนุษยทุกคนเกิดข้ึนจะตองเกิดจากส่ิงที่สาเหตุ คือ 

ความตองการ 

2. Behavior is Motivated  พฤติกรรมของมนุษยทุกคนเกิดไดตองมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุน 

คือ เมื่อคนเรามีความตองการเกิดข้ึนแลว ก็ปรารถนาจะบรรลุความตองการนั้น จนกลายเปนแรง

กระตุนหรือแรงจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดข้ึน 

3. Behavior is Goal Directed พฤติกรรมของมนุษยทุกคนที่แสดงพฤติกรรมออกมานั้น           

มุงไปสูเปาหมายที่แนนอนใหบรรลุความสําเร็จแหงความตองการของตนเอง (ชื่นอารมณ ภาระพฤติ.

2539: 21)  

 จึงสรุปไดวา กระบวนการพฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนเปน 3 ระดับ ติดตอกัน 

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภูมิกระบวนการพฤติกรรมของมนษุย 

ความตองการ แรงจูงใจ เปาหมายที่แนนอนหรือความสําเร็จ 
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กระบวนการพฤติกรรมของคนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน แตรูปแบบของพฤติกรรมของคน 

(Behavior Pattern) ที่แสดงออกไปเหตุการณตางๆ ที่เผชิญจะมีลักษณะตางกันออกไปสาเหตุมาจาก

ปจจัย 2 ประการ คือ  

1. ปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะแวดลอมตางๆ ที่อยูรอบตัวบุคคล 

2. ปจจัยภายใน ไดแก ตัวบุคคล 

4.4 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงมูลเหตุ          

เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทํา

ใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black Box) ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ และ จะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการ

ตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพประกอบ 6 จุดเร่ิมตนของแบบจําลองนี้อยูที่

มีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน และ ทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น 

แบบจําลองนี้จึงอาจเรียกวา ทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ. 2541: 128) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  6 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม หนา 129. 

สิ่งกระตุนภายนอก 

สิ่งกระตุนทางการตลาด          สิ่งกระตุนอืน่ๆ 

(Marketing Stimulus)          (Other 

Stimulus) 

 

- ผลิตภัณฑ        - เศรษฐกจิ 

- ราคา        - เทคโนโลย ี

- การจัดจําหนาย       - การเมือง 

- การสงเสริมการตลาด      - วัฒนธรรม ฯลฯ 

กลองดําหรือ

ความรูสึก

นึกคิดของ         

ผูซ้ือ 

    การตอบสนองของผูซื้อ 

- การเลอืกผลิตภัณฑ 

- การเลอืกตรา 

- การเลอืกผูขาย 

- เวลาในการซื้อ 

- ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) 

- ปจจัยดานวฒันธรรม (Culture) 

- ปจจัยดานสังคม (Social) 

- ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

- ปจจัยดานจติวิทยา (Psychological) 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
(Buyer’s Decision Process) 

การรับรูปญหา (Problem Recognition) 

กาคนหาขอมูล (Information Search) 

การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation of Alternative) 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 
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S-R Theory เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค โดยแบงเปนสวนที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรม ดังนี้ 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนนี้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 

และ ส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying 

Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อ ดานเหตุผล และ ใหเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได               

ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ซึ่งประกอบดวย 

 1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม

เพื่อกระตุนความตองการ 

 1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

 1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) เชน                

จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

 1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา

สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดี

กับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อ 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก  

 1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภคเหลานี้มี

อิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

 1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

 1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย

เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 

 1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใน

เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
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2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

เปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของ

ผูซื้อ 

2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวย 

ข้ันตอน คือ การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อ 

และ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซื้อ หรือ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s response) ผูบริโภค

จะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มี

ทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหม่ีสําเร็จรูป ขนมปง 

3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ตัวอยาง ผูบริโภคเลือกนมสดกลองจะเลือก

ยี่หอโฟรโมสต มะลิ ฯลฯ  

3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกหางสรรพสินคาหรือ

รานคาใกลบานรานใด 

3.4 การเลือกในเวลาการซื้อ (Purchase Timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา 

กลางวัน เย็น ในการซื้อสินคา 

3.5 การเลือกปริมาณซื้อ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาซ้ือหนึ่ง

กลองคร่ึงโหล หรือ หนึ่งโหล 

4.5 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ             

ผูบริโภคดานตางๆ และ เพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เพื่อผูซื้อไดรับส่ิงกระตุน

ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งเปรียบเสมือนจะมี

ประโยชนสําหรับนักการตลาด คือทราบกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและ

นักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของ ผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษา

ลักษณะผูซื้อที่เปนเปาหมายความตองการและลักษณะของลูกคาเพื่อที่จะจัดสวนผสมทางการตลาด

ตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดอยางถูกตอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ

คณะ. 2541: 130)  
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ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 

และ ปจจัยทางดานจิตวิทยา ดังมีรายละเอียดดังนี้  

1. ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสรางข้ึนโดย

เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม

หนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และ กําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก

สังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการ และ พฤติกรรมของบุคคลซ่ึงนักการตลาดตอง

คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม และ นําลักษณะการเปล่ียนแปลงเหลานั้น ไปใชกําหนด

โปรแกรมการตลาด 

วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และ ชั้นของสังคม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ

นิสัยของคนไทย ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่

คลายคลึงกัน 

1.2 วัฒนธรรมยอย (Sub Culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี

ลักษณะเฉพาะแตกตางกันที่มีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจาก

พื้นฐานทางภูมิศาสตร และ ลักษณะพื้นฐานของมนุษย วัฒนธรรมยอยประกอบดวย 

1.2.1 กลุมเช้ือชาติ  (Nationality Groups) เชื้อชาติตางๆ ไดแก ไทย จีน อังกฤษ 

อเมริกัน แตละเช้ือชาติก็มีการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน 

1.2.2 กลุมศาสนา (Religious Groups) กลุมศาสนาตางๆ ไดแก ชาวคริสต ชาว

พุทธ ชาวอิสลาม ฯลฯ แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ

บริโภค 

1.2.3 กลุมสีผิว (Racial Groups) กลุมสีผิวตางๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง แต

ละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกันดวย 

1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Groups) หรือ ทองถิ่น พื้นที่ทาง

ภูมิศาสตรใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน และ มีอิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตางกันดวย 

1.2.5 กลุมอาชีพ (Occupational) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุม

พนักงาน กลุมนักธุรกิจ และเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ เชน แพทย นักกฎหมาย 

1.2.6 กลุมยอยดานอายุ (Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญ วัยทํางานและ

ผูสูงอายุ 
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1.2.7 กลุมยอยดานเพศ (Sex) ไดแก เพศหญิง และ ชาย 

1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ 

ฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ สมาชิกในช้ันสังคมที่

แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคม โดยทั่วไปถือเกณฑการกําหนดตลาด

เปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ และ ศึกษาความตองการของตลาดเปาหมาย รวมทั้งจัดสวน

ประสมทางการตลาดใหสามารถสนองความตองการของแตละชั้นในสังคมไดถูกตอง ชั้นสังคมแบง

ออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และ แบงกลุมยอยได 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ระดับสูง (Upper Class) แบงเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ  

1.3.1.1 ระดับสูง (Upper - upper Class) ไดแก ผูดีเกาและ ไดรับมรดก

จํานวนมากเนื่องจากกลุมนี้มีอํานาจซ้ือเพียงพอ สินคาที่มีเปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน 

เพชร รถยนตราคาแพง บานราคาแพง 

1.3.1.2 ระดับสูงอยางตํ่า (Lower - upper class) ไดแกผูบริหารระดับสูง 

เศรษฐี สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ จะคลายคลึงกับกลุมระดับสูง 

  1.3.2. ระดับกลาง แบงเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ 

1.3.2.1 ระดับกลางอยางสูง (Upper - middle class) ไดแก ผูที่ไดรับ

ความสําเร็จทางอาชีพพอสมควร สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก บาน เส้ือผา รถยนตที่ประหยัด

น้ํามัน เฟอรนิเจอรและของใชในครัวเรือน 

1.3.2.2 ระดับกลางอยางตํ่า (Lower – middle class) ไดแก พนักงาน

ระดับปฏิบัติงาน และ ขาราชการระดับปฏิบัติงาน สินคาที่มีเปาหมายท่ีกลุมนี้เปนสินคาราคาปาน

กลาง เชน สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 1.3.3 ระดับตํ่า (Lower class) แบงเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ 

 1.3.3.1 ระดับตํ่าอยางสูง (Upper - lower class) ไดแก กลุมผูใชแรงงาน

และมีทักษะพอสมควร สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้เปนสินคาจําเปนแกการครองชีพ และ ราคา

ประหยัด 

 1.3.3.2 ระดับตํ่าอยางตํ่า (Lower – lower class) ไดแก กรรมกรที่มีรายได

ตํ่า  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมระดับตํ่าอยางสูง 

 นักการตลาดมองวาช้ันของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การ

กําหนดการโฆษณา การใหบริการ และ กิจกรรมทางการตลาดตางๆ แตละชั้นของสังคมจะแสดงความ

แตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและการบริโภคผลิตภัณฑ 
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2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และ มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของ            

ผูซื้อ 

 2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะ

มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และ คานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 

ระดับ คือ 

 2.1.1 กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ เพื่อน

บาน 

 2.1.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม 

เพื่อนรวมอาชีพและสถาบัน บุคคลตางๆในสังคม  

 กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางสังคม การเลือกพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต

รวมทั้งทัศนคติและแนวคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมจึงตองปฏิบัติ

ตามและยอมรับความคิดเห็นตางๆ จากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน จะใชนักรองชั้นนํา

ของไทย ที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 

 2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ

คิดเห็นและคานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา

อุปโภคจะตองคํานึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุน หรือ ยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะ

แตกตางกัน 

 2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุมอางอิง องคการและสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละ

กลุม เชน ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหวามีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม                    

ผูตัดสินใจ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และ ผูใช  

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดสวนบุคคล รายได ทรัพยสิน หรือ อาชีพ ชั้นทาง

สังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตละสังคมจะมีลักษณะคานิยม

และพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง นักการตลาดตองศึกษาช้ันสังคมเพื่อเปนแนวทางในการแบง

สวนตลาด 
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 3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม                 

ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย 18-25 ป, 26-35 ป, 36-45 ป, 46-54 ป และ 55 ปข้ึนไป เชน กลุมวัยรุน 

ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ชอบสินคาประเภทแฟช่ัน และ รายการพักผอนหยอนใจ 

 3.2 ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family life stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของ

บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความ

ตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมซ้ือที่               

แตกตางกัน วัฎจักรชีวิต ครอบครัวประกอบดวยข้ันตอนแตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตาง

กันดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว (The bachelor stage) มักจะซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค

สวนตัว สนใจดานการพักผอนหยอนใจ เส้ือผา เคร่ืองสําอางค 

 ข้ันที่ 2 คูสมรสใหมและยังไมมีบุตร (Newly married couples and no children) มักจะซ้ือ

สินคาถาวร เชน รถยนต ตูเย็น เตาไฟฟา และ เฟอรนิเจอรที่จําเปน 

 ข้ันที่ 3 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 1 บุตรคนเล็กอายุตํ่ากวา 6 ขวบ (Full nest I : youngest 

child under six) มักจะซ้ือสินคาถาวรที่ใชในบานเชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองซักผา เคร่ืองดูดฝุน และ ยัง

ซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหารเด็ก ยา เส้ือผา และ ของเด็กเลนรวมทั้งจะมีความสนใจใน

ผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ 

 ข้ันที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 2 คนเล็กอายุมากกวา 6 ขวบ (Full nest II : youngest child 

six or over) มีฐานะการเงินดี ภรรยาอาจทํางานดวย เพราะ บุตรเขาโรงเรียนแลว สินคาที่บริโภค เชน 

อาหาร เส้ือผา เคร่ืองเขียน แบบเรียน และ รายการพักผอนหยอนใจสําหรับบุตร 

 ข้ันที่ 5 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่ 3 บิดามารดามีอายุและมีบุตรโตแลวแตยังไมแตงงาน (Full 

nest III : older married couples with dependent children) มีฐานะดี สามารถซ้ือสินคาถาวรและ

เฟอรนิเจอรมาแทนของเกา ผลิตภัณฑที่บริโภค อาจจะเปนรถยนต บริการของทันตแพทย การพักผอน

และการทองเที่ยวที่หรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม 

 ข้ันที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 1 บิดา มารดา อายุมาก มีบุตร แยกครอบครัว 

และ หัวหนายังทํางานอยู (Empty nest I : older married couples, no children living with them, 

head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี อาจตองยายไปอยูอพารทเมนท ชอบเดินทาง

เพื่อพักผอน บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนาและชวยเหลือสังคม 

 ข้ันที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 2 ครอบครัวที่มีบิดามารดาอายุมาก บุตรแยก

ครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว (Empty nest II : older married. No children living at 
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home, head or household retired) กลุมนี้รายไดลดลงอาศัยอยูในบาน จะซ้ือยารักษาโรค และ 

ผลิตภัณฑสําหรับ ผูสูงอายุ 

 ข้ันที่ 8 คนที่อยูคนเดียว เนื่องจาก ฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและทํางานอยู 

(Solitary survivors, in labor force) กลุมนี้รายไดยังคงมีอยูจะพอใจการทองเที่ยว 

 ข้ันที่ 9 คนที่อยูคนเดียวเนื่องจาก ฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและทํางานอยู (Solitary 

survivors, retired) กลุมนี้รายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล 

  3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ

ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน

กรรมการบริษัทและภรรยาจะซ้ือเส้ือผาราคาสูง นักการตลาดจะตองศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัทมี

บุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อจะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม 

  3.4 รายได (Income) หรือ โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 

โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาจะตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหลานี้

ประกอบดวยแนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบ้ีย ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

 

 4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยในตัวผูบริโภคตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ปจจัย

ภายในประกอบดวย  

 4.1 การจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังส่ิงกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนให

บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรมช้ัน

ทางสังคมหรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 

  4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซ่ึงแตละบุคคลไดรับเลือกสรรจัดระเบียบ

และตีความหมายขอมูล เพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือ หมายถึงกระบวนการของความเขาใจ

ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ จะเห็นวาการรับรูเปนกระบวนการของแตละ

บุคคล ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเช่ือ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และ ยัง

ข้ึนกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ ส่ิงกระตุนการรับรู จะพิจารณาเปนกระบวนการกล่ันกรอง การรับรู

จะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกล่ิน ไดยิน ไดรสชาติ และ ไดรูสึก 

คนมีรายไดตํ่า กิจการตองปรับปรุงดาน ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การต้ังราคา ลดการผลิต และ 

สินคาคงคลัง และ วิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 

 4.3 การศึกษา (Education) ผูที่ทําการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ

คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 
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 4.4 คานิยม หรือ คุณคา (Value) และ รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ

คุณคา หมายถึง ความนิยมในส่ิงของ หรือ บุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือ หมายถึง

อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบของการ

ดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของ 1.กิจกรรม 2. ความสนใจ 3. ความคิดเห็น 

 4.5 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโนม

เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุน 

(Stimulus) และ จะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน การตอบสนอง                 

(S-R Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีดวยการโฆษณาซํ้าแลวซ้ําอีก หรือ จัดการสงเสริมการ

ขายเพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ และ ใชสินคาประจํา การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน 

ทัศนคติ ความเช่ือถือ และ ประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนนั้นจะมีอิทธิพลที่ทําใหเกิด

การเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา 

 4.6 ความเช่ือถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผล

มาจากประสบการณในอดีต 

 4.7 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือ 

หมายถึงความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู ในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปในทิศทางที่สม่ําเสมอ 

ทัศนคติเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกัน ความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จาก

การศึกษาพบวาทัศนคติของ ผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน นักการตลาดจึง

ตองศึกษาวาทัศนคติเกิดข้ึนมาไดอยางไร และ เปล่ียนแปลงอยางไร องคประกอบของการเกิดทัศนคติ

มี 3 สวนคือ 

  1. สวนของความเขาใจ (Cognitive Component) ประกอบดวย ความรูสึก และ 

ความเชื่อเกี่ยวกับตราสินคาหรือผลิตภัณฑของผูบริโภค 

  2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวกับอารมณซึ่ง

เปนความพอใจและไมพอใจเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

  3. สวนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมของการกระทาํ

ที่เกิดจากทัศนคติ หรือ เปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลตอผลิตภัณฑ หรือ ตรา

สินคา 

 4.8 บุคลิกภาพ (Personality) และ ทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory) เปนรูปแบบ

ลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรือ หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่

มีลักษณะแตกตางของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอส่ิงกระตุน ฟรอยด
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ไดพิจารณาบุคลิกภาพของบุคลิกที่มีการพัฒนา โดยพยายามที่จะสนองความตองการของเขาให

บรรลุผลสําเร็จ โดยกําหนดเปนทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory)  

 ฟรอยด พบวา บุคคลไมรูสึกถึงส่ิงกระตุนพฤติกรรมที่แทจริง เพราะ ส่ิงกระตุนไดกําหนด

รูปรางต้ังแตตอนเปนเด็ก ผานกระบวนการทางสังคม ฟรอยดพบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ

มนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ  

(1) อิด (Id) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการพื้นฐานของมนุษย 

ตามความตองการที่แทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะกับคานิยมของสังคม 

พฤติกรรมที่เกิดจากอิดอาจจะดีหรือไมดีก็ได เชน พฤติกรรมการกาวราว ความตองการทางเพศ ความ

ตองการแสวงหาความพอใจ 

(2) อีโก (Ego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผล หรือ            

เหตุการณที่เปนจริงในสังคม 

(3) ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามคานิยมของสังคม

และมาตรฐานดานศีลธรรมซ่ึงเปนที่ยอมรับ สังคมกลาววาส่ิงใดเปนส่ิงที่ดีงามควรยึดถือ และ ประพฤติ

ปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติตาม บทบาทที่สําคัญของซุปเปอรอีโก คือ ทําหนาที่

ยับยั้งการกระทํา การแสดงหาความพอใจของบุคคลใหปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสังคม 

 

4.9 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง หรือ 

ความคิดบุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร องคประกอบของแนวความคิด

เกี่ยวกับตนเองแบงได 4 แบบ คือ  

 4.9.1 แนวคิดของตนเองที่แทจริง (Real Self) หมายถึง ความคิดที่บุคคลมองตนเองที่

แทจริง (เปนขอเท็จจริงที่บุคคลตองการ)  

 4.9.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคล

ใฝฝนอยากใหตนเปนเชนนั้น บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ 

 4.9.3 แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืนมองตนเองท่ีแทจริง (Real Other)            

หมายความวา บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจริงวาอยางไร  

 4.9.4  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืนคิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ (Ideal 

Other) หมายถึง การที่บุคคลตองการใหบุคคลอ่ืนคิดถึงเขาในแงใด 

  นักการตลาด จําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อ อันเปนผลมาจากปจจัยดาน

วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายนอก ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน 

รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล ปจจัยเหลานี้ มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มี
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ตอผลิตภัณฑ โดยนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ ตัดสินใจดานราคา จัดชองทางการจัดจําหนาย และ การ

สงเสริมการตลาดเพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 

 

5.แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

   อดุลย จาตุรงคกุล (2539 :48-49) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ซึ่งเปน           

กระบวนการสําคัญที่นาจะศึกษาวา กอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจนั้น มีข้ันตอนการตัดสินใจอยางไร ซึ่ง

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคอาจแบงพิจารณาออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (ผูบริโภค) 

 

 2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผูบริโภคตระหนักถึงความตองการ

ของตนซ่ึงเกิดจากการที่ผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของสภาวะที่เปนอยูกับสภาวะที่เขาปรารถนาจะ

ใหเปนการเล็งเห็นปญหามักจะเกิดจากความตองการหรืออาจจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหาสินคา

หรือบริการที่มี คุณภาพ ความตองการซื้อสินคานั้นอาจเกิดจากส่ิงจูงใจที่สรางข้ึนโดย 

  2.1.1 ตัวของผูบริโภคเอง เกิดจากส่ิงจูงใจภาพในตัวของผูบริโภคเอง 

  2.1.2 คนในสังคมที่เขาอยู เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง ผูรวมงาน เพื่อนฝูง 

  2.1.3 สถานการณบางอยางที่เปล่ียนไป เชน การทีง่านลาชาเกินกวากาํหนด 

  2.1.4 ความพยายามของนกัการตลาด เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย 

 

2.2 การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) 

ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และ ส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกล

ตัวผูบริโภคจะดําเนินการตอบสนองความตองการของเขาทันที แตในบางคร้ังความตองการที่เกิดข้ึน 

ไมสามารถตอบสนองความตองการได ความตองการนั้นจะถูกสะสมเอาไวเพื่อการตอบสนองภายหลัง 

เมื่อความตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหเกิดภาวะอยางหนึ่ง คือ ความต้ังใจใหไดรับการ

ตอบสนองความตองการ โดยผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการที่สะสมไว 

ปริมาณของขอมูลที่ผูบริโภคคนหาข้ึนอยูกับความตองการที่บุคคลเผชิญอยูในระดับมากหรือนอย 

การรับรูปญหา 
(Problem 

Recognition) 

การคนหาขอมูล 
(Information 

Search) 

การประเมินผล
ทางเลือก 

(Evaluation of 
Alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) 

พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ 

(Post purchase 
Behavior) 
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จํานวนเวลาที่ใชในการเลือกราคาสินคาและระดับความเสี่ยงภัยที่พึงมี ถาการตัดสินใจนั้น อาจมีการ

ผิดพลาด เชน ภายหลังจากที่ผูบริโภคทราบถึงความตองการในข้ันตอนแรกแลว ผูบริโภคจําเปนตอง

คนหาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบตางๆ เชน การหาขอมูลจากผูผลิตหลายๆ รายเพื่อเปรียบเทียบ การ

แสวงหาขอมูลทําได 2 ทางคือ  

2.2.1 Internal Search เปนการดึงเอาขอมูลที่เก็บสะสมไวในความทรงจํา มาใชใน

การวิเคราะหหาทางเลือกเพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ถาหากผูบริโภคพบวาขอมูลในความทรงจํา เชน     

ขอมูลจากการอาน ฟง ชมโฆษณา ขอมูลที่ไดจากประสบการณการใชโดยตรง มีไมเพียงพอตอการ

ตัดสินใจซื้อก็จะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งเรียกวา External Search 

2.2.2 External Search เปนการหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดเล็งปญหาโดย               

ผูบริโภคมองเห็นวาควรจะซ้ือสินคาประเภทใด หรือ ยี่หอใด มักเกิดข้ึนกับการตัดสินใจซื้อสินคา

ประเภท High Involvement Product แหลงขอมูลที่ไปแสวงหามี 2 ทาง คือ 

1. ขอมูลที่ควบคุมโดยนักการตลาด (The Marketer-Controlled Sources) ไดแก 

โฆษณาจากส่ือตางๆ นับวาเปนขอมูลที่หาไดงายที่สุด หรือ อาจมีการติดตอกับพนักงานขายโดยตรง 

2. ขอมูลทั่วไป (General Information Sources) ไดแก บทความทั่วไป หรือ จาก

ปากตอปาก 

2.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation)  

 เมื่อไดขอมูลตางๆมาแลว ผูบริโภคจะนําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทียบวามีผลดีผลเสีย

อยางไรในการพิจารณาทางเลือกนี้ ผูบริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเชื่อ ทัศนคติ และ 

ความสนใจที่จะซื้อ ซึ่งเปนส่ิงที่ถูกปลูกฝงอยูในจิตใจของคนๆนั้น อยูกอนแลวมาใชในการตัดสินใจ เชน 

ในกรณีของการประเมินผลทางเลือกของรานอาหาร หลังจากที่ผูบริโภคไดรับขอมูลที่เปนทางเลือก

มาแลว ก็จะนําขอมูลทั้งดานบวกและดานลบแตละรานมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมินวาทางเลือกใด 

ตอบสนองความตองการตนไดมากที่สุด 

2.3.1 เกณฑประเมินผล(Alternative Criteria) แตละคนจะมีมาตรฐานและขอจํากัดใน

การประเมินสินคาหรือยี่หอตางๆไมเหมือนกัน ในการประเมินผลทางเลือกคือ จะซ้ือสินคาแบบไหน 

ยี่หอไหน ผูบริโภคมักจะประเมินผลโดยอาศัยความสนใจในลักษณะสินคา เนื่องจากสินคาหนึ่งๆจะมี

คุณสมบัติหลายอยาง แตผูบริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติที่เขาสนใจ หรืออาจจะประเมินผลจาก

ผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคายี่หอนั้นๆ และ มีการเปรียบเทียบวาสินคาแตละประเภทหรือยี่หอแต

ละยี่หอไหนดีกวากัน หรือ ใหประโยชนมากกวากัน แตผูบริโภคก็ไมไดใชหลักเกณฑการประเมินผลนี้

กับสินคาทุกประเภทหรือทุกยี่หอ ผูบริโภคมักใชเกณฑประเมินผลนี้กับสินคาที่มีราคาแพง มีความ
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เกี่ยวพันกับภาพลักษณของตัวเองหรือมีความเส่ียงสูงในการเลือกผิดยี่หอ (High Involvement 

Product) เกณฑที่นิยมใชมักเปนเร่ืองของราคาและยี่หอ 

2.3.2 ความเชื่อ (Belief) มักหมายถึงภาพลักษณหรือยี่หอ กลาวคือ เปนการประเมินผล

โดยอาศัยการพัฒนาความเชื่อถือในตราสินคา เนื่องจากความเชื่อถือของผูบริโภคข้ึนอยูกับ

ประสบการณเฉพาะอยางของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา ถาสินคาหรือผลิตภัณฑมีความนาเช่ือถือ 

ผูบริโภคก็จะเกิดทัศนคติที่ดีและจะเกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุด กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความรูและ

ความเขาใจวาสินคายี่หอนั้นสามารถตอบสนองความตองการของเขาไดจริง สินคานั้นก็จะถูกเลือก 

2.3.3 ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติตอสินคาซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อ คือ ถาเช่ือวา        

สินคานั้นดีผูบริโภคก็จะมีทัศนคติที่ดี เกิดความชอบตอสินคานั้น ถาเกิดความไมเช่ือก็จะไมชอบใน          

สินคานั้น 

2.3.4 ความต้ังใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)  เมื่อมีความเช่ือแลว ทัศนคติที่ดีตอ

ทางเลือกนั้นก็จะทําใหเกิดความต้ังใจที่จะซื้อสินคานั้น ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซื้อ 

2.4 การตัดสินใจซื้อ (Choice/Purchase)  

เมื่อทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถกําหนดความพอใจระหวางสินคาตางๆที่

เปนทางเลือก และในที่สุดกระบวนการตัดสินใจก็จะมาส้ินสุดที่การซ้ือสินคาหรือยี่หอที่ไดพิจารณามา

ใช เชน เมื่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมาถึงข้ันสุดทายแลว ก็จะมีการตัดสินใจซ้ือใน

ทายที่สุด 

ในสวนของตัวแปรที่มี อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  (Variable 

Influencing Decision Process) สามารถแบงเปน  

 2.4.1 ปจจัยของตัวบุคคล(Individual Characteristics) ประกอบดวยแรงจูงใจ

(Motivation) ทัศนคติ (Attitude)  วิธีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) และ ลักษณะทาทางและนิสัย 

(Personality) ตัวอยางเชน ทัศนคติของบุคคลอ่ืนที่มีผลตอสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อจะมีทั้งทัศนคติ

ดานบวกและลบ ถาเปนทัศนคติดานบวก เชน เห็นวาสินคานั้นมีคุณภาพดีก็จะยิ่งเสริมใหผูบริโภค

ตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน หากเปนทัศนคติดานลบ เชน เห็นวาสินคานั้นมีคุณภาพไมดี ราคาแพงเกินไป ก็จะ

ทําใหผูบริโภคเกิดความลังเลและอาจยกเลิกการซ้ือได ซึ่งส่ิงเหลานี้มีผลกระทบตอพฤติกรรมการ

แสดงออกของแตละบุคคล กลาวคือ ทําใหพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 

 2.4.2 ปจจัยทางสังคม (Social Influence) ประกอบดวย วัฒนธรรม (Culture) กลุม  

อางอิง (Reference Group) และ ครอบครัว (Family) ความต้ังใจซื้อจะไดรับอิทธิพลจากระดับรายได 

ขนาดของครอบครัว กลุมอางอิง วัฒนธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตนทุน และ การ

คาดคะเนถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคา 
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2.4.3 สถานการณตางๆ ที่เผชิญอยู (Situation Influence) ซึ่งอาจมีผลทําให

กระบวนการตัดสินใจซ้ือดําเนินตอไป  หรือ  หยุดชะงักลงก็ได  เราเ รียกเหตุการณเหลานี้วา 

Unanticipated Circumstance ซึ่งอาจเปนสถานการณที่ไมอาจคาดคะเนได ขณะที่ผูบริโภคกําลังจะ

ซื้อสินคา อาจมีปจจัยบางอยางมากระทบกระเทือนตอความต้ังใจซื้อ ตัวอยางเชน ความไมพอใจใน

ลักษณะของพนักงานขาย ความกังวลใจเกี่ยวกับรายได เหตุการณการเปล่ียนแปลงสถานการณทาง

สังคม เชน ตกงาน หรือ อาจจะเปนเหตุการณเกี่ยวกับทางเลือก เชน ยี่หอที่เรากําลังพิจารณาอาจเกิด

การจากการเปล่ียนแปลงอยางกระทันหัน 

2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

หลังการซ้ือหรือทดลองใชสินคา ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจ

ในตัวสินคา (Satisfaction/Dissatisfaction) ซึ่งความพอใจหรือไมพอใจ จะมีผลตอความเช่ือ ทัศนคติ 

และ ความต้ังใจซื้อในคร้ังตอไป กลาวคือ ถาซ้ือมาแลวใชดี ความรูสึกพอใจนี้จะถูกเก็บเปนความเช่ือ

ตอตัวสินคา และ ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามมาก็คือความสนใจซื้อซ้ําและอาจบอกตอผูอ่ืน แตถา

เกิดความไมพอใจก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความเชื่อ ทัศนคติ และ ทําใหไมสนใจซื้อสินคา

ประเภทนี้หรือยี่หอนี้อีก การตัดสินใจซื้อก็จะเร่ิมตนกลับไปที่การเร่ิมหาขอมูลใหมเกี่ยวกับสินคาอ่ืนหรือ

ยี่หออ่ืนๆ ใหมอีกคร้ัง เชน เมื่อผูบริโภคไดมารับประทานอาหารญ่ีปุน หองอาหารซากุระแลวมีความ

เชื่อถือในคุณภาพอาหารและการบริการ ก็จะมีแนวโนมวาจะมาซ้ือและใชบริการอีกในอนาคต ความ

ไมพอใจหลังการซ้ือหรือใชสินคามีสาเหตุทั่วไป 4 ประการคือ  

 2.5.1 ความรูสึกไมแนใจ เพราะในข้ันการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคพบวาสินคามีทั้งขอดีและ

ขอเสีย เมื่อซื้อมาใชแลวผูบริโภคก็ยังมีความรูสึกไมแนใจติดอยูตลอดเวลา 

 2.5.2 ความรูสึกไมดีหลังการซ้ือ และ ไดยินไดฟงเร่ืองบกพรองตางๆของสินคาที่ซื้อมา 

 2.5.3 ทราบภายหลังวาสินคาอยางเดียวกันนั้น สามารถซ้ือไดถูกกวาถาซ้ือจากที่อ่ืน 

 2.5.4 พบวาสินคานั้นทํางานไดไมเปนที่พอใจ เมื่อเกิดความไมพอใจผูบริโภคมีวิธีที่จะ

ผอนคลายไดโดยการขายสินคานั้นใหกับคนอ่ืนตอไป หรือ คืนสินคาไปหรือพยายามหาขาวสารอ่ืนมา

เสริมความเช่ือมั่นวาสินคานั้นยังมีคุณสมบัติเดนดานอ่ืนๆ สนับสนุนอยู และ ในที่สุดก็จะไมซื้อและใช

สินคานั้นอีกตอไป (กาญจนา แกวเทพ. 2543: 306-312.)   

จากทฤษฎีดังกลาว สามารถกลาวไดวา ภายหลังจากที่ผูรับสารตระหนักถึงความตองการใน

ข้ันตอนแรกแลว มีการคนหาขอมูลอยางละเอียดครบถวนเพียงพอ และ มีการเปรียบเทียบขอมูลเพื่อ

ประเมินผลทางเลือกอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเลือกซ้ือ  นั่นหมายความวาผูรับสารกลุมนี้เปนกลุมที่

มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับสูง หรือ กลาวคือมีการใชระยะเวลาในการตัดสินใจระยะยาว ในทาง

ตรงกันขาม หากผูรับสารคนหาขอมูล และ ประเมินผลทางเลือกเพียงเล็กนอย หมายความวา ผูรับสาร
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กลุมดังกลาวเปนกลุมที่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับตํ่า หรือกลาวคือ มีการใชระยะเวลาในการ

ตัดสินใจระยะส้ัน 
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการซ้ือของผูบริโภค (Change in Consumer Buying 
Habits) 

 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีลักษณะเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจนมีดังนี้  

1. การเปล่ียนขนาดและปริมาณการซ้ือ (Size and Quantity) ครอบครัวขนาดเล็กลงทําให

ตองการสินคาตางๆ ในขนาดและปริมาณการซื้อตอคร้ังนอยลง 

2. การเปล่ียนแปลงแหลงซ้ือ (Change in Buying Location) ปญหาเร่ืองการจราจร และ 

เวลาที่จะซื้อสินคามีนอยลง ทําใหผูบริโภคจะเปล่ียนแปลงแหลงซื้อ  

3. ตองการความสะดวกสบายในการดํารงชีพมากข้ึน (Conveniences) ตองการเคร่ืองทุน

แรงในงานบาน ในการทํางาน ซักผาดวยเคร่ืองซักผา  

4. การชอบซื้อสินคาโดยการบริการตัวเองเพิ่มข้ึน (Self-services) 

5. การใหสินเช่ือ (Credit Required) ผูบริโภคยอมรับในระบบสินเช่ือมากกวาเดิม             

สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจ 

6. การนิยมใชเคร่ืองมือส่ือสารมากข้ึน (Communication Equipment Required) 

 
6. แนวความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินคา 

 ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท (2537:106-107 ) กลาววา พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอคงเสน       

คงวาในการซ้ือสินคาตรายี่หอหนึ่งซ้ําๆ กันอยูเปนประจํา ความจงรักภักดีในตราย่ีหอเปนส่ิงสําคัญและ

มีความหมายอยางยิ่ง ผูผลิตสินคาตองการสรางความจงรักภักดีใหแกสินคาของตนกันแทบทั้งส้ิน             

ซึ่งเปนเร่ืองยากและตองใชเงินทุนและเวลา แตถาทําไดสําเร็จแลวก็จะเปนเสมือนหลักประกันความ         

มั่นคงในการขายสินคาในอนาคตตอไป และ ยังทําใหเกิดการโฆษณาแบบปากตอปาก หรือ ผูบริโภค

จะบอกตอๆกันไปอีกดวย (Word of Mouth Advertisement)  

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและ คณะ (2546 : 406) กลาววา ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 

Royalty) หมายถึง ความซื่อสัตย ความจงรักภักดีตอตราสินคา ซึ่งจะมีผลตอการซื้อสินคานั้นซ้ํา ถามี

ความภักดีตอตราสินคาสูง เรียกวา มีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา 

 สวนคุณคาตราสินคา (Brand equity หรือ Brand value) หมายถึง การที่ตราสินคาของ

บริษัทมีความหมายเปนเชิงบวกในสายตาของผูซื้อ เปนคุณคาผลิตภัณฑที่รับรู (Perceived value) ใน

สายตาลูกคาคุณคาตราสินคาจะสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันดังนี้ 
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1. บริษัท สามารถลดคาใชจายทางการตลาดได เพราะ การรูจักตราสินคา (Brand 

Awareness) และ มีความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)  

2. บริษัทจะมีสภาพคลองทางการคาในการตอรองกับผูจัดจําหนาย และ ผูคาปลีก เพราะ

ลูกคาคาดหวังวาคนกลางจะจัดหาตราสินคาไวขาย 

3. บริษัท จะสามารถตั้งราคาไดสูงกวาคูแขง เพราะ ตราสินคาที่มีคุณภาพการรับรูที่สูงกวา               

คูแขงขัน 

4. บริษัทสามารถขยายตราสินคาไดมากข้ึน เพราะ ชื่อตราสินคาสามารถสรางความเช่ือถือ

ไดสูง  ตราสินคาจะชวยใหบริษัทสามารถหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาได 

ยัค แซง ลอ (Geok Theng Lau.  1999) นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดานความ

จงรักภักดี เพราะ ความจงรักภักดีในตราสินคาเปนตัววัดในการดึงดูดลูกคามาใชบริการ และ ตรา

สินคาหรือสัญลักษณเปนส่ิงที่สรางประโยชนใหบริษัท การซื้อหรือใชบริการซ้ําและบอกตอไปยังบุคคล

อ่ืน การบริหารตราสินคาเปนสิ่งสําคัญตอความจงรักภักดี แตหากแนวคิดไมชัดเจนจะทําใหเกิดปญหา

การศึกษาคนควาและนําไปปฏิบัติงานได 

จากโมเดลความจงรักภักดีของผูบริโภคและการเช่ือมโยงของความจงรักภักดีในตราสินคา                    

( Consumers’ Trust A Brand and The Link to Brand Loyalty ) มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  8 โมเดลความจงรักภักดีของผูบริโภคและการเช่ือมโยงของความจงรักภักดีในตราสินคา 
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นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดานความจงรักภักดี เพราะ ความจงรักภักดีในตรา

สินคาเปนตัววัดในการดึงดูดลูกคามาใชบริการและ ตราสินคา หรือสัญลักษณเปนส่ิงที่สรางประโยชน

ใหบริษัท การซ้ือหรือใชบริการซํ้าและบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคาเปนส่ิงสําคัญตอ

ความจงรักภักดีแตหากแนวคิดไมชัดเจนจะทําใหเกิดปญหาการศึกษาคนควาและนําไปปฏิบัติงานได 
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 
 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler:1997) ได

ใหความหมายของสวนประสมการตลาดวาหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใช

รวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 

 Product – หมายถึง ตัวผลิตภัณฑ หรือ สินคาที่เราผลิตหรือคิดคนข้ึนมาใหบริการแก                 

ผูบริโภคนั่นเอง 

 Price – หมายถึง ราคาในการขายสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ไปยังรานคาหรือผูบริโภค 

ทฤษฎีในการต้ังราคานั้นมีอยู 3 แนวทางดวยกัน คือ 1. ต้ังราคาใหสูงกวาคูแขงขัน 2. ต้ังราคาให

เทากับคูแขง และ 3. ต้ังราคาใหตํ่ากวาคูแขง สวนจะเลือกแนวทางไหนน้ัน ก็ตองแลวแตกลยุทธใน

ขณะนั้น 

 Place –หรือชองทางการจัดจําหนาย ในอดีตนั้นอาจจะหมายถึงการขายสินคาผานยี่ปวและ

ซาปว หรือ ผานรานคาสง และ ไปยังรานคาปลีกในปจจุบัน ไดเกิดรานคาประเภท Hyper mart และ 

Discount Store อยางพวก Makro. Lotus, Big C, Carrefour เปนตน ทําใหผูผลิตสามารถขาย

โดยตรงถึงรานพวก Modern Trade นี้ไดอยางสบายและ ประหยัดคาใชจาย เพราะ รานพวกนี้จะส่ังซื้อ

กันทีละมากๆ  

 Promotion – การสงเสริมการขาย ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) การสงเสริม

การขาย (Sales Promotion) พนักงานขาย (Personal Selling) และ การประชาสัมพันธ (Publicity) ใน

อดีตแตละกิจกรรมตางคน ตางทํา คนทําโฆษณาก็ทําไป คนที่คิดจะสงเสริมการขายก็ทําไป คนที่จะ

อบรมพนักงานขายก็ทําไป และ คนที่ทําประชาสัมพันธก็ทําไป โดยที่แตละคนหรือแตละสวนไมเคยมี

การประสานงานหรือพูดคุยกันเทาไหร หลังจากที่โลกไดวิวัฒนาการดานคอมพิวเตอร โดยเฉพาะดาน 

Internet ทําใหระบบการส่ือสารในโลกนี้ ปรับเปล่ียนไปอยางหนามือเปนหลังมือ ธุรกิจตางๆไดเปล่ียน

โฉมหนาไปในทันที ใครที่อยูในกระแส และ ไดปรับตัวนําเอาเทคโนโลยีของ Internet มาใชกอน ก็

ไดเปรียบกอน เพราะ Internet ชวยประหยัดคาใชจายดานการสื่อสารไปไดอยางมาก 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้เอง ทําใหนักการตลาดเร่ิมปรับเปล่ียนมุมมองใหมและ

ปรับ Paradigm ใหม จากความคิดเดิมที่สวนประสมทางการตลาดเดิมที่พูดถึง 4P’s ก็มามองเปน 4Cs 
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แทน เพราะวาในโลกของศตวรรษที่ 21 นี้ มุมมองของนักการตลาดไดปรับเปล่ียนจาก Product 

Centric มาเปน Customer-Centric หรือ ผูบริโภคเปนใหญนั่นเอง 

 ในการปรับเปล่ียนแนวความคิดนี้ ดอน อี ชูลท (Don E. Schultz) ไดเสนอไวในหนังสือ New 

Marketing paradigm วาในยุคปจจุบันนี้ เปนยุคที่ถึงเวลาของการใหลืม 4P’s และใหมอง 4Cs แทน 

Model 4Cs นี้ เปนแนวคิดเปนมุมมองที่จับที่ผูบริโภคเปนหลัก และ การคํานึงถึงผูบริโภคนี้เองที่ทําให

นักการตลาดสามารถส่ือสารกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ 4Cs จะเปดโอกาสให

นักการตลาดคํานึงถึง การที่จะทําอยางไรใหสินคาเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตผูบริโภค นั่นคือ นักการ

ตลาดตองรูจักผูบริโภคเปนอยางดีวาวันๆ ทําอะไร ใชสินคาไปเพื่ออะไร ใชอยางไร ใชบอยแคไหน มี

อะไรเปนแรงจูงใจ  ส่ือที่เขาถึงมีอะไรบาง ตลอดจนผูบริโภคมี Lifestyle อยางไร เปนตน องคประกอบ 

4 ดานของ 4Cs เมื่อเทียบกับ 4P’s เปนดังนี้ 

1) จาก Product ไปสู Consumer Solution (ดานการตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคา) ผูผลิตจะไมสามารถขายของที่ผลิตได แตจะสามารถขายของที่ผูบริโภคตองการได การเนนไปที่            

ผูบริโภคเปนสําคัญ Customer is the King กําลังกลายมาเปนส่ิงสําคัญที่ทุกองคการใหความสนใจ

และนั่นคือที่มาของคําวา CRM หรือ Customer Relationship Management หรือ บางแหงก็เรียกวา 

Customer Relationship Marketing หรือ Relationship Marketing 

2) จาก Price ไปสู Customer Cost (ดานตนทุนการใชบริการของลูกคา) เพราะ ผูบริโภค

ไมสนใจราคาขาย เพราะ บรรดา Modern Trade ตางตัดราคาจนผูบริโภคสามารถซ้ือไดในราคาที่

พอใจแลว แตส่ิงที่ผูผลิตตองคํานึงถึงก็คือ ลดตนทุนในกระบวนการผลิตสินคาใหถูกลง เพื่อที่จะ

สามารถขายใหบรรดา Modern Trade และ Discount Stores ไดในราคาที่ถูกที่สุด เพราะ ประโยชน

ของผูบริโภคสูงสุดฉะนั้น ในปจจุบันนี้ เราจึงไดยินคําวาของดีตองราคาถูกดวย จึงจะซื้อ จากการที่

ผูผลิตตางหันมาคํานึงถึงการลดตนทุน หรือลดคาใชจายในสวนที่ไมมี Value Added นั้น ทําใหเกิด

ศาสตรใหมๆ อยางเชนพวก ECR และ Supply Chain Management (SCM) และ Logistic 

3) จาก Place ไปสู Convenience (ดานความสะดวกสบายในการใชบริการ) โดยตอไปน้ี 

ผูบริโภคไมสนใจในรานคาที่จะตองขับรถหรือเดินทางไปหาซื้ออีกแลว เพราะ ความรีบเรงและระบบ

การจราจรที่ติดขัด ทําใหผูบริโภคปรับความคิดมาเปนความสะดวกในการหาซ้ือ ฉะนั้น บริษัทใดที่

อํานวยความสะดวกในการหาซ้ือสินคาหรือบริการ ผูบริโภคก็จะไปซื้อสินคากับรานคานั้น เชน บรรดา

พวก Convenience Stores หรือพวก Discount Store ที่แยงกันเปดในแหลงชุมชนกันมากข้ึน หรือ 

แมแตอาหาร แทนที่จะใหคนเดินทางไปกินที่ราน ก็เกิดการบริการแบบสงถึงบาน หรือ Home Delivery 

แทน อยางเชน Pizza Hut หรือ พวก Fast Foods ทั้งหลาย ผูบริโภคจะมีความสะดวกสบาย หรือ 

Convenience ในการซื้อมากข้ึน นอกจากนั้น สถานที่จัดจําหนายนั้น จะตองมีใหทั่วถึงที่ผูบริโภค
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สามารถหาซ้ือไดงาย อยางเชน กรณีเบียร ในอดีตเบียรทุกคายที่ออกมาแขงกับเบียรสิงห ตางไปไมรอด 

ที่ไมรอดเพราะไมใชเพราะสินคามีคุณภาพสูเบียรสิงหไมได แตไมรอดเพราะสินคาวางจําหนายใน

รานคาไมได เพราะ สิงหใชกลยุทธในการ กีดกันคูแขงโดยไมยอมใหรานคาที่ขายสิงหไปขายเบียรอ่ืน

ดวย ทําใหรานคาที่อยากขายให ก็กลัวถูกสิงหแจงยกเลิกสัญญาและไมสงสินคาใหขาย 

4) จาก Promotion ไปสู Communications (ดานการติดตอส่ือสารของลูกคา) โดยนักการ

ตลาดเร่ิมมองวา Promotion เปนคําที่แคบไป เพราะ ในกระบวนการสงเสริมการขายนั้น การสื่อสาร

สําคัญที่สุด ฉะนั้น นักการตลาดจึง Forget about Promotion แบบแยกสวน วาจะโฆษณาอยางไร                 

จะลดแลกแจกแถมอยางไร แตใหมองเปนองครวม เปน Communication ที่ส่ือสารกับผูบริโภคใน              

ภาพรวม 

แนวคิดและทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Theories) 
สวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541 : 35-36) 

หมายถึง  ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา

ใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา

บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) 

ในสายตาของลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง

พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบ(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

และปรับปรุงดีข้ึน 

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมทางผลิตภัณฑ (Product Mix) และ สายผลิตภัณฑ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองท่ีเกิดถัดมา

จาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
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ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น กลยุทธ

ดานราคาตองคํานึงถึง 

 2.1 คุณคาที่รับรู (Product Value) ในสายตาของผูบริโภค ซึ่งตองพิจารณาวา                   

ผูบริโภคยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

 2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

 2.3 การแขงขันของคูแขงที่มีอยูในตลาด 

 2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 

 3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวของระหวางผูขายกับผูซื้อ 

เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานทําการขาย (Personal 

Selling) และ การติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร

หลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 

ผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสําคัญดังตอไปนี้ 

  3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ 

(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ

โฆษณาเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และ กลยุทธการ

โฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยุทธส่ือ (Media Strategy)  

 3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร

และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยการใชพนักงานขาย 

(Personal Selling Strategy) (2) การจัดการหนวยงานขาย (Salesforce management)  

 3.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการขายที่

นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และ การใหขาวและการประชาสัมพันธซึ่ง

สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือ การซื้อโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการ

สงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค 

(Consumer Promotion) (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 

Promotion) (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน (Salesforce 

Promotion) 

 3.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การให

ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 

หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับ

กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
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 3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ 

การตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใหสงเสริมการตลาดใช

สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย (1) การขายทาง

โทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรทัศน วทิย ุ

หรือ หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใชคูปองแลกซื้อ 

 4. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย

สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา 

ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และ การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

  4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel or Distribution) หมายถึง เสนทางที่

ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด

จําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ ผูใชทางอุตสาหกรรม 

   4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือ ผูใชทางอุตสาหกรรม 

การกระจายตัวสินคา จึงประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปนี้ (1) การขนสง (Transportation) (2) การเกบ็

รักษาสินคา (Storage) และ การคลังสินคา (Warehousing) (3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) 
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ภาพประกอบ 9 แสดงสวนประสมทางการตลาด 

 ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา. 52. 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงตัวแปรตางๆ ที่สงผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และ ความพึงพอใจของผูบริโภค เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนด

กรอบแนวความคิดและการสรางแบบสอบถาม 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

• สินคาใหเลือก 

• คุณภาพสินคา 

• ลักษณะ 

• การออกแบบ 

• ตราสินคา 

• การบรรจุหีบหอ 

• ขนาด 

• บริการ 
• การรับประกัน 

• การรับคืน 

 

ผลิตภัณฑ 

การสงเสริมการตลาดหรือการสื่อสาร

การตลาดแบบประสมประสาน 

ชองทาง 

• ความครอบคลุม 

• การเลือกคนกลาง 
• ทําเลที่ต้ัง 
การสนับสนุนการกระจายสินคาสู

ตลาด 

• สินคาคงเหลือ 

• การขนสง 
• การคลังสินคา 

 

ราคา 

• ราคาสินคาในรายการ 
• สวนลด 

• สวนยอมให 
• ระยะเวลาการชําระเงิน 

• ระยะเวลาการใหสินเช่ือ 

 

การจัดจําหนาย 

• การโฆษณา 

• การขายโดยพนักงานขาย 

• การสงเสริมการขาย 

• การใหขาวประชาสัมพันธ 
• การตลาดทางตรงและการตลาด 

    เช่ือมตรง 
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8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณคาความเปนธรรม 
 8.1 ความหมายของการบริการ  
 คําวา “บริการ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ปฏิบัติ

รับใช ใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดี การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ เชน 

ใหบริการ ใชบริการ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. หนา 607.) 

 คําวา การบริการในภาษาอังกฤษมักมีคําที่ใชกันอยู 2 คํา คือ Services และ Hospitality  

 คําวา Services ถาแยกออกตามตัวอักษรแลวใหไดความหมายรวมของการบริการที่ดี 

สามารถแยกไดดังตอไปนี้ 

 S = Service Mind คือ การมีใจใฝบริการ ปรารถนาใหผูอ่ืนพึงพอใจและสุขใจ 

 E = Enthusiasm คือ การมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการ 

 R = Readiness คือ การมีความพรอมทั้งบุคลากร และ วัสดุอุปกรณที่จะใหบริการ 

 V = Value คือ การตระหนักถึงคุณคาในงานบริการที่ทํา วาเปนงานที่มีประโยชน มีคุณคา 

และ สามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับชีวิตได  

 I = Interested คือมีความสนใจ ใสใจ ในงานบริการที่ทําดวยความเต็มใจ  

 C = Cleanliness คือ ความสะอาด การบริการที่ดี อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ หรือ 

พนักงานบริการตองมีความสะอาด 

 E = Endurance คือ ความอดทน อดกล้ัน งานบริการจะตองพบเจอกับบุคคลหลายประเภท 

ทั้งประเภทเฉยๆ รอนรน จุกจิกจูจี้ข้ีบน ผูใหบริการตองมีความอดทน 

 S = Smile คือ การยิ้มแยมแจมใส มีมิตรภาพตอผูมารับบริการทุกคนโดยทั่วหนา ไมมีการ

แบงชั้นวรรณะใดๆ ทั้งส้ิน  

 คอทเลอร (วุฒิพงศ ถายะพิงค. 2546: 14 ; อางอิงจาก Kotler. 1988.) กลาววา การบริการ

หมายถึง กิจกรรม หรือ ปฏิบัติการใดๆ ที่กลุมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหอีกกลุมหนึ่งซึ่งไมสามารถ

จับตองได และ ไมไดสงผลของความเปนเจาของส่ิงใด ทั้งนี้ การกระทําดังกลาว อาจจะรวมหรือไมรวม

กับสินคาที่มีตัวตนก็ได 

 เวคิน นพนิตย (วุฒิพงศ ถายะพิงค. 2546: 14 ; อางอิงจาก เวคิน นพนิตย. 2541.) ไดให

ความหมายของการบริการวา หมายถึง การทําใหคนอ่ืนพอใจการทําใหคนอ่ืนชื่นชอบ และ ทําใหผูอ่ืน 

ประทับใจ 

 โอษฐ วารีรักษ (วุฒิพงศ ถายะพิงค. 2546: 14 ; อางอิงจาก โอษฐ วารีรักษ. 2536.) ได

อธิบายความหมายของการบริการไวเปน 2 ประเด็น คือ กิจกรรมบริการ และ พฤติกรรมบริการ โดยได

อธิบายวางานบริการ หมายถึง กิจกรรมบริการ และ พฤติกรรมบริการ เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
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ของผูอ่ืน กิจกรรมบริการ ไดแก การดําเนินงานตามกระบวนการ ข้ันตอน หรือ ระบบระเบียบของ

องคการ เพื่อใหผู รับบริการสําเร็จประโยชนตามความตองการ แตพฤติกรรมบริการ ไดแก การ

แสดงออกของผูใหบริการที่แสดงใหปรากฏ หรือ ผูบริการพบเห็นหรือสัมผัสไดดวยความรูสึกตลอด

ระยะเวลาที่กระทํากิจกรรมบริการรวมกัน ซึ่งผูใหบริการสามารถแสดงพฤติกรรมบริการใหผูรับบริการ

สัมผัสไดทั้งทางดานพฤติกรรม ดานรางกายจิตใจและวาจา 

 เลทิเนน (วุฒิพงศ ถายะพิงค. 2545: 14; อางอิงจาก Lehtinan. 1983.) ไดอธิบายวา การ

บริการ คือ กิจกรรม หรือ ชุดของกิจกรรมหลายอยางที่เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธกับบุคคล หรือ วัสดุ

อุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

 เกศินี กล่ันบุศย (2540: 23) ไดใหความหมายของการบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใชให

ความสะดวกตางๆ ตอมาผูใชบริการซึ่งจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขของการมารับบริการ เชน การอํานวย

ความสะดวก การใหความชวยเหลือ เปนตน  

 ดนัย เทียนพุฒ (2543: 10 ) กลาววา การใหบริการหมายถึง การมุงสูความเปนเลิศดานการ

บริการ หรือ ชนะใจลูกคาซ่ึงตองเขาใจถึงส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง และ ตอบสนองลูกคาดวยบริการเปนเลิศ 

โดยเสนอสิ่งที่เหนือกวาความคาดหวังของลูกคา รวมถึงความสามารถในการแกปญหาใหลูกคาในเวลา

ที่เหมาะสม 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2539: 8) ไดกลาววา การบริการเปนกิจกรรมหรือ กระบวนการ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน และ 

กอใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 334) ไดกลาววา การบริการ เปนกิจกรรมผลประโยชนที่เสนอเพื่อ

ขายและสนองความพึงพอใจแกลูกคา หรือ กิจกรรมที่จัดข้ึนรวมกับการขายสินคา 

 วราพรรณ สันทัสนะโชค (2540: 21) กลาววา การบริการ หมายถึง กระบวนการของการ

ปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน ดังนั้น ผูที่จะใหบริการควรมีคุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวก และ ทาํตน

เพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข 

 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543: 20) ไดใหความหมายไววา การบริการหมายถึงกระบวนการ 

กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) โดยการบริการเปนส่ิงที่

จับสัมผัสและแตะตองไดยากและเปนส่ิงที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําข้ึนโดยการ

บริการจะสงมอบสูผูรับบริการ เพื่อใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการ

ใหบริการนั้น 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) กลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการ

สงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนี้
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จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได ซึ่งการจัดประเภทของธุรกิจ

บริการสามารถจัดประเภทได 4 ประเภท คือ  

1. ผูซื้อเปนเจาของสินคา และ นําสินคาไปขอรับบริการจากผูขาย เชน บริการซอมรถ 

2. ผูขายเปนเจาของสินคาและขายบริการใหกับผูซื้อ เชน บริการเคร่ืองถายเอกสาร บริการใช

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

3. เปนการซ้ือบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร 

4. เปนการซ้ือบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ เชน สถาบันลดน้ําหนัก สถาบันนวด

แผนโบราณ คลินิกทําฟน จิตแพทย ธนาคาร 

8.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 
ทฤษฎีความตองการของอเดยและแอนดเดอรเชน (Andy & Andersen) (มสธ.2539:350) 

ความตองการของผูรับบริการ หรือ ผูบริโภคตองานใหบริการจะแตกตางกันออกไปตามลักษณะธุรกิจ 

ซึ่งไมเหมือนกัน เชน ธุรกิจสายการบิน ผูรับบริการตองการความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง 

ธุรกิจการบริการอาหาร ผูบริการตองการการตอนรับที่ดี อาหารอรอย ความรวดเร็ว สถานที่สะอาดเปน

ตน นอกจากนั้นไดศึกษาสรุปเกี่ยวกับ ส่ิงที่ผูรับบริการตองการ และ หากไดรับส่ิงนั้นจะเกิดความพึง

พอใจ ดังนี้  

ความสะดวกที่รับการบริการ (Convenience) ไดแก ระยะเวลาในการรอคอย เพื่อรอรับการ

บริการไมนาน ความเปนระเบียบของหนวยงานบริการ และ ลักษณะของสถานท่ีของหนวยบริการ 

การประสานงานของการบริการ (Coordination) ไดแก การไดรับบริการทั้งหมด อัธยาศัย

และความสนใจตอผูบริการ (Courtesy) ไดแกคําพูดเชิงบวก บุคลิกนาเล่ือมใส ความมีมนุษยสัมพันธที่

ดี และ ความดูแลเอาใจใสอยูตลอดเวลา 

8.3 การจําแนกระดับของการบริการ 
เลอฟลอค (Lovelock.1996:50) ไดแบงการบริการออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง                

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เขาไปมีสวนรวมกับการใหบริการของผูใหบริการดังตอไปนี้ 

1. บริการที่มีการเผชิญหนาสูง (High-Contact Service) มีสวนรวมกับการใหบริการโดย

ตลอด เกือบทุกกระบวนการในการสงผานบริการ หรือ อีกนัยหนึ่งผูบริโภคตองเขาไปในสถานท่ี

ใหบริการ และ อยูที่นั้นตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จส้ิน 

2. บริการที่มีการเผชิญหนาปานกลาง (Medium-Contact Service) เปนบริการที่มีระดับการ

มีสวนรวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ํากวาบริการแรก ซึ่งผูบริโภคจะเขาไปในสถานท่ี
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ใหบริการ แตไมไดอยูที่นั่นตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จส้ิน บริการระดับนี้จะรวมถึงการ

ใหบริการแบบชวยเหลือตัวเอง (Self Service) ดวย 

3. บริการที่มีการเผชิญหนาตํ่า (Low-Contact Service) เปนบริการที่มีระดับการมีสวนรวม

ของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการตํ่าที่สุด หรือ อาจไมมีเลยก็ได ซึ่งบริการระดับนี้สวนใหญจะ

เปนการใหบริการผานส่ือหรือเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคสตางๆ 

8.4 หลกัการใหบริการและคุณคาความเปนธรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537: 146) กลาววา การใหบริการควรประกอบดวยหลัก 5 ประการ 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ

บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ หรือ ทั้งหมด มิใช

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลว ยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย 

2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง และ 

สม่ําเสมอ ครบวงจรของการบริการ ในกรณีที่งานบริการนั้นมิไดมีเพียงข้ันตอนเดียว 

3. หลักความเสมอภาค กลาวคือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูที่มาใชบริการทุกคนอยาง

เสมอหนาและเทาเทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือ กลุมใดในลักษณะที่แตกตางจากกลุม

อ่ืนมาก 

4. หลักความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่ใชไปในการบริการจะตองไมมากเกินกวาบริการ

ที่จะไดรับ 

5. หลักความสะอาด กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผูรับจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย

สะดวกและไมส้ินเปลืองทรัพยากรมากนัก และ ยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือ

ผูใชบริการ 

 8.5 ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 

  บริการมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากผลิตภัณฑทั่วไป ดังนี้  

8.5.1 จับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนส่ิงที่จับตองไมไดดวยประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ไมวาจะกอนซื้อหรือหลังซื้อ ดังนั้น ปญหาการขายอยูที่โปรแกรมการสงเสริมของกิจการ 

เชน พนักงานขาย การจัดโฆษณาช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการบริการมากกวาตัวสินคา (การ

บริการ) 

8.5.2 แยกออกจากกันไมได (Inseparability) ในดานการตลาด หมายถึง การขายมี

ทางเดียว คือ การขายโดยตรง ผูขายบริการคนเดียว ไมสามารถขายในตลาดหลายแหงได อันเปน
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ขอบเขตดําเนินการของกิจการ การบริการนี้มีลักษณะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานจึงเพิ่มบริการไดนอย 

ลักษณะที่แยกออกจากกันไมได ทําใหเกิดตัวแทนนี้ข้ึนเปนการชวยสงเสริมสําหรับการบริการบางอยาง

ได เชน พวก Travel Agent, Insurance Broker เปนตน 

8.5.3 ลักษณะแตกตางกัน (Heterogeneity) การบริการคนเดียวกันแตตางวาระกนัไม

เหมือนกัน จึงเกิดปญหาการพิจารณาคุณภาพของการบริการกอนการซื้อ การแกปญหากอนการซือ้ คือ 

ตองสนใจการวางแผนผลิตภัณฑของโปรแกรมทางการตลาด เพื่อสรางความเช่ือมั่น และ ชื่อเสียงให

เปนที่รูจักของลูกคาวาสามารถบริการไดดีตามที่ไดโฆษณา 

8.5.4 เปนความตองการที่สูญเสียไดงาย และ ข้ึนลงมากตามฤดู (Perish Ability and 

Fluctuating Demand) การบริการมีการสูญเสียสต็อคไมได โดยเฉพาะตลาดของการบริการข้ึนลงตาม

ฤดูกาล ปญหารวมระหวางการสูญเสียและการข้ึนลงของความตองการทําใหผูบริการกิจการบริการ

ตองพยายามเอาชนะในการวางแผน การต้ังราคา การสงเสริมการบริการ พยายามหาทางใชสวนที่วาง

ที่ไมตรงตามชวงการใชนั้นใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะบริการที่ข้ึนอยูกับฤดูกาล 

 
8.6 มิติเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ (Dimensions of Service Quality) 
ลูกคาตัดสินคุณภาพของการบริการที่เขาซ้ือหามาดวยมติิหลายอยาง มิติจํานวนหนึง่ ดาน

คุณภาพของบริการที่ลูกคารับรู ซึ่งเห็นไดจากผลการศึกษาอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงมิติเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ 

 

เปนรูปธรรม รูปรางของเคร่ืองอํานวยความสะดวกสวนที่เปนรูปธรรม เคร่ืองมือ บุคลากร 

และ วัสดุที่ใชในการสื่อสาร 

ความเชื่อถือได ความสามารถในการผลิตบริการตามขอตกลงโดยสามารถไววางใจไดและ

ถูกตอง 

ปฏิกิริยาตอบรับ ความเต็มใจทีจ่ะชวยลูกคาและจัดหาบริการใหทันท ี

ความไววางใจ ความรูและความสุภาพของพนกังานและความสามารถที่จะทําใหเกิดความ

เชื่อใจและทําใหเกิดความมัน่ใจดวย 

การเอาใจเขามาใสใจ

เรา 

ความสนใจทีจ่ะแครลูกคา การใหลูกคาเปนคน “พิเศษ” ที่บริษทัเสนอใหแก

ลูกคาของเขา 
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8.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการ 
 วาฟรา (Vavra.1992:139-142) ไดใหคํานิยามของความพึงพอใจในงานบริการของลูกคา คือ 

ความยึดมั่นและเช่ือถือไดของบริษัทผูใหบริการในการสงสินคา หรือ บริการที่เต็มเปยมไปดวยความ

ตองการและความคาดหวังของลูกคา ดังแสดงภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 10 Definition of Satisfaction 

ที่มา: Vavra Terry G. (1992). Aftermarketing : How to Keep Customer for Life 

through Relationship Marketing. P.142. 

 จากภาพประกอบ 10 หากมีการสอบถามลูกคาวา พวกเขารูสึกพอใจไดอยางไรบาง คําตอบ

สวนใหญที่จะไดรับคือ การไดรับการจัดสงสินคาและบริการอยางตอเนื่อง และ พอดีกับความตองการ

ตามความคาดหวังของลูกคา ซึ่งไมไดเปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิดเทานั้น แตจะรวมไปถึงเร่ืองของ

ความสัมพันธ และ ความเกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังของลูกคาดวย การที่จะจัดสินคา หรือ การบริการ

ใหลูกคาเกิดความพอใจไดนั้น ตองผานกระบวนการทําความเขาใจในความคาดหวังของลูกคากอน

เสมอ Vavra (1992) จึงไดกลาวไววา ความพึงพอใจของลูกคาจะมีขอบเขตเทาๆกับความคาดหวังของ

ลูกคาไดก็ตอเมื่อมีผลประโยชนที่เปนจริงเกิดข้ึนแกลูกคา ปญหาอยูที่วาความคาดหวังของลูกคาเปน

เร่ืองที่ลูกคาตองการจริงหรือไม หรือเปนเพียงอุดมคติเทานั้น สวนปญหาของบริษัท คือ การสรางความ

พึงพอใจของลูกคาใหไดมากที่สุดไดอยางไมตองมีการเพิ่มทุนจนมากเกินไป ซึ่งมีคํากลาวคําหนึ่งที่

กลาววา “ยิ่งคาดหวังมากเทาไหรก็ยิ่งมีความพอใจนอยลงเทานั้น” 

ความคาดหวัง 

การรับรูในสิ่งที่สงมอบ 

การสงมอบตามความคาดหวัง 
หรือเกินความคาดหวังหรือไม 

ไมมีคุณภาพ 

ไมพึงพอใจ 

มีคุณภาพ 

พึงพอใจ 

ใช ไมใช 
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 มิลเลต (Millet.1954: 4) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) 

หรือ ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 

ดาน ดังนี้ คือ 

1. ความสามารถในการจัดบริการใหเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ (Ample 

Service)  

2. ความสามารถในการจัดบริการใหอยางยุติธรรม โดยลักษณะการจัดใหนั้นจะตองเปนไป

อยางเทาเทียมกันและเสมอภาคกัน (Equitable Service)  

3. ความสามารถในการจัดบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) โดยไมมีการ

หยุดชะงักหรือติดขัดในการบริการนั้น 

4. ความสามารถในการจัดบริการไดอยางรวดเร็วทันตอเวลา (Timely Service) ตามลักษณะ

ของความจําเปนเรงดวนในการบริการ และ ความตองการของลูกคาในการบริการนั้นๆ  

5. ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดใหทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใหมีความ
เจริญกาวหนา (Progressive Service) ตามลักษณะของบริการนั้นเร่ือยๆไป 

 

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการมาใชในการ

อธิบายความสัมพันธของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร วาเกิดความรูสึกที่ดี 

ประทับใจ มีความพึงพอใจ หรือ ไมพึงพอใจ รวมถึงการคาดหวังในส่ิงที่ผูบริโภคไดต้ังไววามีความ

คุมคาตอการที่ผูบริโภคไดรับการตอบสนองจากการบริการดานตางๆ ของรานอาหารญี่ปุนซากุระ  

8.8 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ และ เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทั่วโลก 

เนื่องจาก ปจจุบันธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาวะการแขงขันที่

รุนแรง ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจตางๆ จึงไดเนนถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการที่มอบใหกับลูกคา 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 

8.9 ความหมายของคุณภาพบริการ 

 โอลิเวอร (Oliver.1994) ไดกลาววา คุณภาพบริการเปนลักษณะของแนวความคิดที่มีการ

มองถึงความเขาใจวาลูกคาคิดอยางไรตอคุณภาพของการบริการ ซึ่งถือวาเปนส่ิงสําคัญของการบริหาร

องคกรใหเกิดประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดในการทําความเขาใจที่สัมพันธกันอยู 3 แนวความคิด 

ประกอบดวย ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพการบริการ และ คุณคาของลูกคา 
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 พาราซูราเมน ซิทเทมลและเบอรร่ี (Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1985 : 42) ไดกลาว

วาคุณภาพการบริการคือ การรับรูของลูกคา ซึ่งลูกคาจะทําการประเมินคุณภาพบริการ โดยทําการ

เปรียบเทียบความตองการ หรือ ความคาดหวังกับการบริการที่ไดรับจริง และ การที่องคกรจะไดรับ

ชื่อเสียงจากคุณภาพบริการตองมีบริการอยางคงที่อยูในระดับของการรับรูของลูกคา หรือ มากกวา

ความคาดหวังของลูกคา (Parasuraman; et al. 1994 : 201 –230) ซึ่งพาราสุมันและคณะยังได

กลาวถึงการประเมินคุณภาพบริการวา “ การประเมินคุณภาพการบริการของลูกคานั้นยากกวาการ

ประเมินคุณภาพสินคา” การรับรูคุณภาพบริการเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบของความคาดหวัง

ของลูกคากับการบริการที่ไดรับจริงซ่ึงคุณภาพที่ถูกประเมินไมไดเปนการประเมินเฉพาะผลจากการ

บริการเทานั้น แตเปนการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการบริการที่ไดรับ 

  พาราซูราเมน ซิทเทมลและเบอรร่ี (Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1986 : 57) ไดกลาว

วา คุณภาพบริการ เปนขอวินิจฉัยเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอสินคาหรือบริการ โดยข้ึนอยูกับเหตุผล

คุณลักษณะในการประเมิน ความเชื่อและทัศนคติของผูประเมิน 

  เลทเทนเนน และ เลทเทนเน (Lehtinen; & Lehtinen.1982) ไดกลาววา คุณภาพบริการจะ

ถูกสรางข้ึนในการปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและองคประกอบของการบริการในองคกรซึ่งประกอบดวย 

องคประกอบของคุณภาพ 3 แบบ คือ คุณภาพทางกายภาพ เชน อุปกรณ อาคารเปนตน คุณภาพของ

บริษัทที่จะแสดงออกมาในรูปของวิสัยทัศนขององคกร คุณภาพของการปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับ           

ผูใหบริการ 

 โดยสรุปจากความหมายของ คุณภาพการบริการที่กลาวมา สามารถที่จะแบงคุณภาพ

บริการออกเปน 3 ลักษณะที่สําคัญดังนี้  

1. คุณภาพบริการเปนส่ิงที่ยากมากในการประเมินเนื่องจากการบริการไมสามารถจับตองได 
องคกรอาจจะยากในการเขาใจวาลูกคารับรูถึงการบริการและคุณภาพบริการขององคกรเปนอยางไร 

แตเมื่อผูใหบริการไดทราบถึงผลการประเมินดานบริการจากลูกคาออกมาเปนอยางไรแลว องคกรก็จะ

สามารถที่จะรูสึกทิศทางของคุณภาพการบริการตามความตองการลูกคา 

2. คุณภาพการบริการเปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ไดรับ
จริง เปนการวัดถึงระดับบริการที่ไดมอบใหกับลูกคาไดดีเทากับความคาดหวังของลูกคาหรือไม โดยท่ี

คุณภาพบริการที่มอบใหจะตรงกับความคาดหวังของลูกคานั้นตองอยูบนมาตรฐานที่คงที่ 

3. คุณภาพบริการแสดงคาออกมาในรูปของผลที่ไดและข้ันตอนในการปฏิบัติ กรอนรูส 

(Gronroos. 1990) ไดกลาววา คุณภาพบริการประกอบดวยคุณภาพ 2 ชนิด คือ คุณภาพทางเทคนิค

ของผลลัพธที่ได โดยที่คุณภาพทางเทคนิคแสดงถึงส่ิงที่ลูกคามอบไวหลังจากการปฏิสัมพันธระหวาง         
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ผูใหบริการกับลูกคาส้ินสุดลง และ คุณภาพตามหนาที่ของกระบวนการ ซึ่งเปนกระบวนการของการ

มอบบริการหรือสินคาใหกับลูกคา 

นอกจากนี้ ยังพบวาการบริการที่มีคุณภาพจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และ สรางผล

กําไรที่เติบโตอยางตอเนื่องใหแกองคกร คุณภาพการบริการที่ดีจะกอใหเกิดความภักดีของลูกคาตอ

องคกร และ ยังชวยในการลดตนทุนคาใชจาย รวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับองคกร เนื่องจาก

ลูกคาที่มีความพอใจตอการไดรับบริการจะชวยทําการประชาสัมพันธโดยการบอกปากตอปากไปยัง

กลุมลูกคารายใหม นอกจากนั้นยังพบวาลูกคายังเต็มใจที่จะจายคาบริการที่แพงกวาเพื่อใหไดบริการที่

มีคุณภาพดีกวา ดังแสดงในภาพประกอบ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ประโยชนของคุณภาพการบริการและความพึงพอใของลูกคา 

ที่มา: Christopher H, Pual G. Patterson and Rhett H. Walker. (1998).  Services 

Marketing – Australia and New Zealand .p. 119. 

 จากภาพประกอบ 11 จะแสดงถึงประโยชนของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ

ลูกคาที่มีตอองคกร โดยที่องครกรใดสามารถที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดเกินส่ิงที่ลูกคา

คาดหวังจะกอใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง เนื่องจากลูกคาที่มีความพึงพอใจจะเกิด

ความภักดีและกลับมาซ้ือซ้ํา นอกจากนั้นลูกคาที่ไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการจะบอกตอไปยัง

บุคคลอ่ืน โดยเปนการประชาสัมพันธบอกแบบปากตอปากไปยังกลุมลูกคาอ่ืนเปรียบเสมือนเปนส่ือ

โฆษณาเคลื่อนที่ และ ยังชวยสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณดานบวกแกองคกรและเมื่อพิจารณาในระยะ

ยาวจะพบวาการใหบริการซึ่งสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางตอเนื่องจะทําใหลูกคาเกิด

ความเช่ือถือตอองคกร นอกจากนั้นแลวจะไดพบวา ลูกคาที่ไดรับความพึงพอใจจากการบริการจะมี

ความออนไหวตอขอเสนอของคูแขงขันตํ่า และ เปนส่ิงที่อธิบายวาทําไมความสําเร็จจากการสรางความ

ทําใหเกิดขอไดเปรียบในการ

แขงขัน 

คุณภาพบริการ
และความพึง
พอใจของลูกคา 

ปองกันการสูญเสียลูกคา

ใหกับคูแขงขัน 

ชวยลดตนทุนจากความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ชวยใหภาพลักษณขององคกร      

ดีข้ึนจากการบอกปากตอปาก 

ทําใหลูกคาเกิดความภักดี

กลับมาซ้ือซํ้า 

ชวยลดตนทุนในการชักจูง 

ลูกคาใหมใหมาใชบริการ 
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พึงพอใจใหแกลูกคาจึงชวยใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งจะพบคุณภาพบริการคือ หัวใจสําคัญ

ของธุรกิจยุคใหม เนื่องจากภาวะการแขงขันของธุรกิจตางๆ มีความรุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว  การบริการที่มีคุณภาพทําใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากลูกคาจะเกิดความภักดี

กับองคกร ที่สามารถใหการบริการที่มีคุณภาพ และ ขอไดเปรียบในการแขงขันในดานคุณภาพจะสราง

ผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่องใหแกธุรกิจ ในทางตรงกันขามบริการที่ไมมีคุณภาพก็จะนําความเสยีหาย

มาสูธุรกิจอยางมาก 

 การจัดระบบการบริการใหมีคุณภาพจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 7 ประการดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมายอยูที่

ผูรับบริการ หรือ ลูกคาเปนหลักสําคัญ โดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองพยายาม

กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะ ผูใชบริการ

จะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ และ คาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการนั้น หากผู

ใหบริการ (ผูบริหารการบริการและผูที่ปฏิบัติงานบริการ) สามารถรูเทาทันหรือรับรูความตองการของ

ผูรับบริการ และ สามารถแสดงพฤติกรรมที่สนองความตองการไดตรงกันพอดี ผูรับบริการยอมเกิด

ความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการบริการดังกลาว 

ดังนั้น คุณภาพของการบริหารการบริการและการใหบริการของพนักงานบริการนับเปน

ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของการบริการ ซึ่งข้ึนอยูกับการวางแผนการบริการที่ตองสอดคลอง

กับความคาดหวังของผูรับบริการ และ การพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานบริการที่ดี ไดแก การเปน        

ผูมีจิตสํานึกของการใหบริการ รวมทั้งการมีความรู ความสามารถ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพที่

เหมาะสมกับงานบริการ นอกจากนั้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการที่ดีก็เปนปจจัยที่ไม

ควรละเลยการจัดสภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการใหสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย สะดวกสบาย             

สวยงาม และ มีอุปกรณเคร่ืองใชที่ทันสมัยสําหรับใหบริการแกผูมาใชบริการ รวมทั้งบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบริการ จะชวยเสริมสรางบรรยากาศของการบริการที่สรางความรูสึกที่ดีและความพอใจ

ของการบริการทุกระดับ 

2. ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับองคกร หรือ 

ธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังที่จะไดรับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูใหบริการจําเปนที่จะตอง

รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และ รูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ 

เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ หรือ อาจเกิดความ

ประทับใจข้ึนไดหากการบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู เปนที่ยอมรับ ผูรับบริการมักจะคาดหวัง

การบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ และ แสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งนี้ส่ิงที่ลูกคา
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คาดหวังไวนั้นจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ เชน ความคาดหวังของคนไขที่รอให

แพทยมาตรวจเช็คอาการปวยยอมแตกตางจากการคาดหวังของวัยรุนที่ยืนรอเขาแถวเพื่อข้ึนเรือเหาะ

สวนสนุก เพราะ คนไขรูสึกไมสบายก็จะคาดหวังใหไดรับบริการที่รวดเร็วและเอาใจใสอยางดีเปนพิเศษ 

การวิจัยตลาดเกี่ยวกับความตองการ การรับรู  การจูงใจ และ เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมของผูที่

เกี่ยวของกับการบริการ จะชวยคนหาขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ผูรับบริการคาดหวังจากงานบริการหรือความ

ตองการบริการใหมๆ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการใหสามารถดําเนินไปอยางราบร่ืน 

3. ความพรอมในการบริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการยอมข้ึนอยูกับความ

พรอมที่จะใหบริการในส่ิงที่ผูรับบริการตองการ ภายในเวลา และ ตัวรูปแบบที่ตองการ ความตองการ

ของบุคคลเปนเร่ืองที่ซับซอนและไมอาจกําหนดตายตัวได เพราะ ความตองการของแตละบุคคลจะ

แตกตางกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปล่ียนไปไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดข้ึน หนวยบริหารหรือ

ธุรกิจบริการจําเปนตองตรวจสอบดูแลใหบุคลากร รวมทั้งอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ ใหมีความพรอมอยู

ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการไดอยางฉับพลันและทันใจ ก็จะทําใหผูรับบริการชอบใจและรูสึก

ประทับใจ ผูใหบริการจึงจําเปนตองมั่นใจวาไดเตรียมทุกอยางเกี่ยวของกับการบริการไวพรอมสรรพที่

จะใหบริการไดทันทีเมื่อมีผูมารับบริการ 

4. ความมีคุณคาของการบริการ (Values) คุณภาพของการใหบริการที่ตรงไปตรงมาไมเอา

เปรียบลูกคาดวยความพยายามที่จะทําใหลูกคาชอบและถูกใจกับบริการที่ไดรับยอมแสดงถึงคุณคา

ของการบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ อาชีพบริการมีลักษณะตางๆ กัน และ มีวิธีการบริการที่ไม

เหมือนกัน คุณคาของการบริการข้ึนอยูกับส่ิงที่ผูรับบริการไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจ เชน ลูกคา

เขาไปในภัตตาคารแหงหนึ่ง พนักงานเสิรฟใหการตอนรับดวยความสุภาพ รับคําส่ังและนําอาหารมา

เสิรฟถูกตอง ไมตองรอนาน อาหารมีรสชาติดี โตะอาหารถูกจัดไวอยางสวยงามดวยอุปกรณเขาชุดกัน 

มีเสียงดนตรีเบาๆ ภายในภัตตาคารตกแตงอยางทันสมัยไมแออัดและสะอาดเรียบรอย หลังจาก

จายเงินคาบริการ ลูกคาไมมีความรูสึกเสียดายเงินที่จายไปและต้ังใจวาจะกลับมาภัตตาคารนี้อีก 

เพราะ อาหารอรอยและบริการดีเยี่ยม เหลานี้ แสดงใหเห็นวาลูกคาไดรับคุณคาจากการบริการอยาง

เต็มเปยม 

5. ความสนใจตอการบริการ (Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับและ

ทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการของการใหบริการสําคัญที่สุด ไมวา

ลูกคาจะเปนใครก็ตามเขาก็ตองการไดรับบริการที่ดีดวยกันทั้งส้ิน ผูใหบริการจึงจําเปนตองใหความ

สนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอภาคกัน การเอาอกเอาใจเฉพาะลูกคาที่ซื้อสินคา

คร้ังละมากๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดี แตงตัวดี โดยไมเอาใจใสตอลูกคาอ่ืน ยอมทําใหลูกคานั้นรับรูถึงการ

ปฏิบัติที่แตกตางกันนี้และอาจไมพอใจที่จะมาเปนลูกคาอีกตอไป ดังนั้น การปฏิบัติตอลูกคาจะตอง
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สุภาพออนโยน และ ใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา ในกรณีที่ลูกคามาขอรับบริการกอนโดยไมดวนตัดสิน

ลูกคาจากเพียงรูปโฉมหรือ กําลังซื้อเทานั้น ผูใหบริการจะตองทราบเทคนิคใหบริการที่เหมาะสมและ

เรียนรูพฤติกรรมของลูกคาในการใหความสนใจไดอยางเหมาะสมดวย 

6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การตอนรับลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส 

และ ทาทีที่สุภาพออนโยนของผูใหบริการ แสดงถึงอัธยาศัยของความเปนมิตร และ บรรยากาศของการ

บริการที่อบอุนและเปนกันเอง จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอการบริการที่ได 

คุณสมบัติของผูใหบริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการดวยไมตรีจิต

แกลูกคา ทั้งนี้ ผูใหบริการจะตองมีบุคลิกสงางาม มีชีวิตชีวา ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพออนโยน รูจัก

คนหาความตองการของผูรับบริการมีทักษะและจิตสํานึกของการใหบริการ 

7. ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ (Efficiency) ความสําเร็จของการบริการ

ข้ึนอยูกับการบริการอยางเปนระบบที่มีข้ันตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการเปนงานที่เกี่ยวของ

ระหวางคนกับคน การกําหนด “ ปรัชญาการบริการ” หรือ แผนในการใหบริการและพัฒนากลยุทธการ

บริการ เพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการซ่ึง

เร่ิมตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผูรับบริการ 

นํามากําหนดเปาหมายของการบริการ รวมทั้งรูปแบบและปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ โดยใหความสําคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทุกฝาย ซึ่งมีบทบาท

รับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัด และ มีอํานาจในการตัดสินใจขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบและ

ปรับปรุงการดําเนินงานบริการอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามเกณฑและความคาดหวังของผูรับบริการ 

ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดมาตรฐานคุณภาพของ

งานบริการอยางสม่ําเสมอ 
 
9. ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนเวลารวมกวา 21 ป สําหรับรานอาหาร “ซากุระ” ที่ถือไดวาเปนเจาแรกสําหรับภัตตาคาร

อาหารญ่ีปุน ในเมืองไทย โดย สาขาแรกเปดที่เซ็นทรัลลาดพราว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2529 โดย                

คุณวันชัย จิราธิวัฒน จนมาถึง ณ ปจจุบัน รานอาหาร “ซากุระ” มีสาขารวมท้ังหมด 6 สาขา ภายใต

แนวความคิด อรอยในสไตลญ่ีปุน โดยทางรานซากุระไดพยายามปรับเปล่ียนเมนูใหเขากับลูกคาคน

ไทยมากข้ึน เพราะปจจุบันนี้คนไทยจะนิยมรับประทานอาหารญี่ปุน เนนอาหารที่ดีตอสุขภาพ และ             

มีความสดใหมเปนหลัก ซึ่งทางรานซากุระก็ใหความใสใจลูกคา โดยเฉพาะเมนูอาหารที่ปรับเปล่ียน

รสชาติเพื่อใหถูกปากคนไทยพรอมกับราคาที่เปนกันเอง อาทิ ชุดชาบู, ชุดปลาดิบรวม, ปลาแซลมอน

ยางซีอ้ิว, สลัดปูนิ่ม, ลาบปลาโอ, มิโซะซุป แมกระท่ังเครื่องด่ืมชาเขียว ทางรานก็คัดแตใบชาเขียวที่มี
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คุณภาพดี  นอกจากนี้ทางรานยังนําเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย เชน ตระไคร, ใบบัวบก และมะขาม ซึ่งเปน

ที่ชื่นชอบทั้งคนไทยและชาวตางชาติ  แมกระทั่งคนญ่ีปุนเองยังชื่นชอบ                                                    

รานอาหารญี่ปุน “ซากุระ” จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ป ณ สาขาเปดใหมลาสุด เซ็นทรัล 

เวิลด พรอมเปดเมนูใหมลาสุด  “ตนตํารับชาบู นํ้าซุปปลาแหงดาชิ” โดยมีคุณจินตนา  บุญรัตน               

(จิราธิวัฒน) รองกรรมการผูจัดการใหญ เซ็นทรัล มารเก็ตต้ิง กรุป  รวมเปนประธานเปดงานและโชว       

ฝมือสาธิตการทําเมนูเด็ดขาวปน “ซูชิ” แหงรานซากุระ  เพื่อเปนการขอบคุณส่ือมวลชนดวยตนเอง เมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ที่ผานมา ณ รานอาหาร ซากุระ เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 6 

 การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ป คร้ังนั้น ถือเปนการขอบคุณส่ือมวลชนและเปดตัวสาขา

ใหมอยางเซ็นทรัลเวิลด อยางเปนทางการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นมีการเปดตัวเมนูใหม ไดแก  ชาบู 

นํ้าซุปปลาแหงดาชิ  ซึ่งจะมีความหอมหวานของน้ําซุป จากสูตรพิเศษที่ไมเหมือนใครคือการ นํามา

ปลาแหงไปค่ัว เรียกวา Dashi และนํามาตม จะทําใหน้ําซุปหอมหวานที่ทางรานนํามาเสริฟนํา้ซปุใหกบั

แขกผูมีเกียรติและส่ือมวลชนไดลองชิมกัน แตที่ถือเปนไฮไลทของงานนั่นก็คือ อาหารจานเด็ดที่ทาง 

คุณจินตนา บุญรัตน (จิราธิวัฒน) รองกรรมการผูจัดการใหญ เซ็นทรัล มารเก็ตต้ิง กรุป ไดควงคูลูกสาว

คุณรุงฉัตร บุญรัตน มารวมสาธิตการทําอาหารญ่ีปุนเมนูขาวปน “ซูชิ” เพื่อใหแขกผูมีเกียรติและ

ส่ือมวลชนไดลองชิม และ ถือเปนการขอบคุณที่ทุกทานใหการสนับสนุนรานอาหาร “ซากุระ” มาโดย

ตลอด  

ปจจุบัน รานอาหารญ่ีปุน “ซากุระ” มีรวมทั้งหมด 5 สาขา ไดแก รานอาหารซากุระ สาขา             

เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3 สาขาเซ็นทรัล        

บางนา และ สาขาโรบินสันรัชดา ที่พรอมเปดใหบริการทุกวันสําหรับผูที่ชื่นชอบความอรอยในสไตล

ญ่ีปุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ โลโกตราสินคา 
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภค  
 ชนสรณ โตกราน (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดทําการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ระดับรายไดตอเดือน และ ศึกษาปจจัยทางดานสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอเมือง จํานวน 398 คน ใช

การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenience sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนการสํารวจรายการ (Check-list) และ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวแปร สถิติที่ใชคือ ไคร-แสควร  

(Chi-square) 

 ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 25,001 – 

35,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามชอบรับประทานอาหารญ่ีปุนประเภทซูชิมากที่สุด ความถี่ในการ

รับประทานอาหารญี่ปุนคือ นานๆครั้ง และ จะรับประทานอาหารญ่ีปุนเฉพาะวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

ชวงเวลาเย็น ใชระยะเวลาในการรับประทานอาหาร 1-2 ชั่วโมง บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ

คือเพื่อน โดยจะไปรานอาหารญี่ปุนตามศูนยการคา คาใชจายในการรับประทานอาหารญ่ีปุนประมาณ 

201-300 บาทตอคน และ ผูตอบแบบสอบถามรูจักอาหารญ่ีปุนจากส่ือโทรทัศนมากที่สุด  

 ผลจากการศึกษาดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของ       

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทาง

การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญกับความสะอาด สดใหมของอาหาร 2.ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถาม                    

ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับความสะอาดของราน และ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับความสะอาดของราน และ ปจจัยดานดานการสงเสริมทางการตลาด

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ สถานภาพ และ 

อาชีพตางกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม

แตกตางกัน สวนดานอายุ ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ยกเวนดานผลิตภัณฑ 

รุจิรา ถาวระ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคอาหารแบบบุปเฟตของ          

ผูบริโภค กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญ่ีปุนชาบูชิ การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา                

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุปเฟตของผูบริโภคในภัตตาคารอาหารญ่ีปุนชาบูชิ โดยศึกษาปจจัย

ดานประชากรศาสตร ทัศนคติสวนประสมการตลาด รูปแบบการดํารงชีวิต และคานิยมของผูบริโภค ที่

มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุปเฟตในดานของความถี่ของการรับประทาน เวลาที่ใชใน

การรับประทาน และจํานวนคนที่รวมรับประทานในแตละคร้ัง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

คือ ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไปที่ใชบริการที่ภัตตาคารอาหารญ่ีปุนชาบูชิ จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

คาคะแนนเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบคาที และ

การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกตางนัยสําคัญนอยที่สุดและการหาคา

ความสัมพันธ โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน โดยทําการทดสอบโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป สถานภาพโสด อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,000-19,999 บาท และ ในดานพฤติกรรมผูบริโภคสวน

ใหญนิยมมากับเพื่อนบอยที่สุด โอกาสที่ไดมารับประทานเพราะ ต้ังใจมารับประทาน โดยมาชวงวัน

เสาร – อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 16.00–19.00 น. มากที่สุดสําหรับดานความถี่ในการ

รับประทานพบวาผูบริโภคมาใชบริการมากที่สุดคือ 9 คร้ังตอ 3 เดือน จํานวนคนที่รวมรับประทานดวย

เฉล่ียคร้ังละ 4 คน ใชเวลารับประทานโดยเฉล่ียประมาณ 1 ชั่วโมง และเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ตัดสินใจ

รับประทานอาหารเพราะมีรายการอาหารใหเลือกมากมาย 

2. ทัศนคติในดานสวนประสมการตลาดภาพรวมในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการจัด

จําหนายอยูระดับดี สวนทัศนคติภาพรวมดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปาน

กลาง 

3. ส่ือบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการมาใชบริการมากที่สุด และส่ือที่ไมใชบุคคล

พบวาส่ือที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ส่ือปายโฆษณาตามสถานที่ตางๆ 
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4. ทัศนคติดานรูปแบบการดํารงชีวิตเกี่ยวกับการทานอาหารนอกบาน และสนใจทีจ่ะล้ิมลอง

อาหารรสชาติใหมในระดับดี และมีคานิยมในดานการทานอาหารญ่ีปุนเพื่อเขาสังคม และ การทาน

อาหารญี่ปุนทําใหเปนคนทันสมัยในระดับปานกลาง 

5. เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่

ของการรับประทาน ดานเวลาที่ใชในการรับประทานที่ไมแตกตางกัน สวนดานจํานวนคนที่รับประทาน

แตละคร้ังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6. ทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดภาพรวมในดานราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรม                

การบริโภคในดานความถี่ที่รับประทาน ดานเวลาที่ใชในการรับประทานในระดับตํ่ามากและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดภาพรวมในดานการ

จัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในดานความถี่ที่รับประทานในระดับตํ่ามากและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนภาพรวมในดานผลิตภัณฑและบริการ และ

ดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค 

7. แหลงขอมูลขาวสารที่แตกตางกันกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ของการ

รับประทาน ดานเวลาที่ใชในการรับประทาน และดานจํานวนคนที่รับประทานแตละคร้ังที่ไมแตกตาง 

8. ปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม

การบริโภคดานความถี่ที่รับประทานอยูในระดับตํ่า ดานจํานวนคนที่รับประทานแตละครั้งอยูในระดับ

ตํ่ามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความสัมพันธดานเวลาที่ใชในการรับประทาน 

9. ปจจัยดานคานิยม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภคดาน

ความถี่ที่รับประทานอยูในระดับตํ่ามาก ดานจํานวนคนที่รับประทานแตละคร้ังอยูในระดับตํ่า อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความสัมพันธดานเวลาที่ใชในการรับประทาน 

 

กัลยา วิทูราภรณ (2547) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟต 

กรณีศึกษา โออิชิ ภัตตาคารบุฟเฟตญ่ีปุน การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารบุฟเฟตที่ โออิชิ ภัตตาคารบุฟเฟตญ่ีปุน  2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่ผูบริโภคใช

ประกอบการพิจารณาในการเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟตที่ โออิชิ ภัตตาคารบุฟเฟตญ่ีปุน โดยใชวิธีการ

สํารวจดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 210 รายที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห

ขอมูลใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประมวลผลสําเร็จรูป SPSS 

for Window 

ผลการวิจัยพบวาในกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 61.40 และ

เปนเพศชายจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 38.60 สวนมากมีอายุ 26-35 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
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37.60 และ สวนใหญมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.80 และ มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.10 และ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 56.00 และ มีรายไดตอเดือน 30,001 ข้ึนไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.30 กลุมตัวอยางนิยม

บริโภคอาหารญ่ีปุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.00 และ ผูตัดสินใจในการรับประทานอาหารบุฟเฟต

มากที่สุด คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 38.50 โอกาสในการรับประทานมากที่สุด คือ รับประทานเพราะมี

งานเล้ียง คิดเปนรอยละ 58.13 และ รับประทานอาหารบุฟเฟตในรอบเย็น 17.00 น. -  22.00 มากทีสุ่ด 

คิดเปนรอยละ 65.85 และ ใชบริการที่สาขาสยามดิสคัพเวอร่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.80 และ นิยม

ส่ังอาหารบุฟเฟตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.59 และความถี่ในการรับประทานบอยที่สุด คือ 3 เดือน

คร้ัง คิดเปนรอยละ 46.30 และ ปจจัยทางการตลาดที่กลุมตัวอยางใชประกอบการพิจารณาในการ

เลือกบริโภคอาหารบุฟเฟตที่โออิชิ ภัตตาคารบุฟเฟตญ่ีปุน โดยรวมปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับความหลากหลายของอาหาร

และ ความสําคัญนอยที่สุดกับบริการ ปจจัยทางการตลาดดานราคาโดยรวมกลุมตัวอยางใหระดับ

ความสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับความคุมคา และ ใหความสําคัญนอยที่สุดกับราคา

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย โดยรวมกลุมตัวอยาง

ใหระดับความสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับทําเลที่ต้ังเดินทางสะดวก และ ใหระดับ

ความสําคัญปานกลางกับจํานวนสาขามีพอเพียงกับความตองการ โดยรวมปจจัยทางการตลาดทุก

ดานกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยแตละตัว จะพบวากลุม

ตัวอยางใหระดับความสําคัญปานกลางกับปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม

กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญมากที่สุดกับการลดราคาตามรอบชวงเวลารอบบุฟเฟตและใหระดับ

ความสําคัญปานกลางกับการแลกซ้ือสินคาในราคาพิเศษ การแจกคูปองสวนลดสําหรับการซื้อสินคา

ในราคาพิเศษ การแจกคูปองสวนลดสําหรับการซ้ือคร้ังตอไปและการแถมของสมนาคุณฟรีเมื่อซื้อ

สินคา 

 อัญชลี วงศวิบูลยกุล (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดของผูบริโภค วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคกับสวนประสมทางการตลาด และ รูปแบบการดําเนินชีวิต 

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีการบริโภคอาหารญ่ีปุนจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
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วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความ

แตกตางเปนรายคูใช Least Significant Difference (LSD) และ การวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติ

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS For 

Windows Version 10 ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคสวนใหญ รานอาหารญี่ปุนที่นิยมไปบริโภค
มากที่สุด คือ ภัตตาคารอาหารญ่ีปุนโออิชิ สาเหตุที่สําคัญในการบริโภคอาหารญ่ีปุน คือ อยากทดลอง

บริโภค บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารญ่ีปุน คือ เพื่อน/เพื่อนรวมงาน ประเภทของ

อาหารญ่ีปุนที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ อาหารประเภทยาง ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน 1 คร้ังตอ

เดือน และ สวนใหญไปบริโภคในชวงเวลาเย็นเวลาประมาณ 16.30-20.00 น. โดยใชเวลาในการ

บริโภค 2 ชั่วโมงตอคร้ัง บุคคลที่ไปบริโภคดวยบอยที่สุด คือ เพื่อน/เพื่อนรวมงาน และ มีคาใชจายใน

การบริโภค 300 บาทตอคร้ัง 

2.  จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบริโภค มีดังนี้ 

  2.1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการ

บริโภค เวลาที่ใชในการบริโภค และ คาใชจายในการบริโภค ไมแตกตางกัน 

  2.2 ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการ

บริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน ในขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนเร่ือง

คาใชจายในการบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

  2.3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสตางกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ือง

ความถี่ในการบริโภค และเวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน ในขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนเร่ืองคาใชจายในการบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

  2.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ือง

ความถี่ในการบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน ในขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนเร่ืองคาใชจายในการบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

  2.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ใน

การบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

เร่ืองคาใชจายในการบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

  2.6 ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ใน

การบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

เร่ืองคาใชจายในการบริโภคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
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 3. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภค มีดังนี้ 

  3.1 ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ือง

ความถี่ในการบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แตไมมี

ความสัมพันธกับเร่ืองคาใชจายในการบริโภค 

  3.2 ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่

ในการบริโภค เวลาที่ใชในการบริโภค และ คาใชจายในการบริโภค 

  3.3 ดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ือง

ความถี่ในการบริโภค เวลาที่ใชในการบริโภค และ คาใชจายในการบริโภค 

   3.4 ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ในเร่ืองความถี่ในการบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แตไมมีความสัมพันธกับเร่ืองเวลาที่

ใชในการบริโภค และ คาใชจายในการบริโภค 

 4. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนของผูบริโภค มีดังนี้ 

  4.1 ดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่

ในการบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แตไมมีความสัมพันธกับเร่ืองเวลาที่ใชในการ

บริโภค และ คาใชจายในการบริโภค 

  4.2 ดานความสนใจ/ความคิดเห็น ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการบริโภค เวลาที่ใชในการบริโภค และ คาใชจายในการบริโภค 

  
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภค  

จันทิมา ล้ิมพิพัฒนกุล (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของ            

ผูบริโภคที่มาใชบริการในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้

มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในศูนยอาหารที่

ศูนยการคาเทสโก โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชบริการศูนยการคาเทสโก โลตัส จํานวน 440 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 

คารอยละ  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที การวิเคราะห

ความแปร ปรวนทางเดียว การทดสอบ   ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การ

วิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติความสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 
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1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 30 ป มีสถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน และมีระดับรายไดเฉล่ีย                   

10,001-20,000บาท ตอเดือน 

2. ประเภทอาหารที่ผูบริโภคสวนใหญ นิยมซื้อรับประทานเปนประจํา 3 อันดับแรกคือ อันดับ

ที่ 1 ขาวราดแกง อันดับ 2 อาหารจานเดียว อันดับ 3 กวยเต๋ียว 

3. ผูบริโภค มีพฤติกรรมดานการมาใชบริการในศูนยอาหารบอยคร้ังที่สุดจํานวน 1 คร้ังตอ

เดือนโดยในแตละครั้ง ใชจํานวนเงินประมาณ 200 บาท และ ใชบริการนาน 30 นาที ในชวงเวลา                      

16.01-19.00 น.โดยการมาใชบริการมากับญาติพี่นอง และเหตุผลสําคัญในการเลือกใชบริการคือมี

อาหารใหเลือกมากมาย 

4. ผูบริโภคมีทัศนคติดานผลิตภัณฑ (อาหาร) ดานราคา ดานกระบวนการ ดานกิจกรรมการ

สงเสริมการตลาด และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม ใน

ระดับปานกลาง สวนผูบริโภคมีทัศนคติดานสถานที่ และดานบุคลากร มีความสัมพันธกับความ               

พึงพอใจโดยรวม ในระดับดี อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

กลาวคือ เมื่อทัศนคติดานผลิตภัณฑ (อาหาร) ดานราคา ดานสถานที่ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร 

ดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดีข้ึน จะทําใหเกิดความพึงพอใจ

เพิ่มข้ึน 

5. ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่เลือกใช

บริการในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

6. ผูบริโภคที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่เลือกใช

บริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7. ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่เลือกใช

บริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

8. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค                   

ที่เลือกใชบริการในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

9. ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ที่เลือกใช

บริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

10. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคที่เลือกใชบริการในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 
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11. ผูบริโภคมีทัศนคติดานผลิตภัณฑ (อาหาร) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความ

พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ที่มาเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ในระดับตํ่า 

12. ผูบริโภคมีทัศนคติดานราคา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค ที่เลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.01 ในระดับปานกลาง 

13. ผูบริโภคมีทัศนคติดานสถานที่ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค ที่มาใชเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัสอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.01 ในระดับปานกลาง 

14. ผูบริโภคมีทัศนคติดานกระบวนการ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค ที่มาเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส อยางมีนัยสําคัญ            

ที่ระดับ 0.01 ในระดับตํ่า 

15. ผูบริโภคมีทัศนคติดานบุคลากร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค ที่มาใชเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส อยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.01 ในระดับตํ่า 

16. ผูบริโภคมีทัศนคติดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ที่มาใชเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง 

17. ผูบริโภคมีทัศนคติดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ที่มาใชเลือกใชบริการ ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01ในระดับปานกลาง 

18. พฤติกรรรมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ที่มาเลือกใชบริการ

ในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส ดานตางๆดังนี้ พฤติกรรรมดานความถี่ในการมาใชบริการตอ

เดือน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในระดับปานกลาง สวน

พฤติกรรรมดานระยะเวลาเฉล่ียในการมาใชบริการตอคร้ัง และพฤติกรรรมดานชวงเวลาที่มาใชบริการ 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในระดับตํ่ามาก พฤติกรรรม

ดานมูลคาเงินโดยเฉล่ียในการมาใชบริการตอคร้ังไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของ             

ผูบริโภค 
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รจรินทร สิมธาราแกว (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภค  การวิจัยคร้ังนี้ มีความมุง

หมายเพื่อศึกษา ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานครของผูบริโภค ศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตร ความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิต และพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนใน

หางสรรพสินคา  กับแนวโนมพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคทั่วไปที่อยูในกรุงเทพมหานครที่เคยไป

บริโภคอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความ

แตกตางรายคูใชวิธีของ แอล เอส ดี และวิธี ดันเนท ที3 และวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธ

อยางงายของเพียรสัน สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสังคมศาสตร             

ผลการวิจัยพบวา  

1.กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 26-35 ป มี

รายได 20,001 -30,000บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับอาชีพสวนใหญมีอาชีพพนักงาน

เอกชน มีสถานภาพโสด เชื้อชาติไทย  

2. ผูบริโภคมีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา 

สถานที่ใหบริการ และดานการสงเสริมทางการตลาด ในระดับดี เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดาน

ผลิตภัณฑ ทัศนคติดานอาหารทะเลที่มีความสด และรสชาติที่กลมกลอม ผูบริโภคมีทัศนคติดีมาก  

3. ผูบริโภคมีรูปแบบการดํารงชีวิต ในขอการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยูในระดับเห็น

ดวย การรับประทานอาหารนอกบานอยูในระดับคอนขางประจํา ชอบการพักผอนในหางสรรพสินคาอยู

ในระดับมาก ชอบคนหาสถานท่ีแปลกใหมเสมออยูในระดับคอนขางประจํา และขอเลือกรับประทาน

อาหารที่มีคนดังแนะนําและเคยออกทีวีอยูในระดับคอนขางช่ืนชอบ  

4. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคา โดยเฉล่ีย 2 คร้ังตอ                    

3 เดือน คาใชจายตอคร้ังโดยเฉล่ีย 397.85 บาทตอคน วันและเวลาที่ผูบริโภคมักไปรับประทานคือ            

วันเสารอาทิตย เวลาเย็น 17.00-21.00 น. บุคคลที่ไปรับประทานดวยมากที่สุด คือครอบครัว คิดเปน           

รอยละ 51.50 เหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกรับประทานคือ รสชาติอรอย และเปนลูกคาประจําอยูแลว  

5. รานอาหารจีนที่ผูบริโภคมักไปรับประทานมากคือ รานเส่ียวหลงเปา อาหารทานเลนที่

นิยมมากที่สุดคือ ต่ิมซํา อาหารประเภทจานหลัก คือ ซุปหูปลาฉลาม และประเภทอาหารหวานคือ            

รังนก  
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6. ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการจะกลับไปรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาอีก 

ในระดับไปอีก และจะแนะนําใหไปรับประทานอาหารในหางสรรพสินคาอีก อยูในระดับไมแนใจ  

7. ผูบริโภคที่มี อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรสที่แตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก 

กับแนวโนมพฤติกรรมในการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการ

กลับไปรับประทานอาหารในหางสรรพสินคาอีก และดานจะแนะนําใหผูอ่ืนไปรับประทานอาหารจีนใน

หางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

9. ปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิต ในขอชอบการพักผอนในหางสรรพสินคา มีความสัมพนัธ

ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กับแนวโนมพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานครของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิต 

ในขอการรับประทานอาหารนอกบานเปนประจํา และชอบหาสถานที่แปลกใหมเสมอ มีความสัมพันธ

ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก กับแนวโนมพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาใน

เขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

10. พฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของ             

ผูบริโภค ในขอที่เพื่อน/ญาติ และลูกคามีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจีนใน

หางสรรพสินคา มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กับแนวโนมพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการกลับไปรับประทานอาหารในหางอีก ที่

ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

11. พฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของ                 

ผูบริโภค ในขอบุคคลที่ไปรับประทานอาหารจีนดวย และขอเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารจีนที่แตกตาง

กัน มีแนวโนมพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

การกลับไปรับประทานอาหารอีกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 พงศกร วรรณา (2548) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคาและ

บริการ และ ความตองการใหพัฒนาพนักงานรานเคเอฟซี สาขาประตูน้ํา เซ็นเตอร  การวิจัยคร้ังนี้มี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางพฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการ กับเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได และ สถานภาพสมรส และ ความตองการใหพัฒนาพนักงานรานเคเอฟซี 

สาขาประตูน้ํา เซ็นเตอร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่เขา
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มาซื้อสินคาและบริการ โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 385 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการ

คํานวณหาจํานวนคารอยละ ความถี่ และ การทดสอบความแตกตางของตัวแปรดวยสถิติไครสแควร 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS For Window Version 11.5 ผลการวิจัยพบวา 

1. จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี

ระดับอายุ 21-25 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายได

ตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และ สถานภาพสมรสเปนโสด พฤติกรรมในการซื้อสินคารานเคเอฟซี 

สาขาประตูน้ํา เซ็นเตอร พบวาวันที่ซื้อสินคามากที่สุดคือ วันศุกร-อาทิตย ชวงเวลาในการบริโภคมาก

ที่สุด คือ 13.01-17.00น. และ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ สถานที่ต้ัง สวนพฤติกรรมใน

การซื้อบริการ พบวา ผูบริโภคมีความพอใจและความรวดเร็วที่ไดรับจากการบริการ คือ อยูในระดับดี 

2. ความตองการใหพัฒนาพนักงาน พบวา ความตองการใหพัฒนาพนักงานรานเคเอฟซี 

สาขาประตูน้ํา คือ การตอนรับอยางเปนมิตรและคุณภาพอาหารตามมาตรฐานของเคเอฟซี 

3.  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการซื้อ

สินคาและบริการแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก วันที่ซื้อสินคาในการบริโภค ความถี่ในการบริโภค 

คาใชจายในแตละคร้ังในการบริโภค สาเหตุในการบริโภค บุคคลที่ไปรวมรับประทาน บุคคลที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ เมนูอาหารมีเพียงพอหรือไม ราคาอาหารคุมคา

หรือไม ความตองการซ้ือ ความพอใจจากการบริการ ความพรอมที่จะใหบริการ ความรวดเร็วในการ

บริการ ความประทับใจในการบริการ และ ความอดทนอดกล้ันของพนักงาน 

4.  ผูบริโภคเสนอแนะใหขยายเนื้อที่ใหกวาง ต้ังอยูในที่คนหาไดงาย และ ปรับปรุงคุณภาพ

ไกทอด 
 
อัจฉรา สุทธิเกษมคุณ (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการส่ังซื้อ

พิซซาฮัท แบบบริการสงถึง บานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษา 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการส่ังซื้อพิซซาฮัท แบบบริการสงถึงบานในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคาผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ และดาน

กระบวนการใหบริการ โดยเปรียบเทียบจาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จานวนสมาชิกใน

ครอบครัวและพฤติกรรมการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัท กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ 

คือ ลูกคาที่เคยใชบริการแบบสงถึงบานของ พิซซาฮัทในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 ราย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการหาคาที การวิเคราะหความ
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แปรปรวนทางเดียว โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 11 สําหรับการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ ผลการวิจัย พบวา  

ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ป มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวนมากที่สุดมีรายไดตอบุคคลตอเดือน

มากกวา 20,001 บาท ข้ึนไป มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน  

ดานรูปแบบการดําเนินชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาโดยเฉล่ียที่ใช

ในการรับประทานอาหาร 31.87 นาที และชอบออกไปซื้อสินคาดวยตนเอง ประเภทของอาหารที่ชอบ

รับประทานมากที่สุด ไดแก อาหารไทย และเมื่อมีสินคาใหมๆ เกิดข้ึนในตลาดคร้ังแรกจะทดลองเปน

บางคร้ัง  

ดานพฤติกรรมการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัท พบวา เหตุผลที่ลูกคาเลือกใช

บริการสั่งซื้อพิซซาฮัทแบบสงถึงบานมากที่สุด เนื่องจากสามารถโทรส่ังไดงาย และไมอยากออกจาก

บาน วันที่ใชบริการมากที่สุด ไดแก วันเสารและวันอาทิตย โดยชวงเวลาที่ใชบริการมากที่สุด ไดแก 

เวลา 16.01 - 19.00 น. ประเภทสินคาที่ชอบส่ังซื้อจากพิซซาฮัท ไดแก พิซซาหนาตางๆ โดยมีความถี่

ในการใชบริการ 1.45 คร้ัง/เดือน และมีจํานวนเงินที่ส่ังซื้ออาหารในแตละคร้ัง เฉล่ียอยูที่ 477.78 บาท  

ดานความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัท พบวา ลูกคามี

ความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก และลูกคา

มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑและบริการ และดานราคาผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง ดาน           

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความถี่ในการใชบริการส่ังซื้อพิซซาฮัทหนาตางๆของลูกคา            

พบวา หนาฮาวายเอี้ยน เปนพิซซาที่ลูกคาพึงพอใจอยูในระดับมาก และ มีความถี่ในการสั่งซื้อเปน            

บางคร้ัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  

1.ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

2.ลูกคาที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซา

ฮัทในดานพนักงานผูใหบริการ และในดานกระบวนการใหบริการตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพซิ

ซาฮัทไมแตกตางกัน แตพบวา ลูกคาที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสง

ถึงบานของพิซซาฮัทในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด

แตกตางกัน  

  3. ลูกคาที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซา

ฮัทในดานราคาผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานพนักงานผูใหบริการตอการใชบริการ

แบบสงถึงบานของพิซซาฮัทไมแตกตางกัน แตพบวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัทในดานกระบวนการใหบริการแตกตางกัน  
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 4. ลูกคาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถึง

บานของพิซซาฮัทในดานราคาผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานพนักงานผูใหบริการ                

ไมแตกตางกัน แตพบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการ

แบบสงถึงบานของพิซซาฮัทในดานผลิตภัณฑและบริการ และดานกระบวนการใหบริการแบบสงถึง

บานของพิซซาฮัทแตกตางกัน 

 5. ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซ

ซาฮัทในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ และดาน

กระบวนการใหบริการแตกตางกัน 

 6. ลูกคาที่มีรายไดและจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกนัมีผลตอความพึงพอใจตอการ

ใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัทในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาผลิตภัณฑ ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการไมแตกตางกนั 

 7.พฤติกรรมในเร่ืองความถีใ่นการใชบริการแบบสงถงึบานของพิซซาฮัทมีความสัมพนัธใน

ทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพันธในระดับตํ่ามากกับความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถงึบาน

ของพิซซาฮัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 8.ความพึงพอใจของพิซซาหนาตางๆมีความสัมพนัธกับความถี่ในการสัง่ซื้อ พบวา ความพงึ

พอใจของพิซซาหนาฮาวายเอี้ยน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักบัความถี่ในการส่ังซื้อในระดับตํ่า

มาก ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .01 และความพึงพอใจของพิซซาหนาซีฟูดสมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกนักับความถ่ีในการส่ังซ้ือในระดับตํ่ามาก ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05  

 9.ความพึงพอใจของลูกคาทีม่ีตอการใชบริการแบบสงถงึบานของพิซซาฮัทมีความสัมพันธ

กับความถี่ในการใชบริการส่ังซื้อพิซซาฮัทหนาตางๆของลูกคา พบวา พฤติกรรมในเร่ืองความถีใ่นการ

ใชบริการสั่งซือ้พิซซาฮัทหนาฮาวายเอ้ียน หนาสุพรีม หนาค็อกเทลและหนาซีฟูดสมคีวามสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพันธในระดับตํ่ามากกับความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถงึบาน

ของพิซซาฮัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

วรางคณา ครบปรัชญา (2550) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มี

ตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษา ทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคอาหารที่รานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยลักษณะ

ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ 

ภูมิลําเนาเดิม ทัศนคติของผูบริโภคในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑ กระบวนการจัดจําหนาย การ

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การสงเสริมการตลาดและการใหความรูกับลูกคา พนักงาน ราคา และ 
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คาใชจายอ่ืนๆของผูใชบริการ การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของผูบริโภคที่รานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความพึงพอใจ และ ความ

จงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการ

สํารวจขอมูลเชิงปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรที่เปน

กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริโภคท่ีเคยบริโภคอาหารที่รานยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต้ังแต  

16 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความตางใชคาทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห

ความแตกตางรายคูโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ และ การวิเคราะห

โดยใชเทคนิคอยางงายของเพียรสัน โดยทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย

พบวา   

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16-25 ป มีสถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 5,001-15,000 บาท และ มีภูมิลําเนา

เดิมที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ผูบริโภคมีทัศนคติตอรานอาหารยําแซบในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑ ทัศนคติในดาน

กระบวนการใหบริการ ทัศนคติในดานการจัดจําหนาย ทัศนคติในดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ

รานอาหารยําแซบ ทัศนคติในดานการสงเสริมการตลาด ทัศนคติในดานพนักงาน ทัศนคติในดานราคา

และคาใชจายอ่ืนๆของลูกคาที่มาใชบริการ และ ทัศนคติในดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ สวนใหญอยูในระดับดี  

ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมและรายดานตรงกับผูบริโภคของรานอาหารยํา

แซบมาก จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารรานยําแซบ พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักราน

รานอาหารยําแซบจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว/ญาติ มากที่สุด ชวงเวลาที่เขามารับประทานมาก

ที่สุด คือ 16.01-19.00 น. สาเหตุหลักที่เลือกรับประทานอาหารที่รานอาหารยําแซบ คือ  ผูบริโภคชอบ          

รับประทานอาหารประเภทยํา บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานยําแซบและรวมรับประทาน

อาหารที่รานยําแซบมากที่สุด คือ เพื่อน  ความถี่ในการมาบริโภคอาหารที่รานยําแซบโดยเฉล่ีย

ประมาณ 3 คร้ังภายใน 3 เดือน คาใชจายโดยเฉล่ียแตละคร้ังตอคนประมาณ 352 บาทตอคร้ัง 

ผูบริโภคมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอตราสินคาของรานอาหารยําแซบ โดยรวม

และรายดานอยูในระดับปานกลาง  
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ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่รานอาหารยําแซบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แตมีพฤติกรรมดานคาใชจายโดยเฉล่ียตอคร้ังไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ ภูมิลําเนาเดิมที่ตางกัน มีผลตอ            

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคที่รานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ใน

การบริโภคอาหาร และ ในดานคาใชจายโดยเฉล่ียตอคร้ังไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  

ทัศนคติของผูบริโภคในดานพนักงาน และ ดานราคาและคาใชจายอ่ืนๆ ของผูใชบริการ 

สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ ริโภคที่ ร านอาหารยําแซบในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ไดรอยละ 10.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

ปจจัยด าน รูปแบบการดํา เนินชี วิตทั้ ง โดยรวมและรายดาน  มีความสัมพันธกับ                     

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคที่รานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ใน

การบริโภคอาหาร โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธในระดับตํ่า อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมและรายดานที่เปนดานกิจกรรมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคที่รานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน คาใชจาย

โดยเฉล่ียตอคร้ัง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  มีความสัมพันธในระดับคอนขางตํ่า และ 

ระดับตํ่าตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ ริโภคในดานความถี่ ในการบริโภคอาหาร  มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  และ มีความสัมพันธในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารยําแซบในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ

กับความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหารยําแซบของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

ซึ่งในดานความคาดหวังที่มีตอรสชาติอาหาร มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า สวนดานการรับรู

จริงตอการบริการที่รานอาหารยําแซบเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ดานความพึงพอใจโดยรวมตอ

รานอาหารยําแซบ และ ดานความคุมคาเงินที่เสียไป เมื่อมารับประทานที่รานอาหารยําแซบ มี

ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
จินตนา ศรีไชยา (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและการรับรูของผูบริโภคที่มี 

อิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา ความคาดหวังและการรับรูของผูบริโภคที่มีอิทธิพล

ตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ คอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

รวมถึงศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพื่อใหการปรับปรุงคุณภาพและบริการของสินคาใหเปนอยางมี

ประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย คือ ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อและพักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียมของ 

บมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเมนท อายุ 20 ปข้ึนไป จํานวน 420 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และใชสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คา รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ จะใชการทดสอบรายคู โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด และหาคาความสัมพันธโดยใช

สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวแปร              

2 กลุม ซึ่งผลการวิจัย พบวา 

ผูบริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN สวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุต้ังแต 29-37 ป 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 

20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และใชระยะเวลาในการเดินทางตํ่ากวาหรือเทากับ

ประมาณ 30 นาที 

ความคาดหวังและการรับรูจริง ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ/

ประโยชนหลัก ดานคุณภาพ ดานความคาดหวังในผลิตภัณฑ ดานการบริการหลังการขาย ดานทําเล

ที่ต้ังดานราคา ดานโปรโมช่ัน มีระดับความคาดหวังมาก และระดับการรับรูจริงมาก และพบวาผูบริโภค

มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ/ประโยชนหลัก และมีความไมพึงพอใจในดานคุณภาพ ดานความ

คาดหวังในผลิตภัณฑ ดานการบริการหลังการขาย ดานทําเลที่ต้ัง ดานราคา และดานโปรโมช่ัน 

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN บริษัท จัดจําหนาย

คอนโดมิเนียมที่ผูบริโภคนึกถึงคือ บมจ.LPN ขนาดหองชุด ที่ตัดสินใจซ้ือ คือ หองชุดขนาด Superior 1 

หองนอน งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียมโดยเฉลี่ย 1,924,812 บาท มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อ

อยูอาศัย ในระยะเวลา 1 ป ซื้อคอนโดมิเนียม 1 หอง บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือตัวเอง มี

ความรูสึกพึงพอใจมากหลังจากเขาอยูอาศัยในคอนโดมิเนียม บมจ.LPN ในอนาคตคอนขางจะกลับมา

ซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN เพื่อบุตร-หลานอีก และคิดวาคอนขางจะแนะนํา ใหคนรูจักซ้ือ 

คอนโดมิเนียม บมจ.LPN  
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ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนตัว ไดแก เพศที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อในดานคิดวา

จะแนะนําใหคนรูจัก ซื้อแตกตางกัน อายุและอาชีพที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อในดาน

อนาคตมีโครงการจะซ้ือเพื่อบุตร-หลานอีกแตกตางกัน ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกตางกันมี

แนวโนมพฤติกรรมการซื้อในดานคิดวาจะแนะนําใหคนรูจักซ้ือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สวนระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการ

ซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPNดานในอนาคตมีโครงการจะซื้อคอนโดฯ บมจ.LPN และ ดานคิดวาจะ

แนะนําใหคนรูจักซ้ือ ไมแตกตางกัน  

การรับรูจริง เมื่อขายตอแลวคุมคา หองชุดอากาศถายเทสะดวก ประหยัดเวลาในการ

เดินทาง วัสดุที่ใชกอสรางมีคุณภาพ หองชุดมีคุณภาพ  มีสภาพแวดลอมดี มีสวนลดพิเศษใหลูกคา 

พนักงานขายมีอัธยาศัยดีมีคุณภาพ มีความสัมพันธกับในอนาคตมีโครงการจะซ้ือคอนโดมิเนียม 

บมจ.LPN เพื่อบุตร-หลานอีก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันและมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก 

การรับรูจริง รูปแบบหองชุดตรงกับ ความตองการ มีความสัมพันธกับในอนาคตมีโครงการ

จะซ้ือคอนโดมิเนียม บมจ.LPN เพื่อบุตร-หลานอีก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก 

การรับรูจริง ดานความคาดหวังในผลิตภัณฑ ดานบริการหลังการขาย ดานราคามี

ความสัมพันธกับในอนาคตมีโครงการจะซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN เพื่อบุตร-หลานอีก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับ

ตํ่ามาก 

ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานประโยชนหลัก ดานคุณภาพ ดานความคาดหวังใน

ผลิตภัณฑ ดานการบริการหลังการขาย ดานทําเลที่ต้ัง ดานราคา ดานโปรโมชั่น แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผูบริโภคมีการรับรูจริงต่ํากวาความคาดหวังแสดงวาผูบริโภคไม

พึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ คอนโดมิเนียม บมจ.LPN 

 

อาทิตย ภูไพศาล (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพการ

บริการกับความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ: กรณีศึกษาผูรับบริการจากหนวยบริการ              

สุขภาพเจาหนาที่และอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรูคุณภาพการบริการของหนวย

บริการสุขภาพเจาหนาที่และอาชีวอนามัย 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ                   

3) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล และ 
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4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพการบริการของหนวยบริการสุขภาพเจาหนาที่และ             

อาชีวอนามัยกับความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

ผูรับบริการจากหนวยบริการสุขภาพเจาหนาที่และ อาชีวอนามัย จํานวน 336 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation  Coefficient) ผลการวิจัย พบวา 

1.การรับรูคุณภาพการบริการของหนวยบริการสุขภาพเจาหนาที่และอาชีวอนามัย อยูใน 

ระดับปานกลาง 

2.ความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ อยูในระดับสูง 

3.ผูรับบริการที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูรับบริการที่มีเพศ อายุ อายุงาน และสภาพการจาง ตางกันมีความพึงพอใจ

ตอการบริการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.การรับรูคุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอการบริการของ            

ผูรับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู คุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน

ความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเช่ือถือได ดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ และดานการ

เขาถึงจิตใจของผูรับบริการ มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอการบริการของผูรับบริการ 

 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาใชใน

การศึกษาอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และ สรางแบบสอบถามเพื่อวัด

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ดังนี้  

แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรูของ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมายของการรับรู 

(Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยเลือกที่จะรับรู สรุปการรับรูตีความหมายการรับรูส่ิงใดสิ่ง

หนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสรางภาพในสมองใหเปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืนกัน และ               

ศิริวรรณ เสรีรัตน ไดใหความหมายของการรับรู หมายถึง กระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) 

ของบุคคลที่มีตอโลกที่เราอาศัยอยู  

แนวความคิดคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา ของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2541)           

ไดอธิบายถึงคุณคาผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ ซึ่ง

ประกอบดวยความแตกตางดานผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคลากร 

และ ความแตกตางดานภาพลักษณ ซึ่งความแตกตางทั้ง 4 ดานนี้กอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑ 4 ดาน 
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คือ คุณคาดานผลิตภัณฑ (Product Value) คุณคาดานบริการ (Service Value) คุณคาดานบุคลากร 

(Personnel Value) และ คุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) คุณคาทั้ง 4 ประการ รวมเรียกวา

คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา  

คุณคาความเปนธรรมจากแนวคิดและทฤษฎีหลักการใหบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2537) ไดอธิบายหลักการใหบริการ ดานหลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูที่มาใช

บริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือ กลุมใดในลักษณะ                 

ที่แตกตางจากกลุมอ่ืนซึ่งสอดคลองกับ มิลเลต (Millet.1954) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการ

ใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดย

การจัดบริการอยางยุติธรรม คือ ลักษณะการจัดใหนั้นจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันและเสมอภาค

กัน (Equitable Service) ซึ่งสอดคลองกับ หลักการบริการของของคริสโตเฟอร เอช, พอล จี แพทเทอร

สัน และ เรท เอช วอลคเกอร (Christopher H, Pual G. Patterson ; &   Rhett H. Walker. Services 

Marketing p. 119)   ไดกลาววา หลักการบริการจะตองใหความสนใจตอการบริการ (Interest) การให

ความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับและทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกัน

นับเปนหลักการของการใหบริการสําคัญที่สุด ไมวาลูกคาจะเปนใครก็ตามตางตองการไดรับบริการที่ดี

ดวยกันทั้งส้ิน ผูใหบริการจึงจําเปนตองใหความสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอ

ภาคกัน การเอาอกเอาใจเฉพาะลูกคาที่ซื้อสินคาคร้ังละมากๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดี แตงตัวดี โดยไม

เอาใจใสตอลูกคาอ่ืน ยอมทําใหลูกคานั้นรับรูถึงการปฏิบัติที่แตกตางกันนี้และอาจไมพอใจที่จะมาเปน

ลูกคาอีกตอไป และ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโอลิเวอร (Oliver.1994) ไดกลาววา 

คุณภาพบริการเปนลักษณะของแนวความคิดที่มีการมองถึงความเขาใจวาลูกคาคิดอยางไรตอ

คุณภาพของการบริการ ซึ่งถือวาเปนส่ิงสําคัญของการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิผลโดยมี

แนวความคิดในการทําความเขาใจที่สัมพันธกันอยู 3 แนวความคิด ประกอบดวย ความพึงพอใจของ

ลูกคา คุณภาพการบริการ และ คุณคาของลูกคา  

แนวคิดความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ ของมณีวรรณ ต้ันไทย (2533) ได

ใหความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตางๆ ดังนี้คือ ดานความ

สะดวกที่ไดรับ ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ ดานระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน และ ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 

ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดและ

แบบสอบถามสวนที่ 1 เพื่อวัดปจจัยเร่ืองการรับรูตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคตามกรอบ

แนวคิด ดานการรับรูความคุมคา การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในคุณคาของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ 
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สวนตัวแปรอิสระ ดานทัศนคติตอสวนผสมของสินคาและบริการ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ ของศิริวรรณ เสรีรัตนมาใช

ในการกําหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและ

บริการของรานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps) ของศิริวรรณ               

เสรีรัตน (2541) อธิบายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดานผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) และ การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537) ไดอธิบาย

หลักการใหบริการ 5 ประการ คือ หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ หลัก

ความสม่ําเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความประหยัด และ หลักความสะอาด ซึ่งแนวคิดและทฤษฎี

ดังกลาวมีรายละเอียดเนื้อหาสัมพันธกับเร่ืองที่ผูวิจัยศึกษา 

 แนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ (2539) ไดอธิบายถึงขอมูล

ดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอ

การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา และ พิจารณานําแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตรมาใช

ในการกําหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามสวนที่ 5 ดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของคอตเลอร(Kotler) ที่ศิริวรรณ เสรีรัตน และ 

คณะ (2546) ไดกลาวถึงความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคา

วาพึงพอใจ หรือ ไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของ

ผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด

และแบบสอบถามสวนที่ 3 ดานความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

แบบสอบถามสวนที่  4 ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซื้อ และ แนวคิดความจงรักภักดีในตราสินคา ของศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ  มาใชในการ

กําหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามของตัวแปรตามดานพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สวนของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่ศึกษาถึง

ปจจัยตางๆ ของพฤติกรรมผูบริโภค และ ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนสวนใหญ เพื่อมาใชใน

การศึกษา อางอิง และเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และ สรางแบบสอบถามในดาน

ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน

ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดทาํขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

7. สถิติใชทดสอบสมมติฐาน 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุเทากับหรือมากกวา 21 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มี

ความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคอาหารและบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน 
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 21 ป เนื่องจากไมสามารถระบุประชากรที่

แนนอนได ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบประชากร                      

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2548 : 28) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ ความผิดพลาดไมเกิน 5 % จาก

สูตรดังนี้ 
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เมื่อ    n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

Z = ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ Z เทากับ 1.96 

E = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเกิดข้ึนได = 0.05 

คํานวณไดดังนี ้  2

2

)05.0(4
96.1

=n  

 

n = 384.16 ≈385 คน 

 

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน เพื่อปองกันแบบสอบถามที่เกิดความ

ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะสงผลตอความนาเช่ือถือของงานวิจัย 

ดังนั้น จึงทําการเก็บตัวอยางเพิ่มอีก 4% เทากับ 15 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวทั้งส้ิน 

400 คน  

1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน(Non-probability Sampling) 

โดยใชวิธีดังตอไปนี้ 

1.3.1 วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดโควตาของกลุม

ตัวอยางสําหรับพื้นที่ในการเก็บตัวอยางจากรานอาหารญี่ปุนซากุระจํานวน 5 สาขา ไดแก รานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3 

สาขาเซ็นทรัลบางนา และ สาขาโรบินสัน รัชดา 

ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละสาขา  =    ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด       

    จํานวนสาขาหองอาหารญี่ปุนซากุระ 

 

=  
5

400  

 

       =  80  

 

ดังนัน้ ในแตละสาขา จะมีขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้ 
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  สาขา       จํานวนกลุมตัวอยาง 
รานอาหารญี่ปุนซากุระ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว   80 

รานอาหารญี่ปุนซากุระ สาขาเซ็นทรัลเวิลด    80 

รานอาหารญี่ปุนซากุระ สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3  80 

รานอาหารญี่ปุนซากุระ สาขาเซ็นทรัลซิต้ีบางนา    80  

รานอาหารญี่ปุนซากุระ สาขาโรบินสัน รัชดา    80  

   รวม       400  
 

1.3.2 วิธีการสุมตัวอยางแบบใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุม

ตัวอยางจากรานอาหารญี่ปุนซากุระจํานวน 5 สาขาที่ไดกําหนดพื้นที่ไวสําหรับการเก็บตัวอยางในข้ันแรก 

เพื่อใหไดขนาดตัวอยางเปนตัวแทนประชากรทั้งหมด 400 ตัวอยาง 
 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แหลงขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ 

 2.1 ขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.2 ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึน

โดยใหกลุมเปาหมายตอบดวยตัวเอง (Self – Respond Questionnaire) 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน เพื่อเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและ            

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงโครงสราง

ของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูของผูบริโภคดานปจจัยเร่ืองการรับรู                   

ตออาหารญ่ีปุน รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 16 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed 

ended question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple choice questions) และใหเลือกตอบเพียง

คําตอบเดียว โดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตร

สวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
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ระดับของการรับรู 

  เห็นดวยอยางยิ่ง   5 คะแนน 

  เห็นดวย    4 คะแนน 

  ไมแนใจ    3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   2 คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 

 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับการรับรูของผูบริโภคดานปจจัยเร่ืองการรับรูตออาหารญ่ีปุน                   

รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง   มีการรับรูในระดับดีมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง   มีการรับรูในระดับดี  

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง   มีการรับรูในปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง   มีการรับรูในระดับไมดี 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง   มีการรับรูในระดับไมดีอยางมาก 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการที่มีตอรานอาหาร

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 21 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed ended question)            

มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple choice questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยเปน

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
 ระดับของทัศนคติ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง   5 คะแนน 

  เห็นดวย    4 คะแนน 

  ไมแนใจ    3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย   2 คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 

 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale)ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการ             

อภิปรายผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้                   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานทัศนคติ

สวนผสมของสินคาและบริการที่มีตอรานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร   

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง   ทัศนคติอยูในระดับดีมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง   ทัศนคติอยูในระดับดี  

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ทัศนคติอยูในปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ทัศนคติอยูในระดับไมดี 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ทัศนคติอยูในระดับไมดีอยางมาก 

 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 4 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed ended question) และ

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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ใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปน

มาตรวัดที่ออกแบบเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น แบบข้ันสูงสุด  และข้ันตํ่าสุด 

(Semantic Differential  Scale) เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท 

(Likert Scale) ในแบบสอบถาม โดยการใหคะแนนสําหรับการประมาณคาตามแบบ ลิเคิรท (Likert 

Scale) แกคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ไดแก  

 ขอที่ 1 ระดับความคาดหวังของผูบริโภคจากการใชบริการรานอาหารซากุระ ผูวิจัยไดแบง

ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

             สูงกวาความคาดหวงัอยางมาก  5 คะแนน 

              เปนไปตามความคาดหวัง   4 คะแนน 

             ไมแนใจ     3 คะแนน 

             ตํ่ากวาความคาดหวัง   2 คะแนน 

             ตํ่ากวาความคาดหวังอยางมาก  1 คะแนน 
 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 
 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร    

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง   สูงกวาความคาดหวังอยางมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง   เปนไปตามความคาดหวัง  

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ไมแนใจ 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ตํ่ากวาความคาดหวัง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ตํ่ากวาความคาดหวังอยางมาก 

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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 ขอที่ 2 ระดับความคุมคาของผูบริโภคจากการใชบริการรานอาหารซากุระ ผูวิจัยไดแบงระดับ

ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

             คุมคาอยางมาก   5 คะแนน 

              คุมคา    4 คะแนน 

             ปานกลาง    3 คะแนน 

             ไมคุมคา    2 คะแนน 

             ไมคุมคาอยางมาก   1 คะแนน 

 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง    คุมคาอยางมาก  

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  คุมคา 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง    ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง          ไมคุมคา  

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถงึ         ไมคุมคาอยางมาก  

 ขอที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานอาหารซากุระ ผูวิจัยไดแบงระดับความ

คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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พึงพอใจอยางมาก   5 คะแนน 

   พึงพอใจ    4 คะแนน 

   ปานกลาง 3 คะแนน 

   ไมพึงพอใจ    2 คะแนน 

        ไมพงึพอใจอยางมาก   1 คะแนน 

การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑ เฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานอาหารซากุระ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร   

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง    พึงพอใจอยางมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถงึ  พึงพอใจ 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง    ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง         ไมพึงพอใจ  

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถงึ         ไมพึงพอใจอยางมาก 

 ขอที่ 4 ระดับความรูสึกของผูบริโภคตอการบริการของรานอาหารซากุระ เมื่อเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ผูวิจัยไดแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   เหนือกวาอยางมาก   5 คะแนน 

   เหนือกวา    4 คะแนน 

   เทาเทียมกนั    3 คะแนน 

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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   ดอยกวา    2 คะแนน 

   ดอยกวาอยางมาก   1 คะแนน 

การแปลผล (Interpretation) และ การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ               

เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับความรูสึกของผูบริโภคตอการบริการของรานอาหารซากุระ เมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง    เหนือกวาอยางมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  เหนือกวา 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง    เทาเทียมกัน 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง          ดอยกวา  

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถงึ          ดอยกวาอยางมาก 
 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 8 ขอ แบงเปนลักษณะคําถามรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 1 เปนคําถามปลายเปด (Open Question) ใหกลุมตัวอยางตอบขอมูลตามความเปนจริง

จํานวน 1 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

ขอ 2-6 เปนคําถามปลายปด (Closed ended question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple 

choice questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 5 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท           

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และ เรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

ขอ 7- 8 เปนคําถามปลายปด (Closed ended question) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

โดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนมาตรวัดที่ออกแบบเพื่อใหผูตอบ

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น แบบข้ันสูงสุดและข้ันตํ่าสุด (Semantic Differential  Scale) เปน

การวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม โดยการ

ใหคะแนนสําหรับการประมาณคาตามแบบ ลิเคิรท (Likert Scale) แกคําตอบ มากที่สุด มาก           

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ จํานวน 2 ขอ ไดแก 

 ขอที่ 7 ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการกลับมาใชบริการซ้ําที่รานอาหารซากุระ ผูวิจัย

ไดแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

             กลับมาใชบริการแนนอน   5 คะแนน 

              คาดวาจะกลับมาใชบริการ   4 คะแนน 

             ไมแนใจ     3 คะแนน 

             ไมกลับมาใชบริการ    2 คะแนน 

             ไมกลับมาใชบริการแนนอน   1 คะแนน 

 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 
 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการกลับมาใชบริการซ้ําที่รานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ  

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง   กลับมาใชบริการแนนอน 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง   คาดวาจะกลับมาใชบริการ  

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ไมแนใจ 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ไมกลับมาใชบริการ 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ไมกลับมาใชบริการแนนอน 

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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 ขอที่ 8 ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการแนะนําบอกตอรานอาหารญี่ปุนซากุระกับ

บุคคลอ่ืน ดังนี้ 

             แนะนาํแนนอน   5 คะแนน 

              คาดวาจะแนะนาํ   4 คะแนน 

             ไมแนใจ    3 คะแนน 

             ไมแนะนํา    2 คะแนน 

             ไมแนะนําแนนอน   1 คะแนน 

 

 การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใชใน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปราย

ผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

แทนคาจากสูตร   =   = 0.80 

 

 แสดงเกณฑเฉล่ียระดับระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการแนะนําบอกตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระกับบุคคลอ่ืน 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง   แนะนําแนนอน 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง   คาดวาจะแนะนํา   

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ไมแนใจ 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง   ไมแนะนํา 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง   ไมแนะนําแนนอน 

    

 สวนที่ 5  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนคําถามปลายปด (Closed ended question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple choice 

questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว รายละเอียดดังนี้ 

5 – 1  
5 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 
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1.  เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.  อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการกําหนดชวงอายุ

คํานวณไดดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   

  

 

ผูวิจัยกําหนดอายุ 21 ป เปนคาอายุตํ่าสุดที่ใชในการกําหนดชวง และขอมูลอายุสูงสุดคือ             

41 ปข้ึนไป โดยแบงออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 

 

แทนคาจากสูตร  =   = 4 
 

จากการคํานวณชวงอายุขางตน สามารถแบงชวงอายุของกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

2.1 21 – 25  ป 

2.2 26 – 30  ป 

2.3 31 – 35  ป 

2.4 36 – 40  ป 

2.5 41  ปข้ึนไป 
 

3. สถานภาพ เปนระดับการเปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก  

3.1 โสด 

3.2 สมรส / อยูดวยกัน  

3.3 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 

 

 4. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก 

4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

4.2 ปริญญาตรี 

4.3 สูงกวาปริญญาตรี 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 

 

41 - 21 

5 
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5. อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก 

5.1 นักเรียน/นักศึกษา 

5.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

5.3 พนกังานบริษทัเอกชน 

5.4 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

5.5 อ่ืนๆ 

 

6. รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก 

6.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

6.2 10,001 - 20,000 บาท 

6.3 20,001 - 30,000 บาท 

6.4 30,001 - 40,000 บาท 

6.5 40,001 บาทข้ึนไป 

 

 7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก 

7.1 1 - 2 คน 

7.2 3 - 5 คน 

7.3 มากกวา 5 คนข้ึนไป 

 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
3.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา 

(Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม

ศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถาม

เปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

3.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช 

(Try out) กับผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 ชุด เพื่อนําไปหาคาความ

เช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตร Cronbach’s alpha มีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)  
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α          =      
iancevar/ariancecov)1k(1

iancevar/ariancecovk

−+
 

     

    เมื่อ   α  = คาความเชื่อมัน่ หรือ Alpha coefficient 

      K = จํานวนคําถาม 

ariancecov  = คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

     iancevar  = คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําตอบ  

 

จากการนําแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชแลวจํานวน 40 ชุด ไปหาคาความเชื่อมั่น ไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.975 แยกเปนรายดานพบวา  

ปจจัยดานการ รับ รู ในความคุมคาของผูบ ริ โภคอาหารญ่ี ปุน  ร านซากุ ระในเขต

กรุงเทพมหานคร มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.710  

ปจจัยดานการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร           

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.874 

ปจจัยดานการรับรูในคุณคาของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร                 

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.847 

ปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร

แยกเปนรายดาน ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑและบริการโดยรวม  มีคาความเช่ือมั่นเทากบั 0.925 

ดานราคาโดยรวม   มีคาความเช่ือมั่นเทากบั 0.856 

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม มีคาความเช่ือมั่นเทากบั 0.826 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม มีคาความเช่ือมั่นเทากบั 0.725 

ปจจัยด านความพึ งพอใจโดยรวมของผูบ ริ โภคอาหารญ่ี ปุนร านซากุ ระในเขต

กรุงเทพมหานคร แยกออกเปนรายดาน ดังนี้ 

ดานการตอบสนองความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.714 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.745 

ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.717 
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ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.752 

ปจจัยดานพฤติกรรมการกลับมาใชบริการซ้ําและทัศนคติของการแนะนําบอกตอของ

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.747 และ 0.822 

ตามลําดับ 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหตามข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ จํานวน 400 ชุด 

4.2 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ จํานวน 400 ชุด คืนไดทั้งหมดแลวทําการตรวจสอบความถูกตอง และ

ความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 

5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะกระทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาจัดทําการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 

5.1 การตรวจสอบขอมูล  (Editing)  ผู วิ จั ยตรวจสอบความสมบู รณของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

5.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามปลายปดที่สมบูรณมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว 

สวนแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยจะนํามาจัดกลุมคําตอบแลวจึงนับคะแนนใสรหัส 

5.3 การประมวลผลขอมูล (Data processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกเขาไฟล 

โดยใชคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical 

Package for the Social Sciences) 

5.4 การวิเคราะหขอมูลสําหรับแบบสอบถาม  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) หาคาเฉลี่ย 

(Mean) คาสถิติรอยละ (Percentage) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน   (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละ

ขอ โดยใชสถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบความแตกตาง รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อหา

คา Pearson Correlation Coefficient เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคและ

ความหมายขอมูล ดังนี้ 

6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
6.1.1 คาเฉลี่ยรอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของ

แบบสอบถาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 36) 

              P = 100x
n

f
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  

 

      เมื่อ   P = คาสถิติรอยละ 

        f = ความถี่ของขอมูล 

        n = ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

6.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือΧ ) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไป

ของแบบสอบถาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 36) 

 

                                   Χ           =            
n

x∑
   

 

      เมื่อ     Χ  = คาคะแนนเฉล่ีย 

                        ∑ x  =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

               n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

6.1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)               

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 38) 

      .D.S  =     
( )

2

1)-(n n

x2xn∑ ∑−
 

 

เมื่อ   ..DS  =    คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม    

                          ตัวอยาง      
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       ( )2x∑  =    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

      2x∑  =     ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

       n  =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

6.1.4 การหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 35) 

                                   α             =      
iancevar/ariancecov)1k(1

iancevar/ariancecovk

−+
 

 

    เมื่อ   α   = คาความเช่ือมั่น หรือ Alpha coefficient 

             k  = จํานวนคําถาม 

     ariancecov  = คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวมระหวาง 

         คําถามตางๆ 

        iancevar  = คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําตอบ 

 

 6.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบดวย 

    6.2.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108) ใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 5 ลักษณะ

ประชากรศาสตร ดานเพศ โดยมีสูตรดังนี้ 

    ในการทดสอบ  t - test หาคาความแปรปรวนของขอมูลโดยการทดสอบ Levene’ s test ถา

ความแปรปรวนเทากันทุกกลุมใหพิจารณาคาในแถว Equal variances assumed และถาคาความแปรปรวน

ของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหพิจารณาคาในแถว Equal variances not assumed  โดยใชสูตร ดังนี้ 

     6.2.1.1  กรณีที่มีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน  )2
2S2

1S( =  

       t =  

2n

1

2n

1
pS

2X1X

+

−
 

 

    สถิติที่ใชในการทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ df = n1 + n2 - 2 
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    เมื่อ   iX  =   คาเฉลี่ยกลุมที่ i ; i = 1 , 2 

       pS  =   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง  

             2 กลุม 

        in   =   ขนาดตัวอยางของกลุมที่ i 

      2
iS  =   คาความแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ i ; i = 1, 2 

       2
pS  = 

( ) ( )
22n1n

2
2S12n2

1S1in

−+
−+−  

 

     6.2.1.2  กรณีความแปรปรวนท้ัง 2 กลุมไมเทากัน ( 2
2S2

1S ≠   ) 

 

       t   =     

2n

2
2S

1n

2
1S

2X1X

+

−
 

       

     สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ = V 

       V  =       

2

12n

2n
2
2S

11n

1n
2
1S

2n
2
2S

1n
2
1S

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

 

      

     เมื่อ    t = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

       1X  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

       2X  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

       2
1S  = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

       2
2S  = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

       1n  = จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
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       2n  =  จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

         V = ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 

   6.2.2 สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) แบบการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 2  กลุมข้ึนไป (กัลยา 

วาณิชยบัญชา. 2549: 293) มีสูตรดังนี้ 

   6.2.2.1 ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตร 

ดังนี้ 
 

ตาราง 3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 

แหลงความแปรปรวน df ss ms F 

ระหวางกลุม (B) k-1 SS(B) MS(B) = 
1k
)B(SS

−
 

ภายในกลุม (W) n-k SS (w) MS(W) = 
kn
)w(SS

−
 

)w(MS
)B(MS

 

รวม (T) n-1 SS (T)   
 

F = 
)w(MS
)B(MS

 

 

  เมื่อ  F = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

    df = ชั้นแหงความเปนอิสระไดแก ระหวางกลุม(k-1) และ 

      ภายในกลุม (n-k)     

    k = จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 

    n = จํานวนตัวอยางทั้งหมด 

   SS(B) = ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Squares) 

   SS(W) = ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 

    MS(B) = คาประมาณการของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean  

       Squares between groups) 

   MS(W) = คาประมาณการของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Squares  

  within groups) 
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 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูตอไป เพื่อดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2549: 333) 

 

     LSD =   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−− jn

1

in

1
MSEkn;2/1t α  

 

       โดยที่   ni ≠  nj 

 

เมื่อ  LSD = ผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่  i และ j 

     =   คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t – distribution ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และช้ันหางความเปนอิสระภายในกลุม = n-k 

    MSE =   คาความแปรปรวนภายในกลุม ( MSw) 

    ni  =   จํานวนตัวอยางของกลุม i 

     nj  =    จํานวนตัวอยางของกลุม j 

    α   =    คาความคลาดเคล่ือน 

 

ใชคา Brown-Forsythe   (β) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน (Hartung. 

2001: 300) มีสูตรดังนี้ 

 

    β = 
)W(MS
)B(MS

      

      

     โดยคา   2
1S

k

1i N
jn

1)W(MS ∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  

 

 เมื่อ   β  แทน   คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Brown-Forsythe 

   MS(B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 

       (Mean Square between group) 
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   MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

       (Mean Square within group) สําหรับ Brown-Forsythe  

   k   แทน จํานวนกลุมของตัวอยาง 

   nj  แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i 

   N  แทน ขนาดของประชากร 

   2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่i 

 

 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปนรายคู

เพื่อดูวามีคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห. 2543: 116) มีสูตรดังนี้ 

 

        t  =   

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−

jn

1

in

1
)w(MS

jxix
 

 เมื่อ  t   แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

   MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

       (Mean Square within group) สําหรับ Brown-Fordythe 

   iX  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที ่i 

   jX  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที ่j 

   iN   แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที ่i  

   Nj    แทน   จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j 

 6.2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson  

Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่อิสระตอกัน หรือหา

คาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544: 314)  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 1-4 และ          

ขอ 6 

 

                     nΣxy     -   (Σx)(Σy) 

      

                 [ nΣx2 –(Σx)2] [nΣy2-(Σy)2]   

 

rxy  = 
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เมื่อ     rxy = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Σx = ผลรวมของคะแนนชุด x 

Σy = ผลรวมของคะแนนชุด y 

Σxy = ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y ทุกคู 

n = จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 สําหรับการแปลความหมายของ

คาความสัมพันธมีดังนี้  

 

ถาคา r มีคาเปนลบ (–) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง ตรงกันขาม 

6.2.3.1 ถาคา r มีคาเปนบวก (+) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน 

6.2.3.2 ถาคา r มีคาเปนศูนย (0) แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน

เลย 

6.2.3.3 ถาคา r มีคาเขาใกลศูนย (0) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกัน

นอย 

6.2.3.4 ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน และมีความสัมพันธกันมาก 

6.2.3.5 ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขาม และมีความสัมพันธกันมาก 

 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ถาคา r มีคาสูงกวา 0.90  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

ถาคา r มีคาต้ังแต 0.70-0.89 แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับสูง 

ถาคา r มีคาต้ังแต 0.30-0.69 แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ถาคา r มีคาต้ังแต 0.01-0.29  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

ถาคา r มีคาเทากับ 0            แสดงวา  ไมมีความสัมพันธกันเลย 
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7. สถิติใชทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้เปนการทดสอบความสัมพันธของปจจัยตางๆ Test of 

Difference และ Test of Association การเลือกใชสถิติในการทดสอบสมมติฐานจึงไดกําหนดดังนี้คือ  

7.1  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานตางๆ ไดแก 

สมมติฐานที่ 1  การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2  การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3  การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

7.2 การวิเคราะหสมมติฐานที่มีตัวแปรกลุมตัวอยาง  2  กลุม โดยใชสถิติวิเคราะหคาที 

(Independent t-test)  เพื่อใชทดสอบลักษณะขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก ดานเพศ คา t-test ใช

ทดสอบกับแบบสอบถามสวนที่ 5 ขอที่ 1 เปนการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 สวนของปจจัยดานเพศที่

แตกตางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

7.3  การวิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยางมากกวา  2  กลุม โดยใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว          

(One – Way Analysis of  Variance)  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลทั่วไป  ไดแก ดาน

อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการทดสอบ ไดแก  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way Analysis of Variance) ใชทดสอบกับแบบสอบถาม สวนที่ 5 ขอที่ 2 – 7 



 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเ ร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ              

พึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

แบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง  และนําผลที่ไดมาประมวลผล  โดยโปรแกรม SPSS ซึง่ผูวจิยั

จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 6 ตอน และ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปล

ความหมาย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 

 S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n  แทน จํานวนลูกคาในกลุมตัวอยาง 

 r  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (Correlation Coefficient) 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณา t-distribution 

 F  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณา F-distribution 

 p  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

 df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of square) 

 MS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) 

 Ho  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 

 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 

 Sig. แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 

 

 

 

x
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การนําเสนอผลการวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 6 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการรับรูของผูบริโภคที่มีตออาหารญี่ปุนรานซากุระใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภค 

ที่มีตอรานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ              

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมลูดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยแจกแจง

จํานวน (ความถี่) และ คารอยละ  
 

ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของปจจยัสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

ชาย 

 

        168 

 

42.00 

หญิง 232 58.00 

รวม 400 100.00 

2. อายุ 
21-25 ป 

 

114 

 

28.50 

26-30 ป 112 28.00 

31-35 ป 97 24.20 
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ตาราง 4 (ตอ)   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

36-40 ป 42     10.50 

มากกวา 41 ปข้ึนไป 35       8.80 

รวม 400   100.00 

3. สถานภาพ 

โสด 

 

307 

 

76.80 

สมรส/อยูดวยกัน 88 22.00 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 5   1.20 

รวม 400     100.00 

4. ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

27 
 

6.80 

ปริญญาตรี 260 65.00 

สูงกวาปริญญาตรี 113 28.20 

รวม   400  100.00 

5. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

          57 

 

     14.30 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48       12.00 

พนกังานบริษทัเอกชน 203 50.70 

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 77 19.30 

อ่ืนๆ ไดแก พอบาน/แมบาน 15 3.70 

รวม          400      100.00 

6. รายไดตอเดือน 

นอยกวาหรือเทากบั 10,000 บาท 

 

42 

 

10.40 

10,001-20,000 บาท         108       27.00 

20,001-30,000 บาท 80 20.00 

30,001-40,000 บาท           53        13.30 

40,001 บาทข้ึนไป 117 29.30 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ)   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

1 - 2 คน 

 

73 
 

18.30 

3 - 5 คน 245 61.30 

มากกวา 5 คนข้ึนไป          82    20.40 

รวม           400 100.00 
 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปน               

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 400 คน พบวา 

1.เพศ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 168 คน             

คิดเปนรอยละ 42.00 และเพศหญิงจํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.00 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

2. อายุ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนผูที่มีอายุ 21-25 ป จํานวน 
114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาเปนผูที่มีอายุ 26 - 30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 

28.00 อายุ 31-35 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.20 อายุ 36-40 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอย
ละ 10.50 และ อายุมากกวา 41 ปข้ึนไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.80 ตามลําดับ 

3. สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 
307 คน คิดเปนรอยละ 76.80 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 

22.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
4.ระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมามีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20 และ มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 27คน 

คิดเปนรอยละ 6.80 ตามลําดับ 

5. อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนผูที่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.70 รองลงมาเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.30 รองลงมานักเรียน/นักศึกษาจํานวน 57คน คิดเปนรอยละ 

14.30 รองลงมา อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และ ประกอบ

อาชีพอ่ืนๆ ไดแก พอบาน/แมบาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ตามลําดับ 

6. รายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญมีรายไดตอเดือน 

40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมามีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 
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บาท จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 

80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 รองลงมามีรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท  จํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 13.30  บาท และ มีรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 42 คน คิดเปน

รอยละ 10.40 ตามลําดับ 

 7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน กลุมตัวอยาง               

สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.30 รองลงมามี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คนข้ึนไป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.40 และ มีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.30 ตามลําดับ  

 เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทางดานระดับอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และ อาชีพ  มีความแตกตางทางดานจํานวน (ความถี่) ของขอมูลอยูมาก มีความถี่ของขอมูล

กระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอ และมีจํานวนรอยละนอยกวา 10 ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดังกลาวมาแบงชั้น

จํานวน (ความถี่) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 5 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานระดับอายุ  

 สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพ โดยจัดกลุมใหม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. อายุ 

21-25 ป 

 

       114 

 

  28.50 

26-30 ป           112   28.00 

31 ปข้ึนไป       174       43.50 

รวม 400 100.00 

2. สถานภาพ 

โสด 307 76.80 

สมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 93 23.20 

รวม 400    100.00 

3. ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 287 71.80 

สูงกวาปริญญาตรี 113 28.20 

รวม   400    100.00 
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ตาราง 5 (ตอ)   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

4. อาชีพ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

          48 

 

     12.00 

พนกังานบริษทัเอกชน 203  50.80 

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 77 19.30 

อ่ืนๆ ไดแก พอบาน/แมบาน ,นกัเรียน/นักศึกษา 72 18.00 

รวม           400     100.00 

5. รายไดตอเดือน 

นอยกวาหรือเทากบั 20,000 บาท 150 37.40 

20,001-40,000 บาท 133 33.30 

40,001 บาทข้ึนไป 117 29.30 

รวม 400     100.00 

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปน               

กลุมตัวอยางในการศึกษาโดยนําขอมูลดังกลาวมาแบงชั้นจํานวน (ความถี่) ใหม ดังนี้ 

1. อายุ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนผูที่มีอายุ 21-25 ป จํานวน 
114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาเปนผูที่มีอายุ 26 - 30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
28.00 อายุ 31 ปข้ึนไป จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 ตามลําดับ 

2. สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 
307 คน คิดเปนรอยละ 76.80 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.20 

3. ระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมี

การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี/ปริญญาตรี จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.80 รองลงมา
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20  

4. อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนผูที่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.70 รองลงมาเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.30 รองลงมาอาชีพอ่ืนๆ ไดแก พอบาน/แมบาน/นักเรียน/

นักศึกษา จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ18.00 รองลงมาอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 48 คน 

คิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ 
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5. รายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญมีรายไดตอเดือนนอย

กวาหรือเทากับ 20,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.40 รองลงมามีรายไดตอเดือน 

20,001-40,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และ รายได 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 

117 คน คิดเปนรอยละ 29.30  
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการรับรูของผูบริโภคที่มีตออาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดย

แจกแจงตามคาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการรับรูของผูบริโภคที่มีตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากรุะในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ระดับการรบัรู 
ปจจัยเรื่องการรับรู 

X  S.D. การรับรู 
การรับรูในความคุมคา    

ความมีชื่อเสียงของรานซากรุะทําใหรูสึกคุมคาที่จะเลือกใชบริการ 3.47 0.72 ระดับดี 

การไดรับผลประโยชนจากการมาบริโภคอาหาร ที่รานซากุระ 3.75 0.81 ระดับดี 

การไดรับบริการจากพนกังานที่ดีทําใหทานรูสึกคุมคา 3.92 0.80 ระดับดี 

หองอาหารแหงนี้เหมาะสมทีจ่ะเขามารับประทาน 4.02 0.61 ระดับดี 

รวมการรับรูในความคุมคา 3.79 0.54 ระดับดี 

การรับรูในคุณภาพ    

ไดรับการบริการจากพนกังานมีบุคลิกภาพ ที่ดีเปนมืออาชีพ 3.80 0.76 ระดับดี 

ไดรับการบริการจากพนกังานที่มกีิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย 4.09 0.67 ระดับดี 

พนกังานสามารถบริการลูกคาไดตามที่ไดตกลงไว 3.91 0.78 ระดับดี 

พนกังานมีความรอบรูในสินคาและบริการเปนอยางดี 3.75 0.74 ระดับดี 

ไดรับการบริการดวยความเต็มใจ และเอาใจใสอยางสม่าํเสมอ 3.85 0.84 ระดับดี 

ไดรับการบริการจากพนกังานอยางรวดเร็วทุกคร้ัง 3.66 0.92 ระดับดี 

พนกังานมกีารเตรียมความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา 3.74 0.85 ระดับดี 

พนกังานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 3.59 0.78 ระดับดี 

รวมการรับรูในคุณภาพ 3.81 0.68 ระดับดี 
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ตาราง 6 (ตอ)  

ระดับการรบัรู 
ปจจัยเรื่องการรับรู 

X  S.D. การรับรู 
การรับรูในคุณคา    

พนกังานคิดคาใชจายแกลูกคาตามจริง ดวยความโปรงใสและเปน

ธรรม 

4.14 0.65 ระดับดี 

พนกังานสามารถบริการลูกคาไดตรงตอเวลา อยางสม่าํเสมอ 3.86 0.76 ระดับดี 

พนกังานมีความเที่ยงตรงในการใหบริการ แกลูกคาทุกคนอยางเทา

เทียมกัน 

3.87 0.76 ระดับดี 

พนกังานเขาใจและใสใจในผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 3.79 0.78 ระดับดี 

รวมการรับรูในคุณคา 3.91 0.61 ระดับดี 

ภาพรวมปจจยัเร่ืองการรับรู 3.83 0.51 ระดับดี 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเร่ืองการรับรูของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ           

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูตออาหารญี่ปุนรานซากุระใน

เขตกรุงเทพมหานคร อันดับหนึ่งไดแก การรับรูในคุณคา อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 

รองลงมาไดแก การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในความคุมคา อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.81 และ 3.79 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การรับรูในความคุมคา ผูบริโภคมีระดับการรับรูในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีการรับรูในคุณคาอันดับหนึ่งไดแก 

ดานหองอาหารมีความเหมาะสมที่จะเขามารับประทาน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 

รองลงมาไดแก การรับรูในคุณคาดานการไดรับบริการจากพนักงานที่ดีทําใหรูสึกคุมคา การรับรูใน

คุณคาการไดรับผลประโยชนจากการมาบริโภคอาหารที่รานซากุระ และ การรับรูในคุณคาดานความมี

ชื่อเสียงของรานซากุระทําใหรูสึกคุมคาที่จะเลือกใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูใน

ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92, 3.75 และ 3.47 ตามลําดับ 

 การรับรูในคุณภาพ ผูบริโภคมีระดับการรับรูในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีการรับรูในคุณภาพอันดับหนึ่ง ไดแก ดานการ

ไดรับการบริการจากพนักงานที่มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09  

รองลงมาไดแก  การรับรูในคุณภาพดานพนักงานสามารถบริการลูกคาไดตามที่ไดตกลงไว การรับรูใน
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คุณภาพดานการบริการดวยความเต็มใจและเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ การรับรูในคุณภาพดานการ

ไดรับบริการจากพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีเปนมืออาชีพ  การรับรูในคุณภาพดานพนักงานมีความรอบรู

ในสินคาและบริการเปนอยางดี การรับรูในคุณภาพดานพนักงานมีการเตรียมความพรอมในการ

ใหบริการตลอดเวลา การรับรูในคุณภาพดานการไดรับบริการจากพนักงานอยางรวดเร็วทุกคร้ัง และ 

การรับรูในคุณภาพดานพนักงานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.91, 3.85, 3.80, 3.75, 3.74, 3.66 และ 3.59 

ตามลําดับ 

 การรับรูในคุณคาผูบริโภคมีระดับการรับรูในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีการรับรูในคุณคา อันดับหนึ่งไดแก ดาน

พนักงานคิดคาใชจายแกลูกคาตามจริง ดวยความโปรงใสและเปนธรรม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.14 รองลงมาไดแก การรับรูในคุณคาดานพนักงานมีความเท่ียงตรงในการใหบริการแกลูกคา

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน การรับรูในคุณคาดานพนักงานสามารถบริการลูกคาไดตรงตอเวลาอยาง

สม่ําเสมอ และ การรับรูในคุณคาดานพนักงานเขาใจและใสใจในผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ           

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87, 3.86 และ 3.79 

ตามลําดับ 

  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดย

แจกแจงตามคาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและ

บริการของผูบริโภคที่มีตออาหารญี่ปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระดับทัศนคติ ปจจัยเรื่องทศันคติสวนผสมของสินคาและบรกิาร
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ X  S.D. ทัศนคต ิ

ดานผลิตภัณฑและบริการ    

รานซากุระไดนําวัตถุดิบที่มคุีณภาพมาใชในการประกอบ

อาหาร 

3.94 0.77 ระดับดี 

วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารสด สะอาด เสมอ 3.90 0.78 ระดับดี 

รสชาติของน้ําซุปกลมกลอม 4.00 0.77 ระดับดี 
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ตาราง 7 (ตอ)  

ระดับทัศนคติ ปจจัยเรื่องทศันคติสวนผสมของสินคาและบรกิาร
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ X  S.D. ทัศนคต ิ

ดานผลิตภัณฑและบริการ (ตอ)    

รสชาติของน้ําจิ้มอรอย ไดมาตรฐาน 3.89 0.77 ระดับดี 

รายการอาหารของรานซากรุะมีความหลากหลายใหเลือก 3.62 0.93 ระดับดี 

ปริมาณอาหารแตละรายการที่ลูกคาส่ังมคีวามเหมาะสม 3.93 0.76 ระดับดี 

ความสะอาดและสวยงามของภาชนะที่ใชมีความเหมาะสมกับ

อาหาร 

4.00 0.77 ระดับดี 

รวมดานผลิตภัณฑและบริการ 3.89 0.59 ระดับดี 

ดานราคา    

ราคาเหมาะสมและคุมคากบัคุณภาพของอาหารที่ส่ัง 3.87 0.72 ระดับดี 

มีการแสดงราคาของรายการอาหารแตละประเภทอยางชัดเจน 4.15 0.67 ระดับดี 

มีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุนรานอ่ืนๆ 3.59 0.82 ระดับดี 

ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับอาหารชาติอ่ืนๆ 3.36 0.85 ปานกลาง 

รวมดานราคา 3.74 0.61 ระดับดี 

ดานชองทางการจัดจาํหนาย    

สถานที่ต้ังมีความสะดวกตอการเดินทาง 4.07 0.66 ระดับดี 

ตําแหนงที่ต้ังของรานอาหารหาเจอไดงาย 4.01 0.71 ระดับดี 

มีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ 3.73 0.85 ระดับดี 

บรรยากาศของรานและการตกแตงรานที่สวยงาม 3.99 0.70 ระดับดี 

ความสะอาดและการจัดวางโตะของรานมีความเหมาะสม 3.97 0.79 ระดับดี 

รวมดานชองทางการจัดจําหนาย 3.95 0.56 ระดับดี 

ดานการสงเสริมทางการตลาด    

มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก เชน ลดคาอาหาร 10% 3.88 0.79 ระดับดี 

มีการจัดกิจกรรมในโอกาสพเิศษ เชน วันวาเลนไทน วนัเด็กฯลฯ 3.57 0.79 ระดับดี 

มีการจัดรายการสงเสริมการขายกับพันธมติรการคาในเครือ

ของ CMG เชน การใหสวนลดอาหารรานซากุระ เมื่อซื้อสินคา

ในเครือ CMG 

3.55 0.79 ระดับดี 
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ตาราง 7 (ตอ)  

ระดับทัศนคติ ปจจัยเรื่องทศันคติสวนผสมของสินคาและบรกิาร
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ X  S.D. ทัศนคต ิ

ดานการสงเสริมทางการตลาด (ตอ)    

มีการจัดรายการการสงเสริมการขายรวมกนับัตรเครดิตของ

ธนาคารตางๆ  เชน CITIBANK มาทานบุฟเฟตชาบู 3 คน

จายเงินเพียง 2 คน ทุกวันพธุ ฯลฯ 

3.91 0.79 ระดับดี 

มีการโฆษณารานอาหารผานทางส่ือตางๆ เชน นิตยสาร 

โทรทัศน วิทย ุฯลฯ 

3.26 0.90 ปานกลาง 

รวมดานการสงเสริมทางการตลาด 3.63 0.63 ระดับดี 

ภาพรวมทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการ 3.80 0.46 ระดับดี 

  

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภค

ที่มีตออาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ระดับทัศนคติอันดับหนึ่งไดแก ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.95 รองลงมาไดแก ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการ ทัศนคติดานราคา และ ทัศนคติดาน

การสงเสริมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.89, 3.74 และ 3.63 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ดานผลิตภัณฑและบริการ  ผูบริโภคมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับหนึ่งเทากันสองดานไดแก ดานความสะอาดและ

สวยงามของภาชนะที่ใชมีความเหมาะสมกับอาหาร และ ดานรสชาติของน้ําซุปกลมกลอม มีทัศนคติ

อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.00 รองลงมาไดแก ดานวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในการ

ประกอบอาหาร ดานปริมาณอาหารแตละรายการที่ลูกคาส่ังมีความเหมาะสม ดานวัตถุดิบที่ใช

ประกอบอาหารสด สะอาดเสมอ  ดานรสชาติของน้ําจ้ิมอรอยไดมาตรฐาน และ ดานรายการอาหาร

ของรานซากุระมีความหลากหลายใหเลือก  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.94, 3.93, 3.90, 3.89 และ 3.62 ตามลําดับ 

 ดานราคา ผูบริโภคมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับหนึ่งไดแก ดานการแสดงราคาของรายการอาหารแตละประเภท

อยางชัดเจน มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมาไดแก ดานราคาเหมาะสมและคุมคา
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กับคุณภาพของอาหารที่ส่ัง และ ดานมีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนรานอ่ืนๆ             

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 และ 3.59 ตามลําดับ 

และ ดานราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชาติอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูใน

ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับหนึ่งไดแก ดานสถานที่ต้ังมีความสะดวก

ตอการเดินทาง มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาไดแก ดานตําแหนงที่ต้ังของ

รานอาหารหาเจอไดงาย ดานบรรยากาศของรานและการตกแตงรานที่สวยงาม ดานความสะอาดและ

การจัดวางโตะของรานมีความเหมาะสม  และ ดานมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01, 3.99, 3.97 และ 3.73 

ตามลําดับ 

 ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูบริโภคมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับหนึ่งไดแก ดานการจัดรายการการสงเสริม

การขายรวมกันบัตรเครดิตของธนาคารตางๆ เชน CITIBANK มาทานบุฟเฟตชาบู 3 คนจายเงินเพียง 2 

คน ทุกวันพุธ ฯลฯ มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.91 รองลงมาไดแก ดานการมีสวนลดพิเศษ

สําหรับสมาชิก เชน ลดคาอาหาร 10% ดานมีการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เชน วนัวาเลนไทน วนัเด็ก

ฯลฯ ดานการจัดรายการสงเสริมการขายกับพันธมิตรการคาในเครือของ CMG เชน การใหสวนลด

อาหารรานซากุระ เมื่อซื้อสินคาในเครือ CMG ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.88, 3.57, และ 3.55 ตามลําดับ และ ดานมีการโฆษณารานอาหารผานทางส่ือตางๆ 

เชน นิตยสาร โทรทัศน วิทยุฯลฯ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดย

แจกแจงตามคาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค 

 อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน       
รานซากรุะ ในเขตกรงุเทพมหานคร X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ความคาดหวงัจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 3.50 0.79 เปนไปตามความคาดหวัง 

2. ความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 3.49 0.82 คุมคา 

3. ความพงึพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 3.59 0.82 พึงพอใจ 

4. ระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ

เมื่อเปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ 

3.34 0.86 เทาเทียมกนั 

  

 จากตาราง 8 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตออาหารญ่ีปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยที่มีคาสูงที่สุดไปนอยที่สุด

ดังนี้  

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับการตอบสนองความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารญี่ปุน
ซากุระ อยูในระดับที่พึงพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับการตอบสนองความคาดหวังจากการใชบริการ
รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับเปนไปตามความคาดหวัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญได รับการตอบสนองความคุมคาจากการใชบริการ
รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับที่คุมคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับการตอบสนองระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ
รานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ อยูในระดับเทาเทียมกัน โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 

 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยแจกแจงตาม

คาตํ่าสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 9 แสดงคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงตามคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด 

และ คาตํ่าสุด  
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด X  S.D. 

1. ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน  

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

1 30 2.74 3.36 

 

 จากตาราง 9 แสดงความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ภายใน 6 เดือนของผูตอบ

แบบสอบถามโดยเฉล่ียพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมารับประทานอาหารญ่ีปุนที่รานซากุระ

อยางนอยที่สุดจํานวน 1 คร้ัง ภายใน 6 เดือน และ มากที่สุดจํานวน 30 คร้ัง ภายใน  6 เดือน โดยมี

จํานวนครั้งในการบริโภค เฉล่ียประมาณ  3 คร้ัง และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.36 

 นอกจากความถี่ในการบริโภคแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานตางๆ ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะห โดยแจกแจงจํานวน (ความถี่) และ คารอยละ ผลการวิเคราะหปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตาราง 10 แสดงจํานวน (ความถี่) และ รอยละของพฤติกรรมผูบริโภครานอาหารญ่ีปุนซากุระแยกเปนราย

ดานตางๆ  
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จํานวน (คน) รอยละ 

2. ชวงเวลาในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมากที่สุด 

11.00 – 15.00 น. 

 

        115 

 

28.80 

15.01 – 19.00 น. 131 32.80 

19.01 – 22.00 น. 154 38.40 

รวม 400 100.00 

3. วันในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมากที่สุด 
วันจันทร – วันศุกร 

 

          151 

 

37.80 

วันเสาร – วันอาทิตย 233 58.20 

วันหยุดนักขัตฤกษ/วันหยุดราชการ 16 4.00 

รวม 400   100.00 
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ตาราง 10 (ตอ)   

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จํานวน (คน) รอยละ 

4. จํานวนบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระในแตละคร้ัง 

1 - 2 คน 

 

194 

 

      48.50 

3 - 4 คน 190    47.50 

มากกวา 5 คนข้ึนไป 16  4.00 

รวม 400    100.00 

5. ประเภทบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระในแตละคร้ัง 

คนเดียว           5        1.30 

เพื่อน          232      58.00 

ครอบครัว         158      39.40 

            ญาติ          5    1.30 

รวม   400  100.00 

6. สาขาของรานซากุระที่ผูบริโภคไปใชบริการเปนประจํา 

            สาขาเซ็นทรัลลาดพราว            80        20.00 

สาขาเซ็นทรัลซิต้ีบางนา           80 20.00 

สาขาเซ็นทรัลเวิลด            80 20.00 

สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3            80 20.00 

สาขาโรบินสันรัชดา           80 20.00 

รวม 400      100.00 

 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 400 คน โดยเขาเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

จากสาขาของรานซากุระจํานวน 5 สาขาๆละ 80 คน พบวา  

ชวงเวลาในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะไปใชบริการ

ชวงเวลา 19.01 – 22.00 น.มากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.40 รองลงมาคือชวงเวลา 
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15.01 – 19.00 น. จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.80 และ ชวงเวลา 11.00 – 15.00 น. จํานวน 

115 คน คิดเปนรอยละ 28.80  

  ประเภทของวันในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญจะไปใชบริการวันเสาร – วันอาทิตย มากที่สุด จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.20 รองลงมาคือ

ใชบริการวันจันทร - วันศุกร จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.80 และ ใชบริการวันหยุดนักขัตฤกษ/

วันหยุดราชการ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

   จํานวนบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระในแตละคร้ัง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญจะไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระคร้ังละ 1-2 คน มากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 

48.50 รองลงมา คร้ังละ 3 - 4 คน จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 และ คร้ังละมากกวา 5 คนข้ึน

ไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ  4.00 ตามลําดับ 

 ประเภทบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระในแตละคร้ังผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับเพื่อนมากที่สุด จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.00 

รองลงมาไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับครอบครัว จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.40 และ 

ไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับญาติ และ ไปคนเดียว นอยที่สุดเทากัน จํานวน 5 คน คิดเปน            

รอยละ 1.30 ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานแนวโนมการกลับมาใชบริการซ้ําและแนวโนมการแนะนําบอกตอของผูบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยแจกแจงตาม

คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโนมพฤติกรรมการกลับมาใชบริการซ้ํา

และแนวโนมของการแนะนําบอกตอของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ระดับแนวโนม แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน     
รานซากรุะ ในเขตกรงุเทพมหานคร X  S.D. แนวโนม 

1. แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซ้าํ 

3.66 0.96 คาดวาจะกลับมา       

ใชบริการ 

2. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

3.55 1.04 คาดวาจะแนะนํา 
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 จากตาราง 11 แสดงแนวโนมพฤติกรรมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมอยูในระดับคาดวาจะกลับมาใชบริการ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 

3.66 และแนวโนมของการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ มีแนวโนมอยู

ในระดับคาดวาจะแนะนํา โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.55 

 

ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 

สมมติฐานขอที่ 1  การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพนัธกับความพงึพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากรุะ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี

ตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

 H1 : การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 12 แสดงความสัมพนัธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจ 

 โดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

การรับรูในความคุมคาโดยรวม ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1. ความคาดหวงัจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .523** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .526** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. ความพงึพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .541** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. ระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัรานอาหารญ่ีปุน

อ่ืนๆ 

400 .475** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภค

โดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน 

โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ความสัมพันธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวม

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร                

ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.523 แสดงวา ตัวแปร

ทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในความ

คุมคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวม กับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีคา Probability(p)เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความ

คุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.526 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในความคุมคาของ

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ  

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวม

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร               

ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.541 แสดงวา ตัวแปร

ทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในความคุมคา

ของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง
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นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

รับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.475 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาการรับรูในความคุมคาของ

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 

สมมติฐานขอที่ 2  การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพนัธกบัความพึงพอใจตออาหารญี่ปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานครดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ  

 H1 : การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานครดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 13 แสดงความสัมพนัธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวม

ตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

การรับรูในคุณภาพโดยรวม ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1. ความคาดหวงัจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .424** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .442** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. ความพงึพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .479** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. ระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ 

400 .478** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวม

กับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน โดยใช

สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ            

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความ            

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.424 แสดงวา ตัวแปรทั้ง
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สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณภาพของ               

ผูบริโภคโดยรวมมีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึน ในระดับ

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ            

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีคา Probability(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก(H0) 

และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวม                         

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร                    

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01              

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.442 แสดงวา ตัวแปร

ทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณภาพ

ของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ    

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ            

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความ

พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.479 แสดงวา ตัวแปรทั้ง

สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณภาพของ

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ            

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การ
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รับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.478 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณภาพของ

ผูบริโภคโดยรวมมีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
 

สมมติฐานขอที่ 3  การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานครดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ  

 H1 : การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานครดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดาน

ความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตีอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 14 แสดงความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมตอ

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

การรับรูในคุณคาโดยรวม ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1. ความคาดหวงัจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .514** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .471** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. ความพงึพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .514** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. ระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ 

400 .487** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับ

ความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน โดยใช

สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ                

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานครดานความ

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.514 แสดงวา ตัวแปรทั้ง
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สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของ

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ                

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีคา Probability(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความคุมคาจากการ

ใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.471 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวม

เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความ

คุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากรุะ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ              

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Probability(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)หมายความวา การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความพึงพอใจของ            

ผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.514 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภค

โดยรวมเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

 ความสัมพันธของการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมของ               

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

รับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญี่ปุนรานซากรุะ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อ
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เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.487 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภค

โดยรวมเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุน

อ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
 
สมมติฐานขอที่ 4 ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ             

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

  สมมติฐานขอที่ 4.1 ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

   H0 : ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ                

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ  

    H1 : ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ                    

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 15 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมกับ           

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวม พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .120* .017 ระดับตํ่า เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .632** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .598** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานผลิตภัณฑและ

บริการโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภค

โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภค

อาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .120 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ  ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการ

ของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภค

อาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ



 

 

135 

วา ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

.632 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  

ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3.  ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต้ั่งไว  โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .598 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 

สมมติฐานขอที่ 4.2 ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0 : ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดาน

แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

H1 : ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                   

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 16 แสดงความสัมพนัธระหวาง ทศันคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภค 

      อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

 

ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวม พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .114* .023 ระดับตํ่า เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .540** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .549** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

 จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานราคาของผูบริโภค

โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

 1.ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .023 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความวา ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวม                        

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .114 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ  ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนก็จะมี

เพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา  0.01 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)  
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หมายความวา ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .540 

แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ                     

ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดาน

แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3.  ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ .549 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ

ปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึน

ในระดับปานกลาง  
 
สมมติฐานขอที่ 4.3 ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0 : ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ              

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

H1 : ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ                 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 17 แสดงความสัมพนัธระหวาง ทศันคติดานชองทางการจัดจาํหนายของผูบริโภคโดยรวมกับ 

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากรุะ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

 

ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .023 .641 ไมสัมพันธกนั เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .404** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .421** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

 จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานชองทางการ                

จัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคใน                    

เขตกรุงเทพมหานคร มีคา Probability (p) เทากับ .641 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของ             

ผูบริโภคโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว   

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 



 

 

139 

.404 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  

ถาทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ               

ปานกลาง  

3.  ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ ปุนซากุระ                    

มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .421 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาทัศนคติดานชองทางการ              

จัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
 

สมมติฐานขอที่ 4.4 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ           

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ               

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอื่นใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

H1 : ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ                     

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                 

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 18 แสดงความสัมพนัธระหวาง ทศันคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมกับ           

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

 

ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวม พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .131** .009 ระดับตํ่า เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400  .386** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .339** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

 จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานการสงเสริม

การตลาดของผูบริโภคโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภค

โดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภค

อาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .131 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ  ถาทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด

ของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา  0.01 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1)          

หมายความวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ .386 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

กลาวคือ  ถาทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

3.  ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ ปุนซากุระ                         

มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .339 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานการสงเสริม

การตลาดของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 

สมมติฐานขอที่ 5 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 5.1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดาน

แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน 

H1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน   

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ แตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน         

อิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)                

ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละ

กลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

 H0 : คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 

 H1 : คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน 

 

ตาราง 19  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบเพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ  

 ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
Levene’s  Test  
 for Equality of 

Variances 

 
t-test for Equality of Means พฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระ 
ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

   F          Sig. 

 
 

เพศ 

X  S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

Equal Variances     

Assumed   

1.132 

 

.288 ชาย 

 

2.97  3.602 

 

1.152 398 .250 1.ความถ่ีในการบริโภค

อาหารญี่ปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน Equal Variances 

not assumed     

  หญิง 2.58 3.180    

Equal Variances     

Assumed 

4.021* .046 ชาย 

 

3.76  .892 

 

   2.แนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซํ้า Equal Variances 

not assumed     

  หญิง 3.58 1.007 1.823 382.162 .069 

Equal Variances     

Assumed 

2.530 .112 ชาย 

 

3.67 

 

.957 

 

1.998* 398 .046 3. แนวโนมการแนะนําบอก

ตอใหบุคคลอื่นใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ Equal Variances 

not assumed     

  หญิง 3.47 1.068    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 



 

 

143 

 จากตาราง19 พบวา การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางแยกเปนรายดาน ดังนี้  

1.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา p เทากับ .288 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางในพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

2.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํามีคา p เทากับ .046  ซึ่งนอยกวา 0.05  คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางในพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา p เทากับ .112 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา เพศมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางในพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 เมื่อวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน พบวา 

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .250 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)           

หมายความวา เพศชายและเพศหญิงมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน            

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .069 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําไม

แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ พบวามีความ

นาจะเปน (p) เทากับ .046 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ 
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เพศชายมีแนวโนมการการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมากกวาเพศ

หญิง 
 

สมมติฐานขอที่ 5.2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานความถี่

ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไม

แตกตางกัน 

H1 : ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระแตกตางกัน 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองอายุนั้น  มีจํานวนคอนขางนอยในบาง

กลุม ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมจาก 5 กลุม กลายเปน 3 กลุมสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

สมมติฐาน จะใชการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 

Way ANOVA) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาระดับ

นัยสําคัญ Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของกลุมเทากันใหทดสอบ                 

คาความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนใช 

Levene’s test โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0 :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุไมแตกตางกัน 

 H1 :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุแตกตางกัน 
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ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุโดยใช Levene’s Test 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน 

15.648* 2 397 .000 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซ้าํ 

.231 2 397 .794 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

.134 2 397 .875 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

จากตาราง 20 พิจารณาคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุเปนรายดานพฤติกรรมโดยใช  

Levene’s Test พบวา  

  ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา Sig เทากับ .000 ซึ่งนอย

กวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุแตกตางกัน  

 แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา Sig เทากับ .794 ซึ่งมากกวา 

0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมอายุไมมีความแตกตางกัน

แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระมีคา Sig เทากับ .875                    

ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมอายุไมมีความ

แตกตางกัน  

ดังนั้น ในการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนซากุระ ของกลุมอายุที่มี

คาความแปรปรวนแตกตางกัน ตองทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe และ               

กลุมอายุไมมีความแตกตางกัน จะใชสถิติ F-test ทดสอบ  
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ตาราง 21 แสดงการใชสถิติ Brown-Forsythe ทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุที่มีความ 

 แตกตางกัน 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
Statistica df1 df2 P 

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน 

Brown-

Forsythe 
9.706* 2 341.300 .000 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe เนื่องจากคาความ

แปรปรวน แตกตางกัน สามารถอธิบายไดดังนี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวา 

มีคา Probability (p) เทากับ.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ต้ังไว 

 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  

เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 

ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน จําแนกตามอายุ

โดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3   

 

อายุ  

X  

21-25 ป 
2.06 

26-30 ป 
2.29 

31 ปขึ้นไป 
3.48 

21-25 ป 2.06 - -.233 

(.798) 
-1.416* 
(.001) 

26-30 ป 2.29  - -1.182* 

(.011) 

31 ปข้ึนไป 3.48   - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา          

6 เดือน จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 

1. ผูบริโภคที่มีอายุ 21-25 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไปมี Probability (p) เทากับ .001 

ซึ่งนอยกวา  0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 21-25 ป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา             

6 เดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย

ผูบริโภคที่มีอายุ 21-25 ป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภค           

ที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  1.416 

2. ผูบริโภคที่มีอายุ 26-30 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไปมี Probability (p) เทากับ.011 

ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา            

6 เดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

โดยผูบริโภคที่มีอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภค            

ที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  1.182 

 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สําหรับความแปรปรวนในกลุมอายุที่ไมมีความแตกตางกัน ดานแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มี

มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One 

Way ANOVA) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95% 

 

ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ One Way Analysis of Variance : One Way 

ANOVA 

 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ 
ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหลงของความ
แปรปรวน 

SS Df MS F-Ratio Sig.  
(2-tailed) 

ระหวางกลุม 2.291 2 1.145 1.235 .292 

ภายในกลุม 368.099 397 .927   

1.แนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้าํ รวม 370.390 399    

ระหวางกลุม 2.205 2 1.103 1.046 .352 

ภายในกลุม 418.692 397 1.055   

2.แนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ 
รวม 420.897 399 

   

 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ One Way Analysis of Variance : One Way 

ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .292 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน              
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มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซ้ําไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 แนวโนมการแนะนําบอกตอให บุคคลอ่ืนใชบ ริการรานอาหารญ่ีปุนซากุ ระมีค า                      

Sig.(2-tailed) เทากับ .352 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา             

ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานแนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่          

ต้ังไว 

 

 สมมติฐานขอที่ 5.3 นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน 

 H1 : นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระแตกตางกัน 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองสถานภาพนั้น  มีจํานวนคอนขางนอยใน

บางกลุม  ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมจาก 3 กลุม กลายเปน 2 กลุม สําหรับสถิติที่ใชในการวเิคราะห

จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางใหมทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับ

ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ  2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 

.05  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน  โดยใช Levene’s test โดยมี

สมมติฐานดังนี้ 

 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพไมแตกตางกัน 

 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพแตกตางกัน 
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ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบสถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน 

ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Levene’s  Test  
 for Equality of 

Variances 

 
t-test for Equality of Means 

 
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ญี่ปุนรานซากุระ 
ของผูบริโภคใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 

 

     F          Sig. 

 
 

สถานภาพ 

X  S.D. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Equal Variances    

Assumed 
11.511* .001 โสด 

 

2.47 

 

3.137 

 

   1.ความถ่ีในการ

บริโภคอาหาร

ญี่ปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน 

Equal Variances 

not assumed     

  สมรส/อยูดวยกัน/

หมาย/หยาราง/

แยกกันอยู 

3.65 3.914 -2.651* 129.803 .009 

Equal Variances    

Assumed 

2.095 .149 โสด 

 

3.63 

 

.973 

 

-1.116 398 .265 2.แนวโนมการ

กลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุน

ซากุระซํ้า 

Equal Variances 

not assumed     

  สมรส/อยูดวยกัน/

หมาย/หยาราง/

แยกกันอยู 

3.75 .928    

Equal Variances    

Assumed 

.534 .465 โสด 3.56 

 

1.038 

 

.159 398 .874 3. แนวโนมการ

แนะนําบอกตอให

บุคคลอื่นใชบริการ

รานอาหารญี่ปุน

ซากุระ 

Equal Variances 

not assumed     

  สมรส/อยูดวยกัน/

หมาย/หยาราง/

แยกกันอยู 

3.54 .995    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 24 พบวา การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางแยกเปนรายดาน ดังนี้  

1.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา p เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา สถานภาพมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางในพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา p เทากับ .149 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา สถานภาพมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางในพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 3. การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา p เทากับ .465 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา สถานภาพมีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางใน            

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 เมื่อวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน พบวา 

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา สถานภาพที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน           

แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ ผูบริโภคที่มีสถานภาพ

โสดมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ

สมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู  

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .265 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา สถานภาพที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า               

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ พบวามี   

ความนาจะเปน (p) เทากับ .874 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพท่ีแตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  
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 สมมติฐานขอที่ 5.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระแตกตางกัน 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองระดับการศึกษานั้น  มีจํานวนคอนขาง

นอยในบางกลุม  ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมจาก 3 กลุม กลายเปน 2 กลุม สําหรับสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหจะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางใหมทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน (Independent t-test) 

ใชระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p)               

มีคานอยกวา 0.05  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน  โดยใช Levene’s 

test โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

 H0 : คาความแปรปรวนของแตละระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

 H1 : คาความแปรปรวนของแตละระดับการศึกษาแตกตางกัน 
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ตาราง 25 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน 

 รานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
t-test for Equality of Means 

Levene’s  Test  
 for Equality of 

Variances      
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

   F         Sig. 

 
 

ระดับการศึกษา 

X  S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

Equal 

Variances     

Assumed  

3.198       .074 ตํ่ากวาปริญญา

ตรี/ปริญญาตรี 

2.58 3.140 -1.524 398      .128 1.ความถ่ีในการบริโภคอาหาร

ญี่ปุนภายในระยะเวลา6 เดือน 

Equal 

Variances not 

assumed     

 สูงกวาปริญญา

ตรี 

3.15 3.864   

Equal 

Variances     

Assumed  

.574 .449 ตํ่ากวาปริญญา

ตรี/ปริญญาตรี 

3.61 .973 -1.615 398 .107 2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า 

Equal 

Variances not 

assumed     

  สูงกวาปริญญา

ตรี 

3.78 .933    

Equal 

Variances 

assumed     

.076 .783 ตํ่ากวาปริญญา

ตรี/ปริญญาตรี 

3.53 1.034 -.818 398 .414 3. แนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอื่นใชบริการรานอาหาร

ญี่ปุนซากุระ 

Equal 

Variances not 

assumed     

  สูงกวาปริญญา

ตรี 

3.62 1.012    

 

 จากตาราง 25 พบวา การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางแยกเปนรายดาน ดังนี้  

1.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา p เทากับ .074 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวา ระดับการศึกษามีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางใน                 
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา p เทากับ .449 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา  ระดับการศึกษามีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางใน                  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 3. การทดสอบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา p เทากับ .783 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ระดับการศึกษามีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางใน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 เมื่อวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน พบวา 

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .128 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําพบวามีความนาจะเปน (p) 

เทากับ .107 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า 

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ พบวามีความ

นาจะเปน (p) เทากับ .414 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  
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 สมมติฐานขอที่ 5.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระแตกตางกัน 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองอาชีพนั้น  มีจํานวนคอนขางนอยในบาง

กลุม  ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมจาก 5 กลุม กลายเปน 4 กลุมสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

สมมติฐาน จะใชการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 

Way ANOVA) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาระดับ

นัยสําคัญ Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของกลุมเทากันใหทดสอบ                 

คาความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนใช 

Levene’s test โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0 :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพไมแตกตางกัน 

 H1 :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพแตกตางกัน 

 

ตาราง 26 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene’s Test 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

11.018* 3 396 .000 
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ตาราง 26 (ตอ)     

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 

3.174* 3 396 .024 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

3.777* 3 396 .011 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 26 พิจารณาคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene’s Test เปน

รายดานพฤติกรรมพบวา  

 ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา Sig เทากับ .000 ซึ่งนอย

กวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพแตกตางกัน  

 แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา Sig เทากับ 024 ซึ่งนอยกวา 

0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพแตกตางกัน  

 แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Sig เทากับ 

011 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ

แตกตางกัน  

 ดังนั้น ในการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนซากุระ ของกลุม

อาชีพที่มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน ตองทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe  
 

ตาราง 27 แสดงการใชสถิติ Brown-Forsythe ทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพที่มีความ 

 แตกตางกัน 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
Statistica df1 df2 P 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

Brown-

Forsythe 

4.562* 3 163.393 .004 
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ตาราง 27 (ตอ)      

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
Statistica df1 df2 P 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 

Brown-

Forsythe 

6.312* 3 285.327 .000 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

Brown-

Forsythe 

3.666* 3 269.352 .013 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ             

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe เนื่องจากคาความ

แปรปรวนแตกตางกัน สามารถอธิบายไดดังนี้  

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวา มีคา Probability (p) 

เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว   

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า พบวา มีคา Probability (p) 

เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

หมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า แตกตางกันอยาง               

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว   

 ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระพบวา             

มีคา Probability (p) เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  

เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

 กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน จําแนกตาม 

 อาชีพโดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  
 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืนๆ ไดแก พอบาน/
แมบาน ,นักเรยีน/
นักศึกษา 

อาชีพ 

 

X  2.94 2.46 4.04 2.01 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.94 - 

 

.474 

(.945) 

-1.101 

(.675) 

.924 

(.478) 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.46  - -1.576 

(.088) 

.449 

(.494) 

เจาของกิจการ/ ธุรกิจ

สวนตัว 

4.04   - 2.025
* 

(.014) 

อื่นๆ ไดแก พอบาน/

แมบาน ,นักเรียน/

นักศึกษา 

2.01    - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา      

6 เดือน จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 

ผูบริโภคท่ีเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวกับผูบริโภคท่ีเปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/           

นักศึกษามีคา Probability (p) เทากับ .014 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนเจาของ       

กิจการ /ธุรกิจสวนตัวม ีพฤต ิกรรมการบร ิโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบ ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน แตกตางเปนรายคู

กับผูบริโภคท่ีเปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย          

ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน มากกวา             

ผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  2.025 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า จําแนกตามอาชีพ

โดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  
 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืนๆ ไดแก 
พอบาน/
แมบาน ,
นักเรียน/
นักศึกษา 

อาชีพ 

 

X  4.04 3.58 3.84 3.42 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.04 - 

 
.465

*
  

(.004) 

.198 
(.742) 

.625
*  

(.001) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.58  - -.268  

(.210) 

.160 

(.763) 

เจาของกิจการ/ ธุรกิจ

สวนตัว 

3.84   - .427
*  

(.034) 

อื่นๆ ไดแก พอบาน/

แมบาน ,นักเรียน/

นักศึกษา 

3.42    - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ

ซ้ําจําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 

ผูบ ริโภคที่ เปนขาราชการ /รัฐวิสาหกิจกับผูบ ริโภคท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนมี 

Probability(p)เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ
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รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  

.465 

ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษามี 

Probability(p) เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/

นักเรียน/นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา

โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ   .625 

ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวกับผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/            

นักศึกษามี Probability (p) เทากับ .034 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนเจาของ          

กิจการ /ธุรกิจสวนตัว  ม ีพฤต ิกรรมการบร ิโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า แตกตางเปนรายคูกับ         

ผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูบริโภค

ที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า มากกวาผูบริโภคที่เปน

พอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษาโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.427 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

จําแนกตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  

 
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

เจาของ
กิจการ/ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ ไดแก 
พอบาน/
แมบาน ,
นักเรียน/
นักศึกษา 

อาชีพ 

 

X  3.90 3.50 3.68 3.33 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.90 - 

 
.393

*  

(.019) 

.221 

(.694) 
.563

*  

(.007) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.50  - -.173  

(.782) 

.169  

(.825) 

เจาของกิจการ/ 

ธุรกิจสวนตัว 

3.68   - .342  

(.298) 

อื่นๆ ไดแก 

พอบาน/แมบาน ,

นักเรียน/นักศึกษา 

3.33    - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระจําแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 

ผูบ ริโภคที่ เปนขาราชการ /รัฐวิสาหกิจกับผูบ ริโภคท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนมี 

Probability(p)เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่เปน

พนักงานบริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานแนวโนมการ
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แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  0.393 

ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษามี 

Probability(p)เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่เปน

พอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูบริโภคที่เปน

ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการบร ิโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ

มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษาโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.563  

 

 สมมติฐานขอที่ 5.6 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระแตกตางกัน 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองรายไดตอเดือนนั้น  มีจํานวนคอนขาง

นอยในบางกลุม  ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมจาก 5 กลุม กลายเปน 3 กลุมสําหรับสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาระดับ

นัยสําคัญ Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของกลุมเทากันใหทดสอบ                 

คาความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน ใหทดสอบความ
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แตกตางดวย Brown-Forsythe โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนใช 

Levene’s test โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน 

 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน 

 

ตาราง 31 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนโดยใช Levene’s Test 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
9.615* 2 397 .000 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
3.138* 2 397 .044 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

.196 2 397 .822 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 31 พิจารณาคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือน เปนรายดาน

พฤติกรรมโดยใช Levene’s Test พบวา  

 ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา Sig เทากับ .000                    

ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอ

เดือนแตกตางกัน  

 แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํามีคา Sig เทากับ .044 ซึ่ง            

นอยกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอ

เดือนแตกตางกัน  

 แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Sig เทากับ 

.822 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมรายไดตอ

เดือนไมมีความแตกตางกัน  
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 ดังนั้นใน การทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนซากุระ ของกลุม

รายไดตอเดือน ที่มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน ตองทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-

Forsythe  และ กลุมรายไดตอเดือนไมมีความแตกตางกัน จะใชสถิติ F-test ทดสอบ  

 

ตาราง 32 แสดงการใชสถิติ Brown-Forsythe ทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือน

แตกตางกัน 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
Statistica df1 df2 P 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

Brown-

Forsythe 
  3.617 * 2 269.193 .028 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 

Brown-

Forsythe 

.568 2 384.906 .567 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ                 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe เนื่องจาก

คาความแปรปรวน แตกตางกัน สามารถอธิบายไดดังนี้  

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนพบวา มีคา Probability (p) 

เทากับ .028 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ              

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า พบวา มีคา Probability (p) 

เทากับ .567 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของ            

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า                  

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือนไปเปรียบเทียบเชิงซอน ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน จาํแนกตาม

รายไดตอเดือน โดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3  

 

นอยกวาหรือ
เทากับ 20,000 

บาท 

20,001-40,000 
บาท 

40,001 บาท     
ขึ้นไป 

 

รายไดตอเดือน 
 

 

X  2.17 2.92 3.28 

นอยกวาหรือเทากบั 

20,000 บาท 

 

2.17 - 

 

-.751 

(.081) 
-1.115 * 

(.037) 

20,001-40,000 บาท 2.92  - -.365 

(.853) 

40,001 บาทข้ึนไป 

 

3.28   - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา            

6 เดือน จําแนกตามรายไดตอเดือนโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา 

ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท              

ข้ึนไปมี Probability (p) เทากับ .037 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวา             

หรือเทากับ 20,000 บาท มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน แตกตางเปนรายคู

กับผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มี
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รายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวา              

ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.115 

 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

สําหรับความแปรปรวนในกลุมรายไดตอเดือนที่ไมมีความแตกตาง ดานแนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน

เฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance: One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชสถิติ One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA 

 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ 
ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหลงของ
ความ

แปรปรวน 

SS df MS F-
Ratio 

Sig.  
(2-tailed) 

ระหวางกลุม .330 2 .165 .156 .856 

ภายในกลุม 420.568 397 1.059   

1.แนวโนมการแนะนําบอก

ตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ รวม 420.897 399    

 

 จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Sig.             

(2-tailed) เทากับ .856 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูบริโภคที่

มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานแนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอที่ 5.7 ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน   ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาระดับนัยสําคัญ Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของกลุมเทากันใหทดสอบ                 

คาความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนใช 

Levene’s test โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวไมแตกตางกัน 

 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน 

ตาราง 35 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมจํานวนสมาชิกครอบครัวโดยใช  

 Levene’s Test 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน 

.501 2 397 .607 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้าํ 

.339 2 397 .713 
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ตาราง 35 (ตอ)     

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

.054 2 397 .948 

 

 จากตาราง 35 พิจารณาคาความแปรปรวนของแตละกลุมที่มีสมาชิกครอบครัว เปนรายดาน

พฤติกรรมโดยใช Levene’s Test พบวา  

 ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา Sig เทากับ .822 ซึ่ง

มากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมที่มีสมาชิกครอบครัว 

ไมมีความแตกตางกัน  

 แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามีคา Sig เทากับ .713 ซึ่งมากกวา 

0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมที่มีสมาชิกครอบครัว ไมมีความ

แตกตางกัน  

 แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Sig เทากับ 

.948 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงวา ความแปรปรวนในกลุมรายไดตอ

เดือนไมมีความแตกตางกัน  

 ดังนั้น ในการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนซากุระ ของกลุมที่มี

สมาชิกครอบครัว ที่ไมมีความแตกตางกัน จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของ

กลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance: One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามจํานวนสมาชิกครอบครัว โดยใชสถิติ One Way Analysis of 

Variance : One Way ANOVA 
 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ

ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แหลงของ
ความ

แปรปรวน 

SS Df MS F-Ratio Sig.  
(2-tailed) 

ระหวางกลุม 9.563 2 4.781 .421 .657 

ภายในกลุม 4508.915 397 11.357   

1.ความถ่ีในการบริโภคอาหาร

ญี่ปุนภายในระยะเวลา6 เดือน 

รวม 4518.477 399    

ระหวางกลุม .958 2 .479 .515 .598 

ภายในกลุม 369.432 397 .931   

2.แนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

ซ้ํา รวม 370.390 399    

ระหวางกลุม .149 2 .075 .070 .932 

ภายในกลุม 420.748 397 1.060   

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอ

ใหบุคคลอื่นใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ รวม 420.898 399    

 

  จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบจํานวนสมาชิกครอบครัวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ One Way Analysis of 

Variance : One Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนมีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 

.657 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิก

ครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

.598 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิก

ครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีคา Sig.            

(2-tailed) เทากับ .932 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูบริโภคที่

มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

สมมติฐานขอที่ 6 ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอที่ 6.1 ความพึงพอใจของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

H1 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                   

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 37 แสดงความสัมพนัธระหวาง ความพงึพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวงัจากการ 

ใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร    

 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวัง
จากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .108* .031 ระดับตํ่า เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .600** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .607** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

 จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ                

ผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .031 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ  

ผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ .108 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ   

ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ
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เพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความ

วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม

การกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .600 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนใน

ระดับปานกลาง  

3.  ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .607 แสดงวา              

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่ม ข้ึน                      

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

สมมติฐานขอที่ 6.2 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

  H0 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการ
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กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

  H1 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                   

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 
 

ตาราง 38 แสดงความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใช 

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร    
 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจาก
การใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .159** .001 ระดับตํ่า เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .661** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .609** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ               

ผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  
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1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก          

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ .159 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ   

ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ

เพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความ

วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม

การกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .661 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

3. ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .609 แสดงวาตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
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สมมติฐานขอที่ 6.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี

ตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ             

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 H1 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                   

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 

 

ตาราง 39 แสดงความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของ              

ผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร    

 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพงึพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 400 .154** .002 ระดับตํ่า เดียวกนั 



 

 

176 

ตาราง 39 (ตอ)      

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพงึพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร               

n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .692** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .647** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ               

ผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก          

(H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ .154 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ

ตํ่า กลาวคือ  ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความ

วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม
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การกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .692 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนใน

ระดับปานกลาง 

3. ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .647 แสดงวา    

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ ปุนซากุระเพิ่มข้ึน                    

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 

สมมติฐานขอที่ 6.4 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มี

ตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดาน

แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

H1 : ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ภายใน
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ระยะเวลา 6 เดือน  ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และทดสอบสมมติฐาน ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น                   

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงไดดังนี้ 

 

ตาราง 40 แสดงความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของ             

  ผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ กับพฤติกรรมการ 

  บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึก
ของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน
รานซากรุะ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร               n Pearson 
Correlation 

(r)  

Sig. 
(2-tailed) 

(p) 

ระดับ
ความสมัพันธ ทิศทาง 

1.ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
400 .068 .173 ไมสัมพันธ เดียวกนั 

2.แนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระซ้ํา 
400 .564** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 
400 .563** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

 จากตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหาร

ญ่ีปุนอ่ืนๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ แยกเปนรายดานดังนี้  

1. ดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีคา Probability (p) เทากับ .173 ซึ่งมากกวา 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
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(H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของ 

ผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหาร

ญ่ีปุนอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภค

อาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  

2. ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความ

วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ .564 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

กลาวคือ  ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

3. ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีคา 

Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มี

ตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ .563 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ

ปานกลาง กลาวคือ  ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมี

เพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 41 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

1. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพนัธกบัความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนรานซากรุะ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน
ซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุน

อ่ืนๆ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุน

รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

2.การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน
ซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 
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ตาราง 42 (ตอ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

- ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุน

อ่ืนๆ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

 

สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 43 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3  

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

3. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน
ซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทยีบกับรานอาหารญ่ีปุน

อ่ืนๆ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 
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สมมติฐานขอที่ 4 ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ              

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 44 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

4.1 ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากรุะ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

- ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระ  

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา   

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

4.2 ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ        

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา   

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

4.3 ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 
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ตาราง 44 (ตอ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

4.4 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)                  

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

 

สมมติฐานขอที่ 5  ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 45 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที ่5   

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

5.1 ผูบริโภคทีม่ีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 
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ตาราง 45 (ตอ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

5.2 ผูบริโภคทีม่ีอายุแตกตางกนั มพีฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 

 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 

 

5.3 นักทองเทีย่วทีม่ีสถานภาพแตกตางกนั มพีฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

5.4 ผูบริโภคทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 
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ตาราง 45 (ตอ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

5.5 ผูบริโภคทีม่ีอาชีพแตกตางกนัมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

5.6 ผูบริโภคทีม่ีรายไดตอเดือนแตกตางกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน Brown-Forsythe  

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 

 

5.7 ผูบริโภคทีม่ีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน F-test 
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สมมติฐานขอที่ 6 ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 46 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที ่6  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

6.1 ความพงึพอใจของผูบริโภคดานความคาดหวงัจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

6.2 ความพงึพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

6.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ  

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 
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ตาราง 46 (ตอ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

6.4 ความพงึพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 

6 เดือน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน
ซากุระซ้าํ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

- แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
รานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

เปนไปตามสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเร่ืองปจจัยตางๆ ดานการรับรูในความคุมคา การรับรูใน

คุณภาพ การรับรูในคุณคาของผูบริโภค และ ทัศนคติตอสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคที่มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนําผลจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางและวิธีการกําหนดกลยุทธตางๆเพื่อใหรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในตลาดรานอาหารญี่ปุนในกรุงเทพมหานครได 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
ความมุงหมายของการวิจัย 
           ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ และการรับรู

ในคุณคา กับความพึงพอใจของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคตอสวนผสมของสินคาและบริการ
ของรานซากุระกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสาํคัญของการวิจยั 
 ผูประกอบการรานซากุระหรือรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ จะสามารถนํามาประยุกตใชให

สอดคลองกับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงผูประกอบการราย

ใหมที่มีความสนใจจะเปดรานอาหารญี่ปุน สามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการการตลาด และ 

สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความตองการ และ พฤติกรรมของลูกคาที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในตลาด 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนรานซากุระ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

5. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

6. ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจยั 
 ประชากรท่ีใชในการศกึษาวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุเทากับหรือมากกวา 21 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มี

ความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคอาหารและบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการและบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 21 ป เนื่องจากไมสามารถระบุประชากร             

ที่แนนอนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบประชากร (Non-

probability Sampling) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ ความผิดพลาดไมเกิน 5 %ไดขนาดตัวอยาง

เทากับ 385 ตัวอยาง และ เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึง

ไดทําการสํารองจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยาง โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

ซึ่งผูวิจัยใชไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ดังนี้  

1. วิธีการสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) จัดสัดสวนกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 400 คน จากจํานวนสาขาของรานอาหารญ่ีปุนซากุระจํานวน 5 สาขา ไดแก รานอาหารญ่ีปุน
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ซากุระสาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดาพระราม 3 สาขา

เซ็นทรัลซิต้ีบางนา และ สาขาโรบินสัน รัชดา ไดกลุมตัวอยางสาขาละ 80 คน 

2. การเลือกกลุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) จากสาขาของ

รานอาหารญี่ปุนซากุระจํานวน 5 สาขา เพื่อใหเกิดการกระจายตัวอยางทั่วถึง 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
            ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมจากเอกสารอางอิง และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยให
กลุมเปาหมายตอบดวยตัวเอง (Self - Respond Questionnaire) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน เพื่อเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและ             

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงโครงสราง

ของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภคดานปจจัยเร่ืองการรับรู                   

ในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในคุณคาตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขต

กรุงเทพมหานคร รวม 16 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed ended question) มีหลาย

คําตอบใหเลือก (Multiple choice questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยแบงระดับ

การรับรูออกเปน 5 ระดับ  และ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการ

วัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale)  

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการที่มีตอรานอาหาร

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 21 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed ended question)            

มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple choice questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยแบง

ระดับทัศนคติออกเปน 5 ระดับ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการ

วัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 4 ขอ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed ended question) 

และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
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เปนมาตรวัดที่ออกแบบเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น แบบข้ันสูงสุด  และข้ันตํ่าสุด 

(Semantic Differential  Scale) โดยการใหคะแนนสําหรับการประมาณคามากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ เปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งคําถามสามารถแยกเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 

1. ระดับความคาดหวังของผูบริโภคจากการใชบริการรานอาหารซากุระ 

2. ระดับความคุมคาของผูบริโภคจากการใชบริการรานอาหารซากุระ 

3. ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอรานอาหารซากุระ 

4. ระดับความรูสึกของผูบริโภคตอการบริการของรานอาหารซากุระ เมื่อเปรียบเทียบกับ

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 8 ขอ แบงเปนลักษณะคําถามรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 1 เปนคําถามปลายเปด (Open Question) ใหกลุมตัวอยางตอบขอมูลตามความเปนจริง

จํานวน 1 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ไดแก ความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ ภายใน 6 เดือน (คร้ัง) 

ขอ 2-6 เปนคําถามปลายปด (Closed ended question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple 

choice questions) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 5 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท           

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และ เรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

ขอ 7- 8 เปนคําถามปลายปด (Closed ended question) และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

โดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนมาตรวัดที่ออกแบบเพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น แบบข้ันสูงสุดและข้ันตํ่าสุด (Semantic Differential Scale) เปน

การวัดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยการใหคะแนนสําหรับ

การประมาณคามากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ                  

การประมาณคาตามแบบ ลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 2 ขอ ไดแก 

1. ระดับแนวโนมของผูบริโภคตอการกลับมาใชบริการซ้ําที่รานอาหารซากุระ (ขอ 7) 

2. ระดับแนวโนมของผูบริโภคตอการแนะนําบอกตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระกับบุคคลอ่ืน  

(ขอ 8)   

สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน

คําถามปลายปด (Closed ended question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple choice questions) 

และใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจํานวน 7 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
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1. เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

3. สถานภาพ เปนระดับการเปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

5. อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

6. รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา 

(Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม

ศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถาม

เปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริโภคอาหารญี่ปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 ชุด เพื่อทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชย

บัญชา. 2546: 49) พบวา คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเช่ือมั่นสูงมาก ซึ่งจากแบบสอบถาม

สามารถคํานวณคาความเช่ือมั่นไดคา α = 0.975 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารญี่ปุนรานซากุระ จํานวน 400 ชุด 

2. เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ จํานวน 400 ชุด คืนไดทั้งหมดแลวทําการตรวจสอบความถูกตอง และ

ความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
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การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะกระทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาจัดทําการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามปลายปดที่สมบูรณมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว 

สวนแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยจะนํามาจัดกลุมคําตอบแลวจึงนับคะแนนใสรหัส 

3. การประมวลผลขอมูล (Data processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกเขาไฟล โดย

ใชคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window Version 17 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

4. การวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการ

วิเคราะหแบบสอบถามสวนที่ 4 ขอ 2-6 พฤติกรรมของผูบริโภคไดแก วันและชวงเวลาในการบริโภค

มากที่สุด จํานวนบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระในแตละครั้ง ประเภทบุคคลที่พา

ไปรวมใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระในแตละคร้ัง และ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 5 

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยนํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปน

รอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายลักษณะของขอมูลและนํามาสรุปผล 

4.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ปจจัยการรับรูในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ การรับรูใน

คุณคาตออาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของ

สินคาและบริการของรานซากุระ สวนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

และ สวนที่ 4 พฤติกรรมของผูบริโภคดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ภายใน 6 เดือน  

4.3 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน   (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละขอ 

โดยใชสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมประชากร 2 กลุม ไดแก เพศ 

สถานภาพ(จัดกลุมใหม) ระดับการศึกษา(จัดกลุมใหม) และ จะใชสถิติOne-Way ANOVA (F-test) 

สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากร

มากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว(จัดกลุมใหม) 

รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อหาคา Pearson Correlation Coefficient  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 

ตัวที่เปนอิสระตอกัน 
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การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยคร้ังนี้ เลือกใชสถิติดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1  การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2  การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3  การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ สถานภาพ(จัด

กลุมใหม) และ ระดับการศึกษา(จัดกลุมใหม) เปนการวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรกลุมตัวอยาง  2  

กลุม โดยใชสถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) โดยหาคาความแปรปรวนของขอมูลโดยการทดสอบ 

Levene’s test ถาความแปรปรวนเทากันทุกกลุมใหพิจารณาคาในแถว Equal variances assumed และ             

ถาคาความแปรปรวนของขอมูลไมเทากนัทุกกลุมใหพิจารณาคาในแถว Equal variances not assumed 

3. การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลทั่วไป  ไดแก อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน

(จัดกลุมใหม)  และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนการวิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยางมากกวา  2  กลุม 

โดยใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of  Variance) ใชคา F-test กรณีคาความ

แปรปรวนของแตละกลุมเทากัน และ ใชคา Brown-Forsythe   (β) กรณีคาความแปรปรวนของแตละ

กลุมไมเทากัน ถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว จะทําการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี Dunnett’s T3  
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สรุปผลการศกึษาคนควา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลการวิเคราะหและอธิบายไดดังนี้ 
 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย 

ความถี่ รอยละ คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงเปน 5 ตอนดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

      1.1  เพศ 

            ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง             

มีจํานวนมากที่สุดคือ 232 คน คิดเปนรอยละ 58.00  รองลงมาคือ เพศชาย มีจํานวน 168 คน   คิดเปน

รอยละ 42.00  

      1.2  อาย ุ

  ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-25 

ป  มีจํานวนมากที่สุดคือ 114 คน  คิดเปนรอยละ 28.50  รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 26-30 ป                  

มีจํานวน 112 คน  คิดเปนรอยละ 28.00  และ ผูที่มีอายุต้ังแต 31 ปข้ึนไป จํานวน 174 คน คิดเปนรอย

ละ 43.50 

      1.3  สถานภาพ 

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสดมี
จํานวนมากท่ีสุดคือ 307 คน คิดเปนรอยละ 76.80 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.20  

       1.4 ระดับการศึกษา 

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่า
กวาระดับปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีจํานวนมากที่สุดคือ 287 คน คิดเปนรอยละ 71.80 รองลงมาคือ 

สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20  

       1.5 อาชีพ 

  ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 203 คน คิดเปนรอยละ 50.70  รองลงมาคือ อาชีพ

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.30 รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆ ไดแก             
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พอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ18.00 รองลงมาคือ อาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00  

1.6 รายไดตอเดือน  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน นอย

กวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีจํานวนมากที่สุดคือ 150 คน คิดเปนรอยละ 37.40 รองลงมา คือ                  

มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และ รายได 40,001 

บาทข้ึนไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30  

1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-5 คน มีจํานวนมากที่สุดคือ 245 คน คิดเปนรอยละ 61.30 รองลงมาคือ มีจํานวนสมาชิก

ในครอบครัวมากกวา 5 คนข้ึนไป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.40 และ มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 1-2 คน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.30 ตามลําดับ  

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการรับรูของผูบริโภคที่มีตออาหารญ่ีปุนรานซากุระใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คน ในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูตออาหารญ่ีปุนราน

ซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับหนึ่งไดแก การรับรูในคุณคา อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.91 รองลงมาไดแก การรับรูในคุณภาพ และ การรับรูในความคุมคา อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.81 และ 3.79 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การรับรูในคุณคา 

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับการรับรูในคุณคาภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

1.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับการรับรูดานพนักงานคิดคาใชจายแกลูกคา
ตามจริง ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปนอันดับหนึ่ง มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.14 

1.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานพนักงานมีความเที่ยงตรง
ในการใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.87 
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1.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานพนักงานสามารถบริการ
ลูกคาไดตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 

1.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานพนักงานเขาใจและ             

ใสใจในผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79  

2. การรับรูในคุณภาพ  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ มีระดับการรับรูในคุณภาพภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

2.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานการไดรับการบริการจาก
พนักงานที่มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย เปนอันดับหนึ่ง มีการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.09   

2.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานพนักงานสามารถบริการ
ลูกคาไดตามที่ไดตกลงไว มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 

2.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานการบริการดวยความเต็ม
ใจและเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

2.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานการไดรับบริการจาก
พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีเปนมืออาชีพ  มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 

2.5 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานพนักงานมีความรอบรูใน
สินคาและบริการเปนอยางดี มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

2.6 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานพนักงานมีการเตรียม
ความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 

2.7 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานการไดรับบริการจาก
พนักงานอยางรวดเร็วทุกคร้ัง มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 

2.8 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณภาพดานพนักงานสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.59 

3. การรับรูในความคุมคา  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ มีระดับการรับรูในความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับดี โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

3.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานหองอาหารมีความ

เหมาะสมที่จะเขามารับประทาน เปนอันดับหนึ่ง มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.02  
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3.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานการไดรับบริการจาก
พนักงานที่ดีทําใหรูสึกคุมคา มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

3.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาการไดรับผลประโยชนจากการ
มาบริโภคอาหารที่รานซากุระ มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

3.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีการรับรูในคุณคาดานความมีชื่อเสียงของราน
ซากุระทําใหรูสึกคุมคาที่จะเลือกใชบริการ มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภค   
ที่มีตอรานอาหารซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คน ใน

ภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไป

นอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับทัศนคติอันดับหนึ่งไดแก ทัศนคติดานชองทางการจัด

จําหนาย อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 รองลงมาไดแก ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการ 

ทัศนคติดานราคา และ ทัศนคติดานการสงเสริมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยู

ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89, 3.74 และ 3.63 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ   
 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการในภาพรวมอยูใน

ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

1.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานความสะอาดและสวยงามของ
ภาชนะที่ใชมีความเหมาะสมกับอาหาร และ ดานรสชาติของน้ําซุปกลมกลอม เปนอันดับหนึ่งเทากัน        

มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.00  

1.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชใน
การประกอบอาหาร มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 

1.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานปริมาณอาหารแตละรายการที่
ลูกคาส่ังมีความเหมาะสม มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

1.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารสด 

สะอาดเสมอ  มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 

1.5 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานรสชาติของน้ําจ้ิมอรอยได
มาตรฐาน มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  
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1.6 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานรายการอาหารของรานซากุระมี
ความหลากหลายใหเลือก มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62  

2. ดานราคา  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานราคาในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

2.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานการแสดงราคาของรายการ
อาหารแตละประเภทอยางชัดเจน เปนอันดับหนึ่ง มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.15  

2.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานราคาเหมาะสมและคุมคากับ
คุณภาพของอาหารที่ส่ัง มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

2.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานมีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับรานอาหารญี่ปุนรานอ่ืนๆ มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59  

2.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับอาหารชาติอ่ืนๆ มีระดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36  

3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  

 3.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานสถานที่ต้ังมีความสะดวกตอ

การเดินทาง เปนอันดับหนึ่ง มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  

 3.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานตําแหนงที่ต้ังของรานอาหารหา

เจอไดงาย มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

 3.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานบรรยากาศของรานและการ

ตกแตงรานที่สวยงาม มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 

 3.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานความสะอาดและการจัดวาง

โตะของรานมีความเหมาะสม มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

 3.5 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานมีที่จอดรถที่สะดวกและ

เพียงพอ มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 

4.  ดานการสงเสริมทางการตลาด  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.63 เมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  
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 4.1 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานการจัดรายการการสงเสริมการ

ขายรวมกันบัตรเครดิตของธนาคารตางๆ เชน CITIBANK มาทานบุฟเฟตชาบู 3 คนจายเงินเพียง 2 คน 

ทุกวันพุธ ฯลฯ เปนอันดับหนึ่ง มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  

4.2 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานการมีสวนลดพิเศษสําหรับ
สมาชิก เชน ลดคาอาหาร 10% มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

4.3 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานมีการจัดกิจกรรมในโอกาส
พิเศษ เชน วันวาเลนไทน วันเด็กฯลฯ มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 

4.4 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานการจัดรายการสงเสริมการขาย
กับพันธมิตรการคาในเครือของ CMG เชน การใหสวนลดอาหารรานซากุระ เมื่อซื้อสินคาในเครือ CMG 

มีระดับทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55  

4.5 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับทัศนคติดานมีการโฆษณารานอาหารผาน
ทางส่ือตางๆ เชน นิตยสาร โทรทัศน  วิทยุ ฯลฯ มีระดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.26 

 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตออาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยที่มีคาสูงที่สุดไปนอยที่สุดดังนี้  

1. ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับความพึงพอใจดานการไดรับการตอบสนองความ
พึงพอใจที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับที่พึงพอใจ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59  

2. ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับความพึงพอใจดานการไดรับการตอบสนองความ
คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับเปนไปตามความคาดหวัง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.50  

3. ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับความพึงพอใจดานการตอบสนองความคุมคาจาก
การใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยูในระดับที่คุมคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49  

4. ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีระดับความพึงพอใจดานการตอบสนองระดับความรูสึก
ของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆอยูในระดับ                 

เทาเทียมกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ภายใน 6 เดือน 

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมารับประทานอาหารญ่ีปุนที่รานซากุระอยางนอยที่สุด

จํานวน 1 คร้ัง ภายใน 6 เดือน และ มากที่สุดจํานวน 30 คร้ัง ภายใน  6 เดือน โดยมีจํานวนครั้งในการ

บริโภคเฉล่ียประมาณ  3 คร้ังภายใน 6 เดือน และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.36 

2. ชวงเวลาที่นิยมในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ  

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระจะไปใชบริการชวงเวลา 19.01 – 22.00 น.มากที่สุด จํานวน 

154 คน คิดเปนรอยละ 38.40 รองลงมาคือชวงเวลา 15.01 – 19.00 น.จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 

32.80 และ ชวงเวลา 11.00 – 15.00 น. จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80  

3. ประเภทของวันในการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมากที่สุด  

 ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระจะไปใชบริการวันเสาร – วันอาทิตย มากที่สุด จํานวน 233 

คน คิดเปนรอยละ 58.20 รองลงมาคือใชบริการวันจันทร - วันศุกร จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 

37.80 และ ใชบริการวันหยุดนักขัตฤกษ/วันหยุดราชการ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

4. จํานวนบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระในแตละคร้ัง  

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระจะไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระครั้งละ 1-2 คน มาก

ที่สุด จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมา คร้ังละ 3 - 4 คน จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 

47.50 และ คร้ังละมากกวา 5 คนข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ  4.00 ตามลําดับ 

5.ประเภทบุคคลที่พาไปรวมใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระในแตละคร้ัง 

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับเพื่อนมากที่สุด จํานวน 

232 คน คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมาไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับครอบครัว จํานวน 158 

คน คิดเปนรอยละ 39.40 และ ไปบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระกับญาติ และ ไปคนเดียว นอยที่สุด

เทากัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ  

6. แนวโนมพฤติกรรมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา  

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีแนวโนมอยูในระดับคาดวาจะกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้ํา โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.66  

7. แนวโนมของการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ  

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระมีแนวโนมอยูในระดับคาดวาจะแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืน

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.55 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 6 ขอ โดยใชสถิติเชิงอนุมานดังนี้ 

 
สมมติฐานขอที่ 1  การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว                

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาการรับรูในความคุมคาของ          

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

2. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวม

เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความ

คุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุ ระ  อยางมีนัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระ ดับ  0.01 ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ั ง ไว                      

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาการรับรูในความคุมคาของ         

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

4. การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ 

ถาการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน
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รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
 
สมมติฐานขอที่ 2  การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากรุะ ในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมี

เพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความ

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึน ในระดับปานกลาง  

2. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคา

จากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ี ปุนซากุ ระอยางมีนัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระ ดับ  0.01 ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ั ง ไว                         

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาการรับรูในคุณภาพของ        

ผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

4. การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
อาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ 

ถาการรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน
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รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
 
สมมติฐานขอที่ 3 การรบัรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสมัพันธกับความพงึพอใจตออาหาร
ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหาร
ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความ           

พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจาก

การใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

2. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหาร
ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความ

พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาจากการ

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหารญ่ีปุน
รานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความ

พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความพึงพอใจของ           

ผูบริโภคที่มตีอรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

4. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหาร
ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาการ

รับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ ปุนซากุระเม่ือ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
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สมมติฐานขอที่ 4 ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. ทัศนคติด านผลิต ภัณฑและบ ริการของ ผู บ ริ โภคโดยรวมมีความ สัมพันธ กั บ                

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

1.1 ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ              

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  

6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภค

โดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า 

1.2 ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ             

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

ซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภค

โดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

1.3 ทัศนคติดานผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว                

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานผลิตภัณฑและ

บริการของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

2. ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          

 2.1 ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนก็จะมีเพิ่มข้ึน

ในระดับตํ่า  
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2. 2 ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใน

ระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับ

ปานกลาง  

2.3 ทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานราคาของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน               

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3.ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  

 3.1 ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  

6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว   

  3.2 ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

ซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภค

โดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

  3.3 ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ             

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานชองทางการจัด

จําหนายของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
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4.ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             

 4.1 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวม มีความสัมพันธกับ                 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  

6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ ถาทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภค

โดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

 4.2 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ                 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

ซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภค

โดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

  4.3 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับ                 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาทัศนคติดานการสงเสริม

การตลาดของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  
 
สมมติฐานขอที่ 5 ผูบริโภคที่ มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 

1.ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

   1.1 เพศชายและเพศหญิงมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา                   

6 เดือน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

   1.2 เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
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   1.3 เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเพศ

ชายมีแนวโนมการการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมากกวาเพศหญิง 

2.ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 2.1 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบความแตกตาง 2 คู ดังนี้ 

 ผูบริโภคที่มีอายุ 21-25 ป มีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป  

 ผูบริโภคที่มีอายุ 26-30 ป มีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป 

 2.2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้าไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 2.3 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดาน

แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 3.ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของ             

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

  3.1 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ 

ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวา

ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

  3.2 ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้ําไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

  3.3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  
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 4. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

  4.1 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

  4.2 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

  4.3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคล

อ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  

 5. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

   5.1 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว กลาวคือ ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา 

   5.2 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซ้ํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบ

ความ แตกตาง 3 คู ดังนี้ 

  ผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน  

  ผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ํา มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา  

  ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้ํา มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา 

  5.3 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว โดยพบความแตกตาง 2 คู ดังนี้ 

  ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
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  ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา 

 6.ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

  6.1 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีความถี่ในการบริโภค

อาหารญี่ปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป 

  6.2  ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ ต้ังไว 

  6.3 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืน

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 7.ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

    7.1 ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน มีความถี่ในการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

  7.2 ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน มีแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

  7.3 ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน มีแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 
สมมติฐานขอที่ 6 ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.ความพึงพอใจของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     1.1 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค

ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนใน ระดับตํ่า  

     1.2 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความ

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

   1.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว โดยมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน แนวโนมการแนะนําบอก

ตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 

2.ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  2.1 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ   ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการ

ใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

    2.2 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคา

จากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ

ซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

    2.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดาน

ความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืน

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

3. ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

    3.1 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของ

ผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุนซากุระเพิ่มข้ึน ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 

เดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า  

    3.2 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึง

พอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึนแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุน

ซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

     3.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมีความสัมพันธกับแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว  โดยมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ  ถาความพึงพอใจโดยรวมของ
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ผูบริโภคดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเพิ่มข้ึน แนวโนมการแนะนําบอก

ตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 4. ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    4.1 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับความถ่ีในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว  

    4.2 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึก

ของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง           

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  

กลาวคือ ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน แนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระซ้ําก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

   4.3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

กลาวคือ  ถาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน แนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืน

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ก็จะมีเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง  

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุน

รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานได 

ดังนี้ 
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1. ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญี่ปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน จากผลการวิจัยพบวา 

1.1 เพศที่แตกตางกันมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร
ญ่ีปุนซากุระแตกตางกัน กลาวคือ เพศชายมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระมากกวาเพศหญิง เพราะ เพศชายมีบทบาทและสถานภาพในสังคม รวมถึงการ

เขากลุมสังคมไดมากกวาผูหญิง  อีกทั้งผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องของความคิด 

คานิยมและ ทัศนคติ ดังนั้น ผูบริโภคชายจึงมีแนวโนมในการแนะนําบอกตอไดมากกวาผูบริโภคหญิง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 130) กลาววา ลักษณะของผูซื้อไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของ

หญิงชายไวตางกัน จึงสงผลใหพฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชายตางกัน สวนผูบริโภคที่เพศ

แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน และมีแนวโนมการกลับมาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนสรณ โตกราน (2551) 

กลาววา เพศตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                

ไมแตกตางกัน และ รุจิรา ถาวระ (2549) กลาววา เพศที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดาน

ความถี่ของการรับประทาน ดานเวลาที่ใชในการรับประทานที่ไมแตกตางกันแสดงวา ทั้งเพศชายและ 

เพศหญิงตางก็มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนทั้งดานความถี่เหมือนกัน และชวงเวลาเดียวกันได 

1.2 อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ดานความถี่ใน

การบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนแตกตางกัน กลาวคือ ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 21-25 ป 

และ ชวงอายุ 26-30 ป มีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภค

ที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป เพราะวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ 31 ปข้ึนไปเปนชวงอายุที่เร่ิมเขาสูวัยกลางคน จะ

คํานึงถึงสุขภาพมากย่ิงข้ึน  การเลือกอาหารเพื่อรับประทานจึงควรที่จะดีตอสุขภาพ ซึ่งอาหารญ่ีปุนจัด

ไดวาเปนอาหารที่ดีและเปนประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้น ผูบริโภคที่มีชวงอายุ 31 ปข้ึนไป จึงมีความถี่ใน

การบริโภคมากกวาวัยอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 130) 

กลาววา วัฒนธรรมยอย (Sub Culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะแตกตาง

กันที่มีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย 

กลุมยอยดานอายุ (Age) ผูที่มีวัยตางกันมักจะมีความตองการในส่ิงตางๆแตกตางกันไป จึงสงผลให

พฤติกรรมของผูบริโภคดานความถี่แตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมการกลับมา

ใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า และ มีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ  รุจิรา ถาวระ (2549) กลาววา 
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อายุที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ของการรับประทาน ดานเวลาที่ใชในการ

รับประทานที่ไมแตกตางกัน และ สอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ (2543 : 306-312)  

กลาววา พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หรือทดลองใชสินคาผูบริโภคจะมี

ประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในตัวสินคา (Satisfaction/ Dissatisfaction) ซึ่งความ

พอใจหรือไมพอใจ จะมีผลตอความเช่ือ ทัศนคติ และ ความต้ังใจซื้อในคร้ังตอไป จึงสามารถอธิบายได

วาแนวโนมการบอกตอและแนวโนมการกลับมาใชซ้ําข้ึนอยูกับความพอใจ ไมวาจะอยูในวัยใดถามี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ก็จะมีแนวโนมการบอกตอและการกลับมาใชซ้ําอีก 

1.3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนแตกตางกัน กลาวคือ ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสดมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

เนื่องจาก บทบาทของสถานภาพของแตละบุคคลที่อยูในสังคมแตกตางกันสถานภาพสมรสก็จะมี

บทบาทของความเปนครอบครัวอยูดวย จึงสงผลใหผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/

หยาราง/แยกกันอยู มีความถี่ในการบริโภคมากกวาสถานภาพโสด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ           

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 130) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวัน และ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ซึ่งบทบาทและสถานะ (Roles and status) ของ

บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการและสถาบันตางๆ บุคคลจะมี

บทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม  สวนผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแนวโนมการ

กลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้าและมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนสรณ โตกราน (2551) กลาววา 

สถานภาพตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม

แตกตางกัน ไมวาจะเปนสถานภาพโสดหรือสมรสก็มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนไมแตกตางกัน 

1.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน มีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํา และ มีแนวโนมการ

แนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของอัญชลี วงศวิบูลยกุล (2546) กลาววา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตางกัน และแนวคิดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) กลาววา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑคุณภาพ

ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่านั้น เปนเหตุผลหนึ่งที่มาจากปจจัยดานการศึกษาอันเปนปจจัยสําคัญที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได เชน ความตองการของผูบริโภคจากแนวคิดทฤษฎีทฤษฎีลําดับข้ันความ
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ตองการ (Hierarchy of Needs) ของมาสโลว  (Maslow.1998) กลาววา มนุษยทุกคนมีความตองการ

และความตองการนั้นจะไมมีที่ส้ินสุด  แนวความคิดของมาสโลวแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมจะเปนผล

มาจากความตองการ โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุความตองการในขณะนั้น จึงสามารถ

อธิบายไดวาการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานการบริโภคที่คลายหรือเหมือนกันได เพราะความ

ตองการของแตละบุคคลนั้นอาจเหมือนกันได 

1.5 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน พฤติกรรมดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ 

พฤติกรรมดานแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ แตกตางกัน 

กลาวคือ ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน และ มีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้ามากกวาผูบริโภคที่

เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา เพราะ ผูบริโภคที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวอาจจะไมมีเวลา

ในการรับประทานอาหารที่ทําเองในครอบครัว จึงนิยมรับประทานอาหารนอกบาน และ การติดตองานหรือพบ

ลูกคาอาจใชรานอาหารเปนสถานท่ีในการเจรจาทางธุรกิจ ดังนั้น ผูที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวจะมี

ความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน และ มีแนวโนมการกลับมาใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระซ้ํามากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา 

 สวนผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระซํ้า และ มีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระมากกวา              

ผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน และ ผูบริโภคที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมการกลับมา

ใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าและมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ มากกวาผูบริโภคที่เปนพอบาน/แมบาน/นักเรียน/นักศึกษา เพราะ อาชีพขาราชการ/            

รัฐวิสาหกิจมีชวงเวลาและวันหยุดพักผอนที่ยืดหยุนและมากกวาอาชีพอ่ืนๆ ประกอบกับขาราชการ

ระดับสูงจะมีอายุที่สูงดวยเชนกันจึงนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้น กลุมอาชีพขาราชการ/               

รัฐวิสาหกิจจึงมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าและมีแนวโนมการแนะนําบอก

ตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี วงศวิบูลยกุล 

(2546) กลาววา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองคาใชจายในการ

บริโภคแตกตางกัน และ งานวิจัยของ พงศกร วรรณา (2548) กลาววา อาชีพที่แตกแตกตางกันมี            

พฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ 

เสรีรัตนและคณะ(2541) กลาววา ปจจัยสวนบุคคล เชน อาชีพ ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี        

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค แตละสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภค
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เฉพาะอยาง เชน อาชีพของแตละบุคคลจะนําไป สูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่

แตกตางกัน  

1.6 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน แตกตางกัน กลาวคือ ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท              

มีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท

ข้ึนไป เพราะ ผูที่มีรายไดมากกวายอมมีความสามารถในการจายเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการได

มากกวาผูที่มีรายไดนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนสรณ โตกราน (2551) กลาววา รายได

ตางกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

สวนผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า

และมีแนวโนมการแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระไมแตกตางกัน                  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี วงศวิบูลยกุล (2546) กลาววา ผูบริโภคท่ีมีรายไดตางกันมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการบริโภค และ เวลาที่ใชในการบริโภค ไมแตกตาง

กันนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539 : 41-42) กลาวถึง รายได 

(Income) เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด  ซึ่งในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑ

รายไดอยางเดียว ก็คือ รายไดจะเปนตัวช้ีการมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคาเทานั้น ทั้งนีก้าร

เลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาฯ รวมกับ

ตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพื่อใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้น สามารถอธิบายไดวาผูบริโภคที่มี

รายไดแตกตางกันมีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้าและมีแนวโนมการแนะนํา

บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระคลายหรือเหมือนกันได ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน 

ความรูสึก ทัศนคติ ความพึงพอใจ เปนตน 

1.7 ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกครอบครัวแตกตางกัน มีความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน

ภายในระยะเวลา 6 เดือน มีแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า และ มีแนวโนม

การแนะนําบอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อัจฉรา สุทธิเกษมคุณ (2550) กลาววา ลูกคาที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกนัมี

ผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแบบสงถึงบานของพิซซาฮัทในดานผลิตภัณฑและบริการ ดาน

ราคาผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผูใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการไม

แตกตางกัน และ งาน วิจัยของจินตนา ศรีไชยา (2549) กลาววา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตาง

กันมีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPNดานในอนาคตมีโครงการจะซื้อคอนโดฯ บมจ. 

LPN ดานคิดวาจะแนะนําใหคนรูจัก ซื้อไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ (2541) กลาววา ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
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และ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ

สถานะของผูซื้อ บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของ

บุคคล ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว นอกจากนี้ ยังตองคํานึงลักษณะการ

บริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุน หรือ ยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันดวย จากแนวคิดจึง

สามารถอธิบายไดวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวไมวาจะมีจํานวนแตกตางกันเทาใด พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนดานความถี่ในการใชบริการ แนวโนมการใชบริการซ้ํา และ แนวโนมการบอกตอ        

ผู อ่ืนก็อาจจะมีความคลายหรือเหมือนกันได ข้ึนอยูกับบทบาท สถานะของผูตัดสินใจในแตละ

ครอบครัวซึ่งมีความสามารถในการจายเงินและตัดสินใจอาจมีพื้นฐานอ่ืนๆที่คลายกันในแตละ

ครอบครัว เชน พอและแมจะเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในการใชบริการและบริโภค เปนตน 

2.  การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 

การรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของ             

ผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนซากุระ  ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ดานความพึงพอใจ

ของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือ ถาการรับรูในความคุมคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค

อาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ในแตละดาน ก็จะมีเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรางคณา ครบปรัชญา (2550) กลาววา การรับรูจริงตอการบริการที่รานอาหารยําแซบมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารยําแซบในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความคุมคาเงินที่เสียไป เมื่อมารับประทานที่รานอาหารยําแซบ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของวารุณี ตันติวงศวาณิช และ คณะ (2546) (อางอิงจาก Kotler 2003) กลาววา ความพอใจ

ของลูกคา (Customer Satisfaction) ข้ึนอยูกับประโยชนหรือคุณคาที่รับรูไดจากการใชผลิตภัณฑ เมื่อ

เทียบกับส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งหากประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑตํ่ากวาที่ผูซื้อคาดหวังไว ผูซื้อจะ

รูสึกไมพอใจในในผลิตภัณฑนั้น ในทางตรงขามกันหากประโยชนที่ไดรับสอดคลองหรือเกินกวาที่ ผูซื้อ

คาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกพอใจหรือประทับใจ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ (2546 : 90-93) กลาวถึง

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจ หรือ ไมพึง

พอใจ ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของผลิตภัณฑกับความ

คาดหวังของลูกคา (Kotler. 2003 : 61) ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะ
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เกิดความพึงพอใจ และ ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึง

พอใจอยางมาก 

 

3.การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาหารญ่ีปุนราน

ซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรูในคุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ  ถาการรับรูใน

คุณภาพของผูบริโภคโดยรวมมีเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในแตละดานก็จะมีเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย ภูไพศาล 

(2549) กลาววา การรับรูคุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอการบริการ

ของผูรับบริการ และ สอดคลองกับทฤษฎีความตองการของอเดยและแอนดเดอรเชน (Andy & 

Andersen) (มสธ.2539:350) กลาววา ความตองการของผูรับบริการ หรือ ผูบริโภคตองานใหบริการจะ

แตกตางกันออกไปตามลักษณะธุรกิจ ซึ่งไมเหมือนกัน ส่ิงที่ผูรับบริการตองการ และ หากไดรับส่ิงนั้นจะ

เกิดความพึงพอใจ ไดแกความสะดวกที่รับการบริการ (Convenience) ไดแก ระยะเวลาในการรอคอย 

เพื่อรอรับการบริการไมนาน ความเปนระเบียบของหนวยงานบริการ และ ลักษณะของสถานที่ของ

หนวยบริการ การประสานงานของการบริการ (Coordination) ไดแก การไดรับบริการทั้งหมด อัธยาศัย

และความสนใจตอผูบริการ (Courtesy) ไดแกคําพูดเชิงบวก บุคลิกนาเล่ือมใส ความมีมนุษยสัมพันธที่

ดี และ ความดูแลเอาใจใสอยูตลอดเวลา และ แนวคิดของพาราซูราเมน ซิทเทมลและเบอรร่ี 

(Parasuraman; Zeithaml; & Berry. 1985 : 42) ไดกลาววาคุณภาพการบริการคือ การรับรูของ        

ลูกคาซ่ึงลูกคาจะทําการประเมินคุณภาพบริการ โดยทําการเปรียบเทียบความตองการ หรือ ความ

คาดหวังกับการบริการที่ไดรับจริง และ การที่องคกรจะไดรับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการตองมีบริการ

อยางคงที่อยูในระดับของการรับรูของลูกคา หรือ มากกวาความคาดหวังของลูกคา คุณภาพการบริการ

เปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง เปนการวัดถึงระดับบริการที่

ไดมอบใหกับลูกคาไดดีเทากับความคาดหวังของลูกคาหรือไม โดยที่คุณภาพบริการที่มอบใหจะตรงกับ

ความคาดหวังของลูกคานั้นตองอยูบนมาตรฐานท่ีคงที่ ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพจะสรางความ            

พึงพอใจใหกับลูกคา 
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4. การรับรูในคุณคาของผูบริโภคมีความสัมพนัธกับความพงึพอใจตออาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมตออาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 

กลาวคือ  ถาการรับรูในคุณคาของผูบริโภคโดยรวมเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร ในแตละดาน ก็จะมีเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรางคณา ครบปรัชญา (2550) กลาววา การรับรูจริงตอการบริการที่รานอาหารยําแซบมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ ความคาดหวังดานความพึงพอใจโดยรวมตอรานอาหารยําแซบ และ 

สอดคลองกับแนวคิดของคุณคาความเปนธรรมและทฤษฎีหลักการใหบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2537) ไดอธิบายหลักการใหบริการ ดานหลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูที่มาใช

บริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือ กลุมใดในลักษณะที่

แตกตางจากกลุมอ่ืนซึ่งสอดคลองกับ มิลเลต (Millet.1954) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการใหบริการ 

(Satisfactory Service) หรือ ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการ

จัดบริการอยางยุติธรรม คือ ลักษณะการจัดใหนั้นจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันและเสมอภาคกัน 

(Equitable Service) ซึ่งสอดคลองกับ หลักการบริการของคริสโตเฟอร เอช, พอล จี แพทเทอรสัน และ 

เรท เอช วอลคเกอร(Christopher H; Pual G. Patterson; & Rhett H. Walker.1998) ไดกลาววา 

หลักการบริการจะตองใหความสนใจตอการบริการ (Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคา

ทุกระดับและทุกคนอยางยุติธรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกันนับเปนหลักการของการใหบริการ

สําคัญที่สุด ไมวาลูกคาจะเปนใครก็ตามตางตองการไดรับบริการที่ดีดวยกันทั้งส้ิน ผูใหบริการจึง

จําเปนตองใหความสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอโดยเสมอภาคกัน เมื่อลูกคาไดรับการ

บริการที่ดีมีคุณคา มีความเทาเทียมกัน ก็จะเกิดความพึงพอใจตามมา 

 

5. ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา 

ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคทุกดานมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  

6 เดือน ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนํา
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บอกตอใหบุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน            

ถาทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมดีข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานตางๆก็จะมีเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รจรินทร สิมธาราแกว 

(2550)  กลาววา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน กับแนวโนม

พฤติกรรมในการรับประทานอาหารจีนในหางสรรพสินคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการกลับไป

รับประทานอาหารในหางสรรพสินคาอีก และดานจะแนะนําใหผู อ่ืนไปรับประทานอาหารจีนใน

หางสรรพสินคา  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการของผูบริโภค

แทบทุกดานสัมพันธกับความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนในระดับที่ตํ่ากวา

พฤติกรรมดานอ่ืนๆ เพราะ ความถี่ในการบริโภคมาจากส่ิงกระตุนภายนอกอ่ืนๆเชน ปจจัยดาน             

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เชน ครอบครัว เพื่อน จะมีบทบาทตอ

การกําหนดทัศนคติ แรงจูงใจและความตองการของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อและใชบริการมากกวา 

ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจจะมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือน

ในระดับสูงกวาได ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีส่ิงกระตุน การตอบสนอง (S-R Theory) ของศิริวรรณ                

เสรีรัตน และคณะ(2541: 128) ทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนภายนอกที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ซึ่งประกอบดวย ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) ส่ิงกระตุนดาน

การจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ถือวาเปน ส่ิงกระตุนความรู สึกนึกคิดของผูซื้อ  สงผลให เกิดความตองการและ                       

พฤติกรรมการซื้อบริโภค 

สวนทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  6 เดือน หมายความวา 

ถึงแมชองทางการจัดจําหนายจะเขาถึงผูบริโภคไดอยางสะดวก แตการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคมากหรือ

นอยคร้ังนั้นไมไดข้ึนอยูกับทัศนคติที่มีตอดานชองทางการจัดจําหนาย เพราะ การตัดสินใจใชบริการ

และบริโภคของผูบริโภคมาจากหลายปจจัย และ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั่นเปนเพราะการ

ไดรับขอมูลขาวสารตางๆที่มีมากข้ึน ผูบริโภคมีการตัดสินใจในทางเลือกที่มีหลากหลายมากขึ้นซึ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ  อดุลย จาตุรงคกุล (2539 :48-49) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูซื้อ เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลที่เปนทางเลือกมาแลว ก็จะนําขอมูลทั้งดานบวกและดานลบแตละรานมา

เปรียบเทียบกันเพื่อประเมินวาทางเลือกใด ตอบสนองความตองการตนไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังมี
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ปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของดวย ไดแก ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ เชน การเปลี่ยนขนาด

และปริมาณการซ้ือ  การเผชิญสถานการณตางๆ  (Situation Influence) ซึ่งอาจมีผลทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อดําเนินตอไป หรือ หยุดชะงักลงได และ สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี  วงศวิบูลยกุล 

(2546) กลาววา ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนในเร่ืองความถี่ในการบริโภค เวลาที่ใชในการบริโภค และ                

คาใชจายในการบริโภค 

  

6. ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนราน
ซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของผูบริโภคดานความคาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ 

ดานความคุมคาจากการใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระ ดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหารญ่ีปุนซากุระ และ ดานระดับความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา  6 เดือน 

ดานแนวโนมการกลับมาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระซํ้า และ ดานแนวโนมการแนะนําบอกตอให

บุคคลอ่ืนใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถาความพึงพอใจ

ของผูบริโภคเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระก็จะเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จันทิมา ล้ิมพิพัฒนกุล(2550) พบวา พฤติกรรรมมีความสัมพันธกับความพงึพอใจโดยรวม

ของผูบริโภค ที่มาเลือกใชบริการในศูนยอาหาร ที่ศูนยการคาเทสโก โลตัส ดานตางๆดังนี้ พฤติกรรรม

ดานความถี่ในการมาใชบริการตอเดือน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม และสอดคลองกับ

ทฤษฎีแนวคิดของรีดและกันลาซ (P.Reid; & H.Gundlanch.1983:41) มีความเห็นวา ความพึงพอใจ

ของประชาชนหลังจากการพบปะกับพฤติกรรมการใหบริการ เปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่

เกิดจากการรับบริการวา หลังจากที่ไดรับบริการเจาหนาที่ที่สามารถตอบสนองความตองการ หรือ 

แกไขปญหา รวมทั้งลดปญหาและทําใหประชาชนเกิดความภูมิใจไดมากนอยเพียงใด และ แนวคิดของ 

คริสโตเฟอร เอช, พอล จี แพทเทอรสัน และ เรท เอช วอลคเกอร(Christopher H, Pual G. Patterson; 

& Rhett H. Walker. 1998) กลาววา ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการที่ดี

ตองมีเปาหมายอยูที่ผูรับบริการ หรือ ลูกคาเปนหลักสําคัญ โดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดย

ตรงที่จะตองพยายามกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํ

ได เพราะ ผูใชบริการจะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ และ คาดหวังใหมีการตอบสนองความ

ตองการนั้น หากผูใหบริการ (ผูบริหารการบริการและผูที่ปฏิบัติงานบริการ) สามารถรูเทาทันหรือรับรู
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ความตองการของผูรับบริการ และ สามารถแสดงพฤติกรรมที่สนองความตองการไดตรงกันพอดี 

ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการบริการดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Vavra (1992) กลาววา ความพึงพอใจเปนเร่ืองของความสัมพันธ และ ความเกี่ยวเนื่องกับความ

คาดหวังของลูกคาดวย การที่จะจัดสินคา หรือ การบริการให ลูกคาเกิดความพอใจไดนั้น ตองผาน

กระบวนการทําความเขาใจในความคาดหวังของลูกคากอนเสมอ จึงไดกลาวไววา ความพึงพอใจของ

ลูกคาจะมีขอบเขตเทาๆกับความคาดหวังของลูกคาไดเมื่อมีผลประโยชนที่เปนจริงเกิดข้ึนแกลูกคา   

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคเกือบทุกดานมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนในระดับที่

ตํ่ากวาพฤติกรรมดานอ่ืนๆ เพราะ ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นในแตละดานของความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง ซึ่งผูบริโภคจะเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระไมไดข้ึนอยูกับความพึงพอใจ

เพียงปจจัยเดียว แตยังมีปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล สถานการณแวดลอม ระยะเวลาที่

เพียงพอตอการใชบริการ เปนตน ปจจัยเหลานี้อาจมีความสัมพันธกับผูบริโภคดานความถี่ในการ

บริโภคอาหารญ่ีปุนภายในระยะเวลา 6 เดือนในระดับที่มากกวาปจจัยดานความพึงพอพอใจโดยรวม

ของผูบริโภคเพียงอยางเดียว 

สวนความพึงพอใจของผูบริโภคดานระดับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารญ่ีปุน

ซากุระเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุนรานซากุระ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความถี่ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน แสดงวา ไมวาผูบริโภคจะมีความรูสึกตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกบั

รานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆวาเหนือกวา หรือ ดอยกวา หรือในระดับใดก็ตาม ก็ไมมีผลตอความถี่ในการมา

เลือกใชบริการ เพราะ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการ ลวนเกิดจากความตองการของแตละ

บุคคลที่เปนผูตัดสินใจ ซึ่งอาจเปนกลุมสังคม ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็นของผูบริโภค หรือ 

ปจจัยสวนบุคคลของแตละคนที่แตกตางกันก็ทําใหการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคดานความถี่ในการมาใช

บริการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2541 : 130) กลาววา 

ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัย

ทางดานจิตวิทยา เปนตัวกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค 
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ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาคนควาทําใหทราบวา ผูบริโภคมีการรับรูในความคุมคา การรับรูในคุณภาพ

และ การรับรูในคุณคาโดยรวมอยูในระดับดี และ มีทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการโดยรวมอยู

ในระดับดี (ระดับการรับรูและทัศนคติคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.41-4.20) แตมีบางดานที่มีการรับรูและ          

ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทัศนคติดานราคา เร่ือง มีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร

ชาติอ่ืนๆ และ ดานการสงเสริมการตลาด เร่ือง การโฆษณารานอาหารผานทางส่ือตางๆ เชน นิตยสาร 

โทรทัศน วิทยุ ผูบริโภคยังมีระดับทัศนคติที่อยูในระดับปานกลาง ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคโดย

ภาพรวม ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตามคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ดานความ

คาดหวังจากการใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระ เปนไปตามคาดหวัง ความคุมคาจากการใชบริการ 

เปนไปอยางคุมคา ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระผูบริโภคมีความพึงพอใจ และ ระดับ

ความ รูสึกที่มีตอรานอาหารญี่ปุนซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญี่ปุนอ่ืนๆมีความเทาเทียมกัน 

 จากผลการศึกษาคนควาทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวา รานอาหารญี่ปุนซากุระควรจะมีการปรับปรุง

และพัฒนาในการบริการดานตางๆตามหลักสวนผสมของสินคาและบริการ รวมถึงคุณภาพและคุณคา

ในดานตางๆของธุรกิจบริการที่พึงมี เพื่อสรางโอกาสใหลูกคาไดมาใชบริการเพิ่ม และ สามารถรักษา

ฐานลูกคาที่มีอยูเดิมใหเกิดความพึงพอใจและมีระดับทัศนคติที่ดีมากยิ่งข้ึน และ เกิดความจงรักภักดี

ในการใชบริการ รวมถึงการแนะนําบอกตอลูกคาอ่ืนๆใหมาใชบริการซึ่งถือเปนชองทางที่สําคัญในการ

ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการมากข้ึน 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1. รานอาหารญ่ีปุนซากุระควรจะทําการตลาดมุงเนนไปยังกลุมเปาหมายของราน ไดแก             

ผูบริโภคที่มีอายุ 31 ปข้ึนไป มีอาชีพเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว และผูที่ประกอบอาชีพขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ โดยวางกลยุทธดานสวนผสมของสินคาและบริการทุกดานใหเหมาะสมและเขาถึง

กลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุม เชน การจัดรายการอาหารชุดผักเพื่อสุขภาพสําหรับรายการอาหารบุฟเฟต

ชาบู ซึ่งเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายที่มีอายุมากกวา 31 ปข้ึนไป การจัดรายการการสงเสริมการ

ขายใหสวนลดพิเศษแกลูกคาที่มาใชบริการและแนะนําลูกคาอ่ืนๆใหมาใชบริการดวย ก็จะชวยดึงดูด

ลูกคาทั้งที่มีอาชีพเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว และ อาชีพอ่ืนๆมาใชบริการเพิ่มข้ึนได เปนตน ซึ่งจาก

ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคที่มาใชบริการมีอายุ 31 ปข้ึนไป มีอาชีพเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวจะมี

พฤติกรรมดานความถี่และแนวโนมการกลับมาใชบริการซ้ํามากกวาอาชีพอ่ืนๆ และ ผูที่ประกอบอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมการกลับมาใชซ้ําและแนวโนมการแนะนําบอกตอมากกวาอาชีพอ่ืนๆ 

ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมเปาหมายที่รานอาหารควรจะมุงใชกลยุทธเพื่อการตอบสนองตอลูกคากลุมนี้  
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2. รานอาหารญ่ีปุนซากุระควรพิจารณาปรับปรุงกําหนดกลยุทธดานสวนผสมของสินคาและ
บริการใหสามารถตอบสนองกลุมลูกคาไดทุกกลุมและมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มความถี่ในการมาใชบริการ 

เชน การจัดใหมีบัตรของขวัญ (Gift Voucher) แกลูกคาที่มาทานอาหารบุฟเฟตชาบู และ ลูกคาที่ส่ัง

รายการอาหารชุด (Set Menu) สามารถนําบัตรของขวัญมาใชบริการและไดรับสวนลด หรือ ทานฟรี

โดยกําหนดมูลคา เปนตน ซึ่งจะมีสวนชวยใหเกิดการกลับมาใชบริการซ้ําและการแนะนําบอกตอ

เพิ่มข้ึนได ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาความถ่ีในการบริโภคอาหารภายใน 6 เดือนมีความสัมพันธกับ             

ทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการแทบทุกดานอยูในระดับที่ตํ่ากวาพฤติกรรมดานอ่ืนๆ และ

ความสัมพันธของทัศนคติดานสวนผสมของสินคาและบริการกับแนวโนมการกลับมาใชบริการซ้ําและ

แนวโนมการแนะนําบอกตออยูในระดับปานกลาง ถารานอาหารญี่ปุนซากุระมีการสนับสนุนและ

สงเสริมใหเพิ่มกลยุทธทางดานการตลาดของสินคาและบริการทุกดานใหมากยิ่งข้ึน  เมื่อผูบริโภคไดรับ

รูถึงขาวสารและความเปล่ียนแปลงของสินคาและบริการที่รานอาหารญี่ปุนซากุระมีไวเพื่อบริการลูกคา 

ก็จะชวยใหผูบริโภคมีระดับทัศนคติที่ดีข้ึนในทุกดานและชวยใหความถี่ในการบริโภคที่อยูระดับตํ่า เพิ่ม

สูงข้ึนได นอกจากนี้ยังชวยใหแนวโนมการกลับมาใชบริการซ้ําและแนวโนมการแนะนําบอกตอมีเพิ่มข้ึน

ดวยเชนกัน 

3. รานอาหารญี่ปุนซากุระควรใหความสําคัญดานการบริการ โดยจัดใหมีการอบรมพนักงาน
บริการทุกคนทั้งพนักงานประจําและพนักงานรายวัน (Part-time) ใหมีความรูขอมูลเกี่ยวกับรานอาหาร

ญ่ีปุนซากุระ และ เกี่ยวกับรายการอาหาร การสงเสริมการขายตางๆ เพื่อจะสามารถใหขอมูลที่ถูกตอง

แกลูกคาได และควรมีการอบรมพนักงานทุกเดือนเพื่อสรางจิตสํานึกการบริการแกพนักงานใหมีใจรัก

บริการ (Service Mind) มากข้ึน ซึ่งเดิมที่มีการบริการที่ดีอยูแลวถาไดรับการอบรมมากคร้ัง ความ

กระตือรือรน ความใสใจ และ รักในการบริการจะมีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการบริการลูกคามี

ประสิทธิภาพ และ เกิดผลดีตอรานอาหาร ลูกคาที่มาใชบริการรานอาหารญี่ปุนซากุระเปนประจํา

นอกจากช่ืนชอบในรายการอาหารแลว ยังเกิดความพึงพอใจในบริการที่ดีมีคุณภาพ พนักงานที่ยิ้มแยม

แจมใส เปนมิตร ใสใจลูกคาอยางสม่ําเสมอ เปนสวนชวยใหลูกคามีระดับการรูในทุกดานสูงข้ึน และ 

ความพึงพอใจโดยรวมมากยิ่งข้ึนเชนกัน จากผลการวิจัยพบวาระดับการรับรูในความคุมคา การรับรูใน

คุณภาพ และ การรับรูในคุณคาของผูบริโภคอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ถารานอาหารญ่ีปุนซากุระ

เพิ่มศักยภาพของพนักงานบริการและพัฒนาทักษะตางๆ ก็จะชวยใหลูกคาที่มาใชบริการเกิดการรับรู

ไดจริงจากการมาใชบริการและจะสามารถเพิ่มระดับการรับรูของผูบริโภคใหสูงข้ึนในทุกดาน 

4. การบริหารจัดการเวลาพักของพนักงานบริการในรานอาหารญี่ปุนซากุระ ใหเหมาะสม            

โดยเฉพาะสาขาที่มีลูกคามาใชบริการมาก เชน เซ็นทรัลลาดพราว เซ็นทรัลซิต้ีบางนา เปนตน เนือ่งจาก 

การพักรับประทานอาหารของพนักงานพรอมกันหลายๆคน ในชวงที่ลูกคามาใชบริการคอนขางมาก



 

 

226

โดยเฉพาะวันเสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ ลูกคาจะมาใชบริการต้ังแตเวลาเที่ยงตลอดบายไป

จนถึงชวงเย็น ซึ่งลูกคาสวนใหญชาวไทยจะนิยมมารับประทานอาหารประเภทบุฟเฟตและมาใชบริการ

กับครอบครัว จึงสงผลใหลูกคาไดรับการบริการที่ไมทั่วถึง และทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจในการ

ไดรับบริการ หรือ ควรจางพนักงานรายวันเพิ่มเพื่อทดแทนพนักงานประจําที่ขาด หรือ อยูระหวางพักใน

ชวงเวลาหรือวันหยุดที่มีจํานวนลูกคามาใชบริการมาก เปนการชวยลดความไมพึงพอใจจากการไดรับ

บริการของลูกคาได ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจโดยรวมแทบทุกดานมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมของผูบริโภคอยู ในระดับปานกลาง  และบางดานมีความสัมพันธในระดับตํ่า                        

ทั้งนี้ ถารานอาหารญ่ีปุนซากุระปรับปรุงการบริการใหดียิ่งข้ึน ยอมสงผลที่ดีข้ึนในทุกดานของความ            

พึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภค 

5. รานอาหารซากุระควรใชรายการบุฟเฟตชาบูเปนจุดขาย โดยเนนการใชการส่ือสารทาง

การตลาด  เชน  การโฆษณาทางแผนพับใบปลิว  การประชาสัมพันธผานจากส่ือตางๆของ

หางสรรพสินคา เปนตน เพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคามากข้ึน และ สามารถแขงขันกับรานอาหารอื่นๆได  

ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาเหตุผลที่ลูกคามาเลือกใชบริการที่รานอาหารญี่ปุนซากุระ เนื่องจากภายใน

หางสรรพสินคามีรานอาหารญี่ปุน และ รานอาหารประเภทอ่ืนๆใหลูกคาเลือกเปนจํานวนมาก เมื่อ

รานอาหารเหลานั้นเต็มหรือรอคิวนาน  ลูกคาจึงตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารญ่ีปุนซากุระแทน 

จากเหตุผลดังกลาว รานอาหารญี่ปุนซากุระควรจะสรางจุดเดนของรานข้ึนใหลูกคาไดรูจักและนึกถึง

เปนอันดับตนๆ เมื่อนึกถึงอาหารญ่ีปุน เชน ลูกคาจะจดจําไดวารานอาหารซากุระมีรายการบุฟเฟตชาบู 

เปนตน ดังนั้น การสรางจุดเดนดานสินคาและบริการ รวมถึงการสรางการสื่อสารทางการตลาดใหมาก

ข้ึนก็จะชวยใหผูบริโภคมีระดับทัศนคติดานสินคาและบริการดีข้ึนและพฤติกรรมผูบริโภคก็จะมีเพิ่มมาก

ข้ึนดวยเชนกัน 

6. ดานผลิตภัณฑ  รานอาหารญี่ปุนซากุระควรจัดใหมีรายการอาหารที่หลากหลายมากข้ึน 

เชน การจัดรายการอาหารชุดราคาพิเศษในแตละเดือน หมุนเวียนเปล่ียนกันไป รายการอาหารบุฟเฟต

ชาบู ควรมีการปรับปรุงรสชาติของน้ําจิ้มใหเปนมาตรฐาน ทุกสาขา และ เพิ่มรายการอาหารสดที่เปน

รายการสั่งเฉพาะบุฟเฟตชาบูเพิ่มพิเศษในแตละเดือนหรือเทศกาล เพื่อสรางความหลากหลายของ

รายการอาหารใหมากข้ึน และ ควรรักษาความสดสะอาด ของรายการอาหารสดสําหรับบุฟเฟตเปน

พิเศษ สวนรายการอาหารชุด (Set Menu) ที่มีไวบริการควรปรุงอาหารดวยความละเอียดและพิถีพิถัน 

เพราะ ลูกคาที่ส่ังรายการอาหารชุด (Set Menu) จะไมพึงพอใจในคุณภาพของอาหารเทาที่ควร เชน 

รายการเทปนยากิ อาหารถูกยางนานเกินไปจนแหงแข็ง และ นํามาบริการลูกคา ทําใหลูกคาไมพึง

พอใจอยางมาก เปนตน 
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7. ดานราคา รานอาหารญ่ีปุนซากุระ มีการจัดรายการอาหารโดยรวมที่คอนขางแพงสําหรับ 

รายการอาหารใหมๆ ที่นําเขามา เชน “ชิคุโฮ อิจิได ราเมง” ซึ่งเปนแบรนดของญ่ีปุน ลูกคาที่มาใช

บริการเกิดความรูสึกวามีราคาคอนขางสูงที่จะส่ัง และ การกําหนดราคาของรายการอาหารแตละ 

ชนิคควรใหเกิดความคุมคากับวัตถุดิบของอาหารที่นํามาปรุง ถารายการใดเปนวัตถุดิบที่นําเขา ควรมี

การชี้แจงในรายการอาหาร(Menu) เมื่อลูกคาทราบราคาเปรียบเทียบกับคุณภาพแลว ยอมเกิดการ

ยอมรับในราคานั้น ทั้งนี้ ราคาควรจะเหมาะสมกับรานอาหารดวย เพราะ ลูกคาก็จะคํานึงถึงคาใชจาย

ที่ตองเสียไปกับการใชบริการในการเลือกรานอาหาร 

8. ดานชองทางการจัดจําหนาย รานอาหารญี่ปุนซากุระทุกสาขาจะต้ังอยูในหางสรรพสินคา

จึงไมมีปญหาในเร่ืองความไมสะดวกการเดินทางของลูกคา แตลูกคาที่มาใชบริการโดยนํารถสวนตัวมา

อาจเกิดปญหาเร่ืองที่จอดรถบาง เนื่องจากหางสรรพสินคามีลูกคามาใชบริการคอนขางมากในแตละ

วัน โดยเฉพาะวันเสารและอาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ ก็อาจจะเกิดความไมพอใจได ซึ่งจะสงผล

ความต้ังใจที่จะมาใชบริการที่รานอาหารญ่ีปุนซากุระอาจมีนอยลง และ ความสะอาดของรานอาหาร

ซากุระ พนักงานในรานควรทําความสะอาดโตะใหสะอาดเรียบรอยกอนที่จะเชิญลูกคามาใชบริการที่

โตะ และ ชวงที่ผานมาลูกคาเจอแมลงสาบคอนขางมากทั้งๆที่ ทางรานไดมีการฉีดยาหลังจากรานปด

แลว ดังนั้น จึงควรหาวิธีการอ่ืนๆเพื่อปองกันและดูแลไมใหมีสัตวหรือแมลงตางๆอยูภายในราน เพราะ 

จะทําใหลูกคารูสึกวารานอาหารไมสะอาดและไมนาใชบริการ 

9. ดานการสงเสริมการตลาด รานอาหารญี่ปุนซากุระควรจัดรายการสงเสริมการขายรายการ

อาหารบุฟเฟตชาบูมา 3 จาย 2 อยางตอเนื่อง เนื่องจากลูกคามีทัศนคติตอการจัดการสงเสริมการขายนี้

ในระดับดี และ เปนรายการที่กระตุนใหลูกคามาใชบริการมากข้ึนกวาปกติ และ เกิดการแนะนาํบอกตอ 

รวมถึงการกลับมาใชบริการซ้ําระดับที่สูง การจัดสิทธิพิเศษใหกับบัตรสมาชิกนอกจากสวนลด

คาอาหารแลว ควรจะมีการสะสมแตมหรือ การจัดใหมีแลกของสมนาคุณแกลูกคาที่เปนสมาชิก และ

ไมใชสมาชิกซ่ึงจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางรานอาหารญี่ปุนกับลูกคาที่มาใชบริการ 

รวมถึงการจัดรายการสงเสริมการขายรวมกับบัตรเครดิตซิต้ีแบงคลูกคาที่มาใชบริการและมีบัตรเครดิต

จะสามารถใชสิทธินําคะแนนมาแลกเปนสวนลดคาอาหารได ซึ่งลูกคาจะมีการรับรูคอนขางมาก ดังนั้น 

รานอาหารญี่ปุนซากุระควรมีการจัดทําแผนประชาสัมพันธติดไวที่รานเพื่อใหลูกคาสามารถเห็น

รายละเอียดขอตกลงเงื่อนไขใหชัดเจน เพราะ บางคร้ังลูกคาอาจเกิดการเขาใจผิดในกรณีคะแนนของ

บัตรหลักและบัตรเสริมเนื่องจากบัตรเสริมไมสามารถใชสิทธิได ซึ่งลูกคาจะรูสึกเสียประโยชน จึงควร

ตองมีการแจงรายละเอียดแกลูกคาใหทราบอยางชัดเจนดวยอีกทางหนึ่ง  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบริโภคที่นิยมรับประทานอาหารชุด                

(Set menu) กับผูบริโภคที่นิยมรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟตชาบู เพื่อทราบถึงความแตกตาง              

ที่ชัดเจนของพฤติกรรมผูบริโภคอาหารแตละประเภท และ นํามาวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดอยาง

เหมาะสม 

2. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานวัฒนธรรมฯ ปจจัยดาน

รูปแบบการดํารงชีวิต ฯลฯ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ  

3. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการกลับมาใชบริการที่รานอาหารญ่ีปุนซากุระซํ้า
โดยมุงเนนกลุมผูบริโภคเปนประจํา เพื่อที่ทราบถึงเหตุผลและพฤติกรรมที่สามารถนําไปใชในการ

กําหนดกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาประจําของรานได 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากรุะ  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตางๆที่มี

อิทธิพลและมีความสัมพันธกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 
สวนที่ 1  ปจจัยเรื่องการรับรู ตออาหารญี่ปุนรานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 2  ปจจัยดานทศันคติสวนผสมของสินคาและบริการของรานอาหารซากุระ                  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 5  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ขอมูลทั้งหมดของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานวิจัย และจะถูกเก็บเปนความลับ

โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอทานทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณทุกทานสําหรับการสละเวลาใหความรวมมือตอบ

แบบสอบถามชุดนี้ มาไว ณ โอกาสนี้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากรุะ            

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สวนที่ 1  ปจจัยเรื่องการรับรูตออาหารญ่ีปุน รานซากุระในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง    กรุณาทําเครือ่งหมาย √ ลงใน      ขอความที่เปนจริงสําหรับทาน 

 
 
 

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง

5 4 3 2 1

1 ความมีชื่อเสียงของรานซากุระทําใหทานรูสึกคุมคาที่จะเลือกใชบริการ

2 ทานไดรับผลประโยชนจากการมาบริโภคอาหาร ที่รานซากุระ
3 ทานรูสึกวาการไดรับบริการจากพนักงานที่ดีทําใหทานรูสึกคุมคา

4 ทานพิจารณาแลววารานอาหารแหงนี้เหมาะสมที่จะเขามารับประทาน

5 ทานไดรับการบริการจากพนักงานมีบุคลิกภาพ ที่ดีเปนมืออาชีพ

6 ทานไดรับการบริการจากพนักงานที่มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย

7 ทานพิจารณาแลววาพนักงานสามารถบริการลูกคาไดตามที่ไดตกลงไว

8 พนักงานมีความรอบรูในสินคาและบริการเปนอยางดี

9 ทานไดรับการบริการดวยความเต็มใจ และเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ

10 ทานไดรับการบริการจากพนักงานอยางรวดเร็วทุกคร้ัง

11 ทานพิจารณาแลววาพนักงานมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ

ตลอดเวลา
12 ทานพิจารณาแลววาพนักงานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

13 พนักงานคิดคาใชจายแกลูกคาตามจริง ดวยความโปรงใสและเปนธรรม

14 พนักงานสามารถบริการลูกคาไดตรงตอเวลา อยางสมํ่าเสมอ

15 พนักงานมีความเที่ยงตรงในการใหบริการ แกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน

16 พนักงานเขาใจและใสใจในผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

การรับรูในคุณภาพ (Quality Value)

การรับรูในคุณคา (Equity Value)

ปจจัยเร่ืองการรับรู

การรับรูในความคุมคา (Perceive Value)
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สวนที่ 2    ปจจัยดานทัศนคติสวนผสมของสินคาและบริการของรานซากุระ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง    กรุณาทําเครือ่งหมาย √ ลงใน        ขอความท่ีเปนจริงสาํหรับทาน 
 

เหน็
ดวย

อยางย่ิง

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง
5 4 3 2 1

1 รานซากุระไดนําวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชในการประกอบอาหาร
2 ทานรูสึกวาวัตถุดิบท่ีใชประกอบอาหารสด สะอาด เสมอ
3 รสชาติของนําซุปกลมกลอม 
4 รสชาติของนําจิมอรอย ไดมาตรฐาน
5 รายการอาหารของหองอาหารซากุระมีความหลากหลายใหเลือก
6 ปริมาณอาหารแตละรายการทีลูกคาสังมีความเหมาะสม
7 ความสะอาดและสวยงามของภาชนะทีใชมีความเหมาะสมกับอาหาร

8 ราคาเหมาะสมและคุมคากับคุณภาพของอาหารทีสัง
9 มีการแสดงราคาของรายการอาหารแตละประเภทอยางชัดเจน

10 มีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนรานอื่นๆ

11 มีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชาติอื่นๆ 

12 สถานท่ีต้ังมีความสะดวกตอการเดินทาง

13 ตําแหนงท่ีต้ังของรานอาหารหาเจอไดงาย

14 มีท่ีจอดรถท่ีสะดวกและเพียงพอ

15 บรรยากาศของรานและการตกแตงรานท่ีสวยงาม

16 ความสะอาดและการจัดวางโตะของรานมคีวามเหมาะสม

17 มีสวนลดพิเศษสําหรบัสมาชิก เชน ลดคาอาหาร 10%

18 มีการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เชน วันวาเลนไทน วนัเด็ก ฯลฯ

19 มีการจัดรายการสงเสริมการขายกับพันธมิตรการคาในเครอืของ CMG 

เชน การใหสวนลดอาหารรานซากุระ เมื่อซ้ือสินคาในเครือ CMG
20 มีการจัดรายการการสงเสริมการขายรวมกันบัตรเครดิตของธนาคาร

ตางๆ  เชน CITIBANK มาทานบุฟเฟตชาบู 3 คนจายเงินเพียง 2 คน 
21 มีการโฆษณารานอาหารผานทางส่ือตางๆ เชน นิตยสาร โทรทัศน วทิยุ

 ฯลฯ

ปจจัยดานทศันคติสวนผสมของสินคาและบริการของรานซากุระ

ดานการสงเสริมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑและบริการ 

ดานราคา

ดานชองทางการจัดจําหนาย
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอาหารญ่ีปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

คําชี้แจง    กรุณาทาํเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง ขอความท่ีเปนจริงสาํหรับทาน 

 

1. ทานไดรับการตอบสนองความคาดหวงัของทาน จากการมาใชบริการรานซากุระอยางไร 

      5     4     3   2     1 

สูงกวาความคาดหวังอยางมาก ____:____:____:____:____: ตํ่ากวาความคาดหวังอยางมาก 

2. ทานรูสึกวารานซากุระมอบความคุมคาในการตอบสนองตอความตองการของทานเปนอยางไร 
     5     4     3 2     1  

คุมคาอยางมาก           ____:____:____:____:____: ไมคุมคาอยางมาก 

3. ทานมีความพึงพอใจตอรานซากุระอยางไร 

    5     4     3   2     1 

พึงพอใจอยางมาก ____:____:____:____:____: ไมพึงพอใจอยางมาก 

4. ทานรูสึกอยางไรในการบริการของรานซากุระเม่ือเปรียบเทียบกับรานอาหารญ่ีปุนอ่ืนๆ 

    5      4     3  2     1 

เหนือกวาอยางมาก       ____:____:____:____:____: ดอยกวาอยางมาก 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนรานซากุระ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง  กรณุาเติมขอความหรือทาํเครื่องหมาย √ ลงใน      ขอความท่ีเปนจริงสาํหรับทาน 
 

1. ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมาความถี่ของทานในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ณ รานซากุระ...... คร้ัง 

 

2. ทานไปใชบริการรานซากุระ ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนชวงเวลาใดมากที่สุด  

 11.00 – 15.00 น.  15.01 – 19.00 น. 19.01 – 22.00 น. 

3. ทานไปใชบริการรานซากุระ ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนวนัใดมากที่สุด  

  วันจันทร – วนัศุกร  วันเสาร – วันอาทิตย   

  วันหยุดนักขัตฤกษ/วนัหยุดราชการ 
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4. จํานวนคนทีท่านพาไปรวมใชบริการที่รานซากุระ ในการบริโภคอาหารญ่ีปุนในแตละคร้ัง 

 1-2 คน   3-4 คน   มากกวา 5 คนข้ึนไป 

 

5. กลุมบุคคลใดที่ทานพาไปรวมใชบริการที่รานซากุระ ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน  

 คนเดียว   เพื่อน   ครอบครัว  ญาติ  

6. ทานไปใชบริการที่รานซากุระ สาขาใดเปนประจํา 

สาขาเซ็นทรัลลาดพราว  สาขาเซ็นทรัลซิต้ีบางนา  สาขาเซ็นทรัลเวิลด 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3    สาขาโรบินสันรัชดา 

7. ทานคิดวาจะกลับมาใชบริการที่รานซากรุะ ในการบริโภคอาหารญ่ีปุน ซ้าํหรือไม 

5    4     3 2     1 

กลับมาใชบริการแนนอน          ____:____:____:____:____:  ไมกลับมาใชบริการแนนอน 

8. ทานจะแนะนําใหบุคคลที่เกีย่วของกับทานมาใชบริการที่รานซากุระหรือไม 

5     4     3 2     1 

แนะนาํแนนอน                   ____:____:____:____:____:   ไมแนะนําแนนอน 

สวนที่ 5  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   กรุณาทาํเครื่องหมาย √ ลงใน      หนาขอความท่ีเปนจริงสาํหรับทาน 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อาย ุ  21 - 25 ป   26 - 30 ป 

31 - 35 ป   36 - 40 ป 

41 ปข้ึนไป 

3.  สถานภาพ  โสด  สมรส / อยูดวยกัน  หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชพี  นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน  เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืนๆ ........................ 
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6. รายไดตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  10,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท   30,001 - 40,000 บาท 

40,001 บาทข้ึนไป 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว  1 - 2 คน 3 - 5 คน มากกวา 5 คนข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 241 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 

และ  
หนังสือเรยีนเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
รองศาสตราจารยศิริวรรณ  เสรีรัตน กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

    ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. รักษพงศ  วงศาโรจน  อาจารยภาควชิาบริหารธุรกจิ 

     คณะสังคมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวเกษมณี  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ ์

วันเดือนปเกิด   10 ตุลาคม 2526 

สถานที่เกิด   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 457/229  ซอยประดู 1 ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล  

 เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน   เจาหนาที่การตลาด ฝายพฒันาธุรกิจ 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั (วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร) 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาตอนตน  

                                                    จากโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต 

พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                        จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 

 พ.ศ. 2548 ศศ.บ. (การโรงแรม)  

                                                    จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 พ.ศ. 2553 บธ.ม. (การจัดการ)  

                                                    จากมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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