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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น
SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI จานวน 420 คน ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าแอลเอสดี และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ โดยกาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 420 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.90 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 40.24 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน คิดเป็ นร้อยละ 49.76 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 55.95 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.19 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 43.57
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย การสื่ อสารทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่น
SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.20, S.D. = 0.50) ประกอบด้วย การขายโดยใช้
บุคคล ( X = 3.27, S.D. = 0.68) การโฆษณา ( X = 3.21, S.D. = 0.56) การส่ งเสริ มการขาย ( X = 3.20, S.D. = 0.63)
การประชาสัมพันธ์ ( X = 3.16, S.D. = 0.57) และการตลาดทางตรง ( X = 3.15, S.D. = 0.54)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยกเว้นอายุ และระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น
SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดส่ วนใหญ่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้บุคคล ยกเว้นการโฆษณา ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: การสื่ อสารทางการตลาด, การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ, ร้านอาหารญี่ปุ่น
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ABSTRACT
The objectives of this independent study were to compare the decision to selection the Shinkanzen Sushi
Japanese restaurant services of consumer in Bangkok area, classified by demographic factors and to study the
relationship between the marketing communication factors that influencing the decision to selection the Shinkanzen
Sushi Japanese restaurant services of consumer in Bangkok area. This study was a survey research. The tools used
in the research was questionnaires. The sample group consisted of 420 consumers who have been selected the
Shinkanzen Sushi Japanese restaurant services by using purposive sampling method. The statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, LSD and Multiple Regression
Analysis with the significant level at 0.05.
The results of the research showed that the majority were male 51.90 percent, aged between 30-39 years
40.24 percent, married marriage status 49.76 percent, bachelor’s degree level education 55.95 percent, employees’
occupations 31.19 percent and monthly income range 10,001-20,000-baht 43.57 percent
Overall and in specific aspects, the marketing communication factors that influencing the decision to
selection the Shinkanzen Sushi Japanese restaurant services of consumer in Bangkok area were at the moderate
level ( X = 3.20, S.D. = 0.50). These aspects were personal selling ( X = 3.27, S.D. = 0.68), advertising ( X = 3.21,
S.D. = 0.56), sales promotion ( X = 3.20, S.D. = 0.63), public relation ( X = 3.16, S.D. = 0.57) and direct
marketing
( X = 3.15, S.D. = 0.54)
The testing result found gender, marriage status, occupation and monthly income except age and eduation
are not affected to the decision to selection the Shinkanzen Sushi Japanese restaurant services of consumer in
Bangkok area. The marketing communication factors testing result found public relation, sales promotion, direct
marketing and personal selling except advertising is not affected to the decision to selection the Shinkanzen Sushi
Japanese restaurant services of consumer in Bangkok area.
Keywords: Marketing Communication, Decision to Selection Services, Japanese Restaurant
1. บทนา
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จและสังคมเมื อง บุคคลวัยทางานมี
ข้อจากัดในเรื่ องเวลาและการเดินทาง ด้วยวิถีการดารงชีวิตอย่างเร่ งรี บ ส่ งผลให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค ปรับตัวให้สอดรับกับกระแสความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็ นการสร้างทางเลือกใน
การเข้าถึงสิ นค้าและบริ การในชี วิตประจาวันได้อย่างครอบคลุม และจากสถานการณ์ดงั กล่าวทาให้เกิดการขยายตัว
ของธุ รกิจและสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ มากมายเพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการในส่ วนนี้ อย่างต่อเนื่ อง ไม่
ว่าจะเป็ นธุรกิจบริ การร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ร้านอาหารนานาชาติ คอนโดมิเนี ยม ฯลฯ เป็ นต้น โดยในมุมมองของ
การขยายตัวในส่ วนของการประกอบธุ รกิจร้านอาหารนานาชาติน้ นั นับได้วา่ มีการพัฒนาไปหลายรู ปแบบเพื่อสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคตามสังคมและวิธีการดาเนิ นชีวิตซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีการกระจายและตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่ได้รับ
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ความนิยมจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสิ นค้า หรื อซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ซึ่ งร้านอาหารนานาชาติที่กล่าวถึงก็
คือ ร้านอาหารญี่ปุ่น (กิตติภพ สงเคราะห์, 2555; ธัญญ์ธิชา รักชาติ, 2559 และปุณยภา ด่าน และคณะ, 2561)
ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็ นร้านอาหารนานาชาติ ที่เน้นการเลือกสรรวัตถุดิบที่หลากหลายและเน้นความสดใหม่
ในการนามาประกอบอาหาร ทาให้ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องตามกระแสนิ ยมของประชาชนใน
ประเทศไทย จนกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเลือกบริ โภคหลักของกลุ่มคนวัยทางานและครอบครัวขนาดกลางที่
ต้องการสร้างความอบอุ่นและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ ดีให้กบั ตนเองและคนในครอบครั ว โดยปั จจุบนั มูลค่าของธุ รกิ จ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศอยูท่ ี่ 10,000 ล้านบาท และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ 10-15 % ต่อปี ซึ่ งธุ รกิจร้านอาหาร
ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับต้นของประเทศ (ธันยชนก ปัญจวัฒน์, 2557)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ถือได้วา่ มีจานวนร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศ ผนวกกับจานวนประชากรที่มีจานวนมากส่ งผลให้เกิดการแข่งขันของร้านอาหารญี่ปุ่นทวีความ
รุ นแรงมากขึ้ นตามลาดับ ซึ่ งร้ านอาหารญี่ ปุ่นในปั จจุ บนั เป็ นการดาเนิ นกิ จการทั้งในรู ปแบบของเจ้าของแบรนด์
อาหารญี่ปุ่นหรื อแบรนด์ที่สร้างขึ้นเอง รวมถึงเป็ นการดาเนิ นกิจการประเภทแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ประกอบกับ
การแข่งขันของผูป้ ระกอบการ ที่เล็งเห็นทิศทางและแนวโน้มในความนิ ยมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของประชาชนใน
สังคมจึ งทาให้ร้านอาหารญี่ ปุ่น เป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิ จที่ มีอตั ราการเติบโตที่ สูงขึ้น ผนวกกับกระแสของการแข่งขันที่ มี
ความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังยึดครองส่ วนแบ่งตลาด (สลิล พีวลัยสิ ริกร, 2557)
ในการสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เพื่อเป้ าหมายทางธุ รกิ จในการเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดนั้น
ผูป้ ระกอบการประเภทธุ รกิ จร้ านอาหารญี่ ปุ่นจาต้องคานึ งถึ งความสาคัญในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้เป็ น
ข่าวสารกระตุน้ จูงใจ เพื่อสื่ อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่ อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การหรื อสิ่ งอื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด หรื อแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่าใดอย่างหนึ่ ง
ตามมุ่งหวังไว้ รวมถึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และหากต้องการให้การสื่ อสารทางการตลาดเกิดผลดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามต้องการจาเป็ นจะต้องใช้เครื่ องมื อสื่ อสารหลาย ๆ อย่างร่ วมกัน
ได้แก่ 1) การโฆษณา 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การส่ งเสริ มการขาย 4) การตลาดทางตรง และ 5) การขายโดยใช้บุคคล
อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ (Kotler & Armstrong, 2019)
ร้ านอาหารญี่ ปุ่น Shinkanzen Sushi เป็ นร้ านอาหารที่ เปิ ดให้บริ การในประเทศไทย สาขาแรกของ
Shinkanzen Sushi ตั้งอยูใ่ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปั จจุบนั ร้าน Shinkanzen Sushi มีท้ งั หมด 18 สาขา
โดยสาขาส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ส่ วนสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ อยุธยาซิ ต้ ีพาร์ ค และโรบิน
สัน สุ พรรณบุรี โดยมีการดาเนิ นกิจการในรู ปแบบของอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่เน้นรสชาติ และคุณภาพของวัตถุดิบ
ที่ผา่ นการคัดสรรอย่างพิถีพิถนั เพื่อคงไว้ซ่ ึ งการทาอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตารับ และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้ความ
สวยงามแบบเรี ยบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น มีการใช้ไม้เป็ นวัสดุในการตกแต่งเพื่อให้ดูเป็ นธรรมชาติ รวมถึงบรรยากาศภายใน
ร้านที่มีกลิ่นอาย และสัมผัสของความเป็ นญี่ปุ่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถรับชมวิธีการเตรี ยมซู ชิ
แบบสด ๆ พร้ อ มกับ ได้สั ม ผัส กับ ประสบการณ์ ก ารทานซู ชิ แ บบต้น ต ารั บ ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข อง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
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ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มความ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ปัจจัย ด้านการสื่ อสารทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งของการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI อย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงใช้จานวนประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 8,393,000 คน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2564) เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้สูตรการคานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่
ระดับความเชื่อ 0.05
จากสูตร
n = N
1 + Ne2
เมื่อ
n
คือ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ
จานวนประชากร
e
คือ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในที่น้ ีมีค่าเท่ากับ 0.05
แทนค่า
n =
8,393,000
1 + 8,393,000 (0.05)2
= 399.98 คน
ผลจากการคานวณข้างต้นพบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 400 คน โดยสารองกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อกันความผิดพลาดหรื อความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามจึงเก็บเพิ่มจานวน 20 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
420 คน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจริ ง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น
SHINKANZEN SUSHI อย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จากนั้นจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีสะดวก (Convenience Sampling)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ได้แก่
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะของข้อคาถามเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเคย
ใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อไม่ สถานที่พกั อาศัย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนทั้งสิ้ น 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การโฆษณา 2) การ
ประชาสัมพันธ์ 3) การส่ งเสริ มการขาย 4) การตลาดทางตรง และ 5) การขายโดยใช้บุคคล โดยคาตอบเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ องเกี่ยวกับการรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ โดยคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 นั้นผูว้ ิจยั กาหนดให้มีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบระดับความ
คิดเห็น โดยคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งกาหนดให้ความหมายของแต่ระดับไว้ดงั นี้
(Best, 1977)
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ใช้ห ลักการสถิ ติเชิ งบรรยายในการบรรยายข้อ มู ลและใช้หลักการสถิ ติเชิ ง
อนุมานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการเก็บข้อมูล เพื่อบรรยายลักษณะการ
กระจายของปั จจัยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยวิธีการคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
3.3.2 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ระดับ การสื่ อ สารทางการตลาด และระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายด้วยวิธีการนาค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับมาเปรี ยบเที ยบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best, W.J. (1997) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
3.3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ การ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.3.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสาหรั บตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติ F-test แบบ (One-Way Analysis of
Variance) สาหรับตัวแปรด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยวิธีการทดสอบ
LSD (Least Significant Different)
3.3.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดมี ความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression
Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 420 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.90 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 40.24 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน คิดเป็ นร้อยละ 49.76 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 55.95 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.19 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 43.57
4.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น
SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ดังแสดงในตารางที่ 1) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการขายโดยใช้บุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการโฆษณา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.21) ด้านการส่ งเสริ มการขาย อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.20) ด้านการประชาสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.16) และลาดับสุ ดท้ายคือ
ด้านการตลาดทางตรง อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.15)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปั จจัยสื่ อสารทางการตลาดโดยรวม
ปัจจัยสื่ อสารทางการตลาด
S.D.
แปลผล
X
ด้านการโฆษณา
3.21
0.56
ปานกลาง
ด้านการประชาสัมพันธ์
3.16
0.57
ปานกลาง
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
3.20
0.63
ปานกลาง
ด้านการตลาดทางตรง
3.15
0.54
ปานกลาง
ด้านการขายโดยใช้บุคคล
3.27
0.68
ปานกลาง
รวม
3.20
0.50
ปานกลาง

ลาดับ
2
4
3
5
1

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุ และระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้บุ ค คล มี ค วามสั ม พันธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ
)Multiple Regression Analysis: MRA)
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI แตกต่างกัน
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Collinearity
Model
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Statistics
B Std. Error
Beta
Tolerance VIF
(ค่าคงที่)
0.200 0.104
1.912
0.057
การโฆษณา (X1)
0.038 0.040
0.036
0.953
0.341
0.472
2.120
การประชาสัมพันธ์ (X2)
0.117 0.039
0.111
3.032 0.003*
0.495
2.022
การส่ งเสริ มการขาย (X3)
0.147 0.042
0.154
3.526 0.000*
0.345
2.902
การตลาดทางตรง (X4)
0.202 0.042
0.182
4.814 0.000*
0.461
2.170
การขายโดยใช้บุคคล (X5)
0.447 0.034
0.503
13.047 0.000*
0.442
2.261
2
R=0.853 R =0.728 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระด้าน
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาด
ทางตรง และการขายโดยใช้บุคคล แสดงค่า VIF แต่ละด้านมี ค่าไม่ เกิ น 5 หมายความว่า ตัวแปรอิ สระแต่ละตัวมี
ความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระต่อกัน จึงทาให้ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity และสามารถนาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัว
แปรอิสระด้านปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดทั้ง 5 ตัวแปร มาเขียนเป็ นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพัน ธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร รายละเอียดของการเขียน
สมการพยากรณ์มีดงั ต่อไปนี้
Y = 0.200 + 0.111X2 + 0.154X3 + 0.182X4 + 0.503X5
โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI โดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรตามได้ร้อยละ 72.80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้บุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
เพียงการโฆษณาเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. การอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ในขณะที่ อ ายุ และระดับการศึ กษา ที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า
เพศที่ แ ตกต่ างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น SHINKANZEN SUSHI ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของธันยชนก ปั ญจวัฒน์ (2558) ที่ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารญี่ ปุ่นเซนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ใน
เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรลดา ฟักป้ อม และนิ เวศน์ ธรรมะ (2556)
ที่ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อาชี พที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชนี วรรณ วัฒนปริ ญญา และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2556) ที่ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI
ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ที่ได้ทาการวิจยั
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
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อายุที่ แ ตกต่ างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น SHINKANZEN SUSHI ในเขต
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรลดา ฟั กป้ อม และนิ เวศน์ ธรรมะ (2556)
ที่ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ใน
เขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ที่ได้ทาการวิจยั
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ด้า นการตลาดทางตรง และด้า นการขายโดยใช้บุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเพียงด้านการโฆษณาเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า
ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากร้านอาหารญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi มีการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ตราสิ นค้า มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั แต่ละเมนูอาหาร และมีการจัดแถลงข่าวเมื่อ
เปิ ดตัวเมนูอาหารใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรลดา ฟักป้ อม และนิเวศน์ ธรรมะ (2556) ที่ได้
ท าการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การบุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารญี่ ปุ่ นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ มีต่อปั จจัยการเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์
อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า การประชาสัมพันธ์สามารถร่ วมกันทานายปั จจัย
การเลือกใช้บริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ด้า นการส่ ง เสริ มการขาย พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากร้านอาหารญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi มีการเสนอโปรโมชัน่
พิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ตดั สิ นใจสั่งเมนู อาหาร มี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา หรื อ การแจกของ
สมนาคุณ และมีสิทธิ พิเศษที่หลากหลายสาหรับสมาชิกในการตัดสิ นใจสั่งเมนูอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กนกพรรณ สุ ขฤทธิ์ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การและพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหาร
ญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาด
บริ การและพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ ปุ่ นย่าน Community Mall ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall
ด้านการส่ งเสริ มการขาย อยูใ่ นระดับมาก
ด้ า นการตลาดทางตรง พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากร้านอาหารญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi มีการใช้แคตตาล็อค
เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้เลือกเมนูอาหาร มีการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตเช่น การส่ ง email หรื อ Line ในการนาเสนอเมนูอาหาร
และมีการใช้โทรศัพท์ เช่น การส่ ง SMS เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเมนูอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนิ นนุ ช
เงารั งษี (2559) ที่ ได้ทาการศึ กษาเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวภายในประเทศของ
นักท่ อ งเที่ ย วในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สาร
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การตลาด กับ การตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวภายในประเทศของนักท่ อ งเที่ ย วในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
การตลาดทางตรงส่ งผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ เกิดความสนใจ การสนใจในข้อมูลที่ได้รับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้า นการขายโดยใช้บุ ค คล พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น
SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากร้านอาหารญี่ปุ่น Shinkanzen Sushi มีพนักงานขายที่
สามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี มีพนักงานขายที่มีความสามารถจูงใจให้ผใู้ ช้บริ การตัดสิ นใจใช้บริ การ
และมีพนักงานขายที่มีความรู ้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมนูอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญญ์ธิชา รักชาติ
(2559) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิ ต้ ีพาร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิ ต้ ีพาร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ซึ่ งระดับของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบว่า มี เพียงด้านการโฆษณาเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น SHINKANZEN SUSHI ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากร้านอาหารญี่ปุ่น
Shinkanzen Sushi มีการจัดทาโฆษณาเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การคุน้ เคยกับเมนูอาหาร มีการโฆษณาที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ เช่น
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และมีการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้ตดั สิ นใจลิ้มลอง
รสชาติอาหารในแต่ละเมนู ซึ่ งกิจกรรมด้านการโฆษณาของทางร้านยังไม่มีการทาการโฆษณาที่มีความสอดคล้องกับ
กับพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้า ดังเช่นงานวิจยั ของเจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยและ
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคชาวไทยที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นระดับ พรี เ มี่ ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่คานึ งถึงความคุม้ ในการรั บประทาน แต่จะเน้นในเรื่ องของคุณภาพ
ของวัตถุดิบมากกว่าด้านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นร้านเดิมที่
ทานอยูป่ ระจา เนื่ องจากไม่มนั่ ใจในรสชาติของร้านใหม่ที่ได้ไปลอง ประเภทของอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดคือ ซูชิ และซาชิมิ
6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
6.1.1 ด้านการตลาดทางตรง ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นปานกลาง เพราะว่า กิจกรรมด้านการตลาด
ทางตรงของร้านยังไม่มีการส่ งข้อความเกี่ยวกับเมนูอาหารผ่าน SMS, Line, email ดังนั้น ทางร้านควรสื่ อสารข้อมูล
เกี่ยวกับเมนูอาหารผ่านออนไลน์ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับวิธีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นการสร้าง
การตลาดที่มีความเป็ นส่ วนตัวให้ผบู้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู ้สึกที่ดี และภาคภูมิใจว่าตนเป็ นบุคคลหนึ่ งที่
ได้รับเลือกเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
6.1.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นปานกลาง เพราะว่า กิ จกรรม ด้านการ
ประชาสั มพันธ์ ข องร้ านยังไม่ มี การประชาสัมพันธ์ เกี่ ย วกับเมนู อาหารใหม่ ๆ อย่างต่อ เนื่ อ ง ไม่ มี การสร้ างความ
น่ าเชื่ อถื อเกี่ ยวกับเมนู อาหาร และยังไม่มีการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ตราสิ นค้าของร้ าน ดังนั้น ทางร้ านควรจัด
กิ จกรรมให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ว่าเหนื อกว่าคู่แข่ง ซึ่ งภาพลักษณ์ จะเป็ นสิ่ งเดี ยวที่ จะสร้ าง

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1505

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เมื่อสิ่ งอื่นเท่ากันหมด ภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลืออยูเ่ พื่อใช้ในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
6.1.3 ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคมี ความคิดเห็ นปานกลาง เพราะว่า กิ จกรรมด้านการ
ส่ งเสริ มการขายของร้านยังไม่มีการให้สิทธิ พิเศษที่มีความหลากหลายสาหรับสมาชิกในการตัดสิ นใจสั่งเมนูอาหาร ไม่
มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย และไม่มีโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อกระตุน้ การตัดสิ นใจในการสั่งเมนูอาหาร ดังนั้น ทาง
ร้านควรจัดกิจกรรมการลด แลก แจก แถม สาหรับการสั่งเมนูอาหารต่าง ๆ เพื่อเป็ นการดึงลูกค้ารายใหม่ และเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้
6.1.4 ด้านการโฆษณา ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นปานกลาง เพราะว่า กิจกรรมด้านการโฆษณาของ
ร้ านยังไม่มีการจัดทาโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้าได้ตดั สิ นใจลิ้มลองรสชาติ อาหารในแต่ละเมนู ที่ ผ่าน ๆ มาการ
โฆษณายังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า จึงทาให้ลกู ค้ายังไม่คุน้ เคยกับเมนูอาหารของร้าน ดังนั้น ทางร้านควรให้ความสาคัญกับ
การโฆษณาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคปั จจุบนั
6.1.5 ด้านการขายโดยใช้บุคคล ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นปานกลาง เพราะว่า กิจกรรมด้านการขาย
โดยใช้บุคคลของร้านยังไม่มีพนักงานขายที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมนูอาหารไว้คอยบริ การลูกค้า จึงทา
ให้ไม่สามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การของร้าน และไม่สามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ทางร้านควร
ฝึ กอบรมพนักงานขายให้มีความรู ้ความสามารถและเกิดความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับเมนูอาหารญี่ปุ่นสาหรับการบริ การ
ลูกค้า
6.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
6.2.1 เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่ งบางครั้งอาจไม่ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และครบถ้วนสมบูรณ์จากผูต้ อบ
แบบสอบถาม ดังนั้นจึงควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ขอ้ มูลในเชิงลึกเข้าร่ วมมาด้วย เพื่อที่จะได้ขอ้ มูล
และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั เพิ่มเติมมากยิง่ ขึ้น
6.2.2 ควรศึกษาวิจยั กับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ เช่น
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดเชิงประสาทวิทยา (Neuro Marketing Communication) เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
จากที่ นาเสนอในงานวิจยั ในครั้ งนี้ หรื อไม่ และนาผลที่ ได้ไปกาหนดกลยุทธ์สาหรั บการหาแนวทางการพัฒนาการ
สื่ อสารทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มได้
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