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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกยุคสมัยความต้องการในปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื องนุ่งห่ม ที
อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ซึงนับเป็ นปั จจัยพืนฐานสําคัญต่อการดํารงชีวิต อาหารนับว่าเป็ นปั จจัย
หลักทีมีความจําเป็ นทีสุดสําหรับการดํารงชีวิต เพราะการรับประทานอาหารทีถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักโภชนาการหรื อการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นันเป็ นการช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
ช่วยซ่อมแซมร่ างกายส่วนทีสึกหรอและช่วยให้ร่างกายมีพลังทีจะสามารถดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดี รู ปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยในปั จจุบนั เปลียนแปลงไป โดยเฉพาะผูค้ นในเมือง
หลวงทีมีการดําเนินชีวิตอย่างรี บเร่ งทังในการดําเนิ นชีวิต การเดินทาง และการทํางาน ดังนันการ
เลือกบริ โภคอาหารทีมีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนจึงเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับร่ างกาย รวมถึง
การพักผ่อนหรื อการเลือกสถานทีผ่อนคลายความเครี ยดจากการดําเนินชีวิตและการทํางานก็เป็ นสิ ง
ทีบุคคลเหล่านันต้องการด้วยเช่นกัน ในปัจจุบนั ร้านอาหารก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคลเหล่านันได้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่ น ใช้เป็ นสถานทีพักผ่อน ใช้เป็ นสถานทีพบปะสังสรรค์
ระหว่างครอบครัว เพือนฝูง หรื อผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น ส่ งผลให้ร้ านอาหารประเภทต่างๆ เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนในเมืองหลวงมากขึน ทําให้ธุรกิจร้านอาหารเกิดขึนเป็ นจํานวน
มาก เพือตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทังร้านอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เช่ น
อาหารอีตาเลียน อาหารเวียดนาม อาหารเกาหลี อาหารญีปุ่ น เป็ นต้น
กระแสนิยมรับประทานอาหารญีปุ่ นในเมืองไทยเติบโตขึนอย่างรวดเร็ วตังแต่ปลายปี 2542
โดยเฉพาะในกลุ่ ม คนรุ่ นใหม่ เนื องจากมี ก ารจุ ด ประกายการให้บ ริ การอาหารญี ปุ่ นภายใต้
แนวความคิดการแนะนําอาหารญีปุ่ นให้คนไทยรู้จกั และลดราคาอาหารญีปุ่ นให้มีราคาใกล้เคียงกับ
ร้านอาหารต่างประเทศ ความนิยมอาหารญีปุ่ นทีเพิ มขึน สังเกตได้จากลูกค้าต้องเข้าคิวรอแน่ นขนัด
และการเข้าคิวรอแต่ละครังไม่ตากว่
ํ าครึ งชัวโมง อาจกล่าวได้ว่าคิวของลูกค้าทีรอรับประทานอาหาร
ญีปุ่ นแน่นและยาวกว่าร้านอาหารอืนๆในห้างสรรพสินค้าทําให้ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นมีการขยายตัว
อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ผูป้ ระกอบการทุกรายมุ่งขยายสาขาเพิ มขึน เพือตอบ

2

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีทงผู
ั ป้ ระกอบการรายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื อง
และผูป้ ระกอบการรายเก่าทีเปิ ดให้บริ การมานานแล้วก็ขยายสาขาเพิ มมากขึน โดยเฉพาะการเปิ ด
บริ การสาขาในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารญีปุ่ นทีเปิ ดให้บริ การในประเทศไทยมีอยู่ไม่ตากว่
ํ า 300
แห่ง ประกอบด้วยร้านเดียว หรื อสแตนด์อโลน ร้อยละ 40 ร้าน ในห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 50 และ
ร้านในโรงแรมร้อยละ 10 ซึงจํานวนร้านเดียวทีเหลืออยู่ในปั จจุบนั เป็ นตัวเลขทีลดลงจากในช่วง 3
ปี ทีผ่านมาถึงร้อยละ 30 โดยส่วนหนึงหันไปเปิ ดกิจการในห้างสรรพสิ นค้าแทน และบางส่ วนก็ปิด
กิจการไป ดังนันการขยายตัวของร้านอาหารญีปุ่ นจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางของการเปิ ดสาขาใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า เป็ นส่ ว นใหญ่ โดยร้ า นอาหารญี ปุ่ นแต่ ล ะแห่ ง มี แ ผนการขยายสาขาใน
ห้างสรรพสินค้าไม่ตากว่
ํ า 10 สาขาในปี 2544 โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นยังมี
อีกมาก โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆทีเป็ นศูนย์ก ลางทางธุ รกิจและแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ ธุรกิ จ
ร้านอาหารญี ปุ่ นจึงยังคงเป็ นธุร กิ จที น่ าจับตามองทีสุ ด เพราะพฤติก รรมของคนไทยยังให้ค วาม
สนใจในรู ปลักษณ์ รสชาติ และกระแสนิยมสําหรับผูท้ ียังไม่เคยลิ มลอง ซึงทําให้คาดว่าโอกาสการ
ขยายตัวของธุรกิจนียังมีอีกมาก (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2544)
ในปี 2546 ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นซึงเคยเป็ นธุรกิจทีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 20-25 ในช่วงระยะ 2-3 ปี ทีผ่านมานันในปั จจุบนั เริ มประสบ
ปัญหาเนืองจากมีจาํ นวนร้านมากเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค อันเป็ นผลมาจากมีนกั ลงทุนทยอย
เข้าตลาด และมีการเปิ ดสาขาเพิ มขึนอย่างต่อเนือง ภาวะการแข่งขันในตลาดเป็ นไปอย่างเข้มข้น ทํา
ให้ผอู้ ยูใ่ นธุรกิจนี เริ มต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยการเพิ มการลงทุนร้านอาหารญีปุ่ นประเภท
อืนๆ โดยเฉพาะร้านบะหมีญีปุ่ นหรื อราเมน และบุฟเฟต์อาหารญีปุ่ น อย่างไรก็ตามในภาวะการ
แข่งขันทีรุ นแรงทําให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหารญีปุ่ นบางแห่งต้องปิ ดสาขาทีไม่สามารถทํากําไรลง
ทังนี เพือลดภาระการขาดทุน บริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จํากัด ประเมินภาวะตลาดอาหารญีปุ่ น
โดยรวมในปี 2546 คาดว่าจะมีมลู ค่าตลาดราว 3,500 ล้านบาท และจะมีอตั ราการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 10-15 ซึงชะลอตัวลงเมือเทียบกับ 2-3 ปี ก่อนหน้านีทีมีอตั ราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20-25
อย่างไรก็ตามโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นยังมีอีกมาก โดยเฉพาะในจังหวัด
ใหญ่ๆทีเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจและแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ แม้ว่ายอดขายของร้านอาหารญีปุ่ นที
ไม่ได้ขยายตัวสูงเท่ากับในระยะ 2-3 ปี ทีผ่านมา แต่ก็ไม่ใช่ว่ากระแสความนิยมในตัวอาหารญีปุ่ นได้
ตกลงแล้ว เพราะร้ านอาหารญี ปุ่ นในรู ปแบบอืนๆ โดยเฉพาะราเมนและบุ ฟเฟต์อ าหารญี ปุ่ น
ยอดขายยังคงเพิ มขึนและยังมีแนวโน้มขยายตัว ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นจึงยังคงเป็ นธุรกิจทีน่ าจับตา
มองที สุ ด เพราะพฤติ ก รรมของคนไทยยังให้ค วามสนใจในรู ปลักษณ์ รสชาติ และกระแสนิ ยม
สําหรับผูท้ ียังไม่เคยลิ มลอง ซึงทําให้คาดว่าโอกาสการขยายตัวของธุรกิจนี ยังมีอีกมาก โดยปั จจัย
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หนุนให้ผบู้ ริ โภคยังคงความนิยมบริ โภคอาหารญีปุ่ น ส่วนหนึงน่าจะเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ให้
ความสําคัญกับสุขภาพมากขึน รวมทังราคาของอาหารญีปุ่ นในปั จจุบนั ถูกลง (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,
2546)
ปี 2550 ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นโดยภาพรวมยังเป็ นธุรกิจทีเติบโตต่อเนื อง เนื องจากคนไทย
ยังคงนิยมบริ โภคอาหารญีปุ่ น โดยยอมรับในแง่ทีเป็ นอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และมีรสชาติ
ถูกปาก ภาวะการแข่งขันในตลาดเป็ นไปอย่างเข้มข้น ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ประเมินภาวะตลาดอาหาร
ญีปุ่ นโดยรวมในปี 2550 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว 6,000 ล้านบาท และจะมีอตั ราการขยายตัว
ประมาณร้ อ ยละ 10-15 ในปี 2550 นี ยัง คงมี ก ารแข่ ง ขัน กัน โดยใช้ก ลยุท ธ์ด ้า นราคาและการ
ให้บริ การลูกค้าเป็ นหลัก โดยการแข่งขันธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นในประเทศไทยมีแนวโน้มรุ นแรง
ขึน เนืองจากมีผปู้ ระกอบการรายใหม่ 5-6 รายเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็ น
กลุ่มผูป้ ระกอบการแฟรนไชส์จากญีปุ่ นทีขยายการลงทุนเข้ามา และค่ายธุรกิจอาหารประเภทอืนที
อาจหันมาลงทุนทําธุรกิจอาหารญีปุ่ นด้วย ทําให้ผปู้ ระกอบการในธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นต้องมีการ
ปรับกลยุทธ์ และนําเสนออาหารทีแปลกใหม่เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค (ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย, 2550)
ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นมีการเติบโตอย่างมาก ในปี 2551 ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ได้สาํ รวจคน
กรุ งเทพฯ ทีเลือกลิ มลองอาหารต่างชาติ เมือต้องการรั บประทานอาหารนอกบ้าน และสามารถ
จัดลําดับอาหารต่างชาติยอดนิยม 5 อันดับแรกได้ดงั นี คือ อาหารญีปุ่ นครองอันดับหนึ ง รองลงมา
คืออาหารจี น อาหารอเมริ กนั อาหารเวียดนาม และอาหารอิตาเลียน นอกจากนี ยังสังเกตได้จาก
ร้านอาหารญีปุ่ นทีเปิ ดตัวขึนใหม่มากมายและหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่นร้านอาหารแบบต้นตํา
หรับ ร่ วมสมัย ทันสมัย รวมไปถึงตามโรงแรม ศูนย์การค้า ตึกแถว หรื อเป็ นบ้าน ล้วนเป็ นทีได้รับ
ความนิ ย มสํา หรั บ การนํา เสนอก็ มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น บุ ฟ เฟต์อ าหารญี ปุ่ นที จ่ า ยเงิ น แล้ว จะ
รับประทานเม่าไหร่ ก็ได้ หรื อทีเรี ยกว่า “All you can eat” หรื อแบบฟาส์ฟู้ดเสิ ร์ฟมาบนสายพาน
(ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ,2551) จากการทีอาหารญีปุ่ นได้รับความนิยมมากขึน ทําให้ร้านอาหารญีปุ่ นมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เพือรองรับความต้องการทีเพิ มขึนของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับบทบาทการ
ดําเนินชีวิตนอกบ้านทีต้องการความเร่ งด่วน

4

ปัจจุบนั ร้านอาหารญีปุ่ นทีเปิ ดให้บริ การในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 660 แห่ ง โดยเฉพาะ
ในกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี ซึงจํานวนร้านอาหารญีปุ่ นในไทยนันมากเป็ นอันดับ 5 ของโลก
เป็ นรองเพียงสหรัฐอเมริ กา จีน เกาหลีใต้และไต้หวันเท่านัน ทังนี ผูป้ ระกอบการเล็งเห็นว่าธุรกิจ
ร้านอาหารญีปุ่ นนีสามารถเติบโตอย่างต่อเนื อง ซึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายคือ กลุ่มลูกค้าคนไทยทีชืน
ชอบรสชาติของอาหารญีปุ่ น รวมไปถึงชาวญีปุ่ นทีอยู่ในประเทศไทยกว่า 60,000 คน นอกจากนี
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นยังมีอยูท่ งในลั
ั กษณะร้านพรี เมียม ซึงจะเน้นอาหาร
ญี ปุ่ นสู ต รต้น ตํา รั บ ราคาจะค่ อนข้า งแพง เนื องจากวัต ถุ ดิ บส่ ว นใหญ่ ต ้องนํา เข้ามาจากญี ปุ่ น
เป้ าหมายในการจําหน่ ายสิ นค้าอาหารญีปุ่ นหลักๆอยู่ในกลุ่มของผูท้ ีมีร ายได้สูง และกลุ่มชนชัน
กลาง โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี ทังนี ผูป้ ระกอบการเล็งเห็นว่าธุรกิจร้านอาหาร
ญีปุ่ นนีสามารถเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายคือ กลุ่มลูกค้าคนไทยทีชืนชอบรสชาติ
ของอาหารญีปุ่ น รวมไปถึงชาวญีปุ่ นทีอยูใ่ นประเทศไทยกว่า 60,000 คน นอกจากนี โอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นยังมีอยูท่ งในลั
ั กษณะร้านพรี เมียม ซึงจะเน้นอาหารญีปุ่ นสูตรต้น
ตํารั บ ราคาจะค่ อนข้างแพง เนื องจากวัตถุดิบส่ ว นใหญ่ต ้องนําเข้ามาจากญีปุ่ น เป้ าหมายในการ
จําหน่ ายสิ น ค้าอาหารญี ปุ่ นหลักๆอยู่ในกลุ่มของผูท้ ี มีรายได้สูง (ชนชันกลาง) เงิ นเดื อนสู งกว่า
15,000 บาท ปัจจัยสําคัญในการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารพรี เมียม คือการเปิ ดศูนย์การค้าไฮเอน
ทําให้มีร้านอาหารญีปุ่ นพรี เมียมเปิ ดเพิ มขึนอย่างมาก ส่ วนร้านอาหารญีปุ่ นทีมีแนวโน้มเติบโตใน
เกณฑ์สูงคือ ร้านอาหารญีปุ่ นทัวๆไปทีราคาไม่แพงมากนัก โดยเน้นเจาะลูกค้ากลุ่มบีและกลุ่มซี ซึง
ร้านอาหารญีปุ่ นกลุ่มนี เป็ นกลุ่มทีผลักดันการเติบโตของมูลค่าตลาดร้านอาหารญี ปุ่ นในประเทศ
ไทย
จากการทีร้านอาหารญีปุ่ นเปิ ดให้บริ การในประเทศไทยเป็ นจํานวนมากและมีอตั ราเติบโต
ขึนอย่างรวดเร็ วและต่อเนืองอีกทังมีปัจจัยเกือหนุ นทีทําให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื องจาก
คนไทยเป็ นห่วงสุขภาพมากขึน และให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาหารมากกว่าปั จจัยด้านราคา
และระดับราคาของอาหารญีปุ่ นลดลง ทําให้เกิดความถีในการบริ โภคเพิ มขึนก่อให้เกิดการแข่งขัน
ในด้านต่ างๆ ได้แก่ การให้บริ ก ารกลยุทธ์ทางด้านราคา ด้านสถานที และด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ในด้านของผูป้ ระกอบการธุรกิจบริ การจําเป็ นจะต้องควบคุมพนักงานทีให้บริ การ เช่น
พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิ ร์ฟ พ่อครัวแคชเชียร์ ฯลฯ และต้องการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
โดยเน้นการรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า การสํารวจข้อมูลลูกค้าและการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพือการแก้ไขปรับปรุ งบริ การให้ดีขึน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2543: 118)
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สําหรับประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีร้านอาหารญีปุ่ นมากทีสุ ดเป็ นอันดับ 5 ของโลก รอง
จากสหรัฐอเมริ กา, จีน, เกาหลีใต้ และไต้หวัน จากจํานวนร้านอาหารญีปุ่ นทีมีมากกว่า 1 พันแห่งทัว
ประเทศ ในปี 2555 มีมลู ค่า 15,000 ล้านบาท และต่อมาในปี 2556 ได้เพิ มขึนเป็ น 17,000 ล้านบาท
ดังแสดงในแผนภาพดังนี

ภาพที 1.1 แสดงมูลค่าการเพิ มขึนของตลาดร้านอาหารญีปุ่ น (Marketeer, 2557)
ปั จ จุ บัน พืนที ฝั งธนบุ รี เป็ นแหล่งชุ มชนที มีค นอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก สังเกตได้จ าก
หมู่บา้ นจัดสรร คอนโดมิเนี ยม หรื อห้างสรรพสิ นค้าทีเกิดขึนมากมาย หรื อแม้แต่รถไฟฟ้ าบีทีเอส
รถไฟฟ้ าใต้ดินเอ็มอาร์ที และรถด่วนพิเศษบีอาร์ที ก็มีการขยายเส้นทางการเดินรถมายังฝั งธนบุรี ทํา
ให้กรุ งเทพฯ ฝั งธนบุรีเกิดการขยายตัวขึนอย่างต่อเนื อง จึงเป็ นสาเหตุให้มีร้านอาหารจํานวนมาก
เปิ ดตัวขึนในย่านฝั งธนบุรี รวมไปถึงร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ปิ งย่าง สุกีและชาบูชาบู ยกตัวอย่าง
เช่น ร้านNIKUYA ร้านKIMJU ร้านMIYABI ร้านSHABUCHI ร้านSUKICKI ร้านMEAT UP ร้าน
บ้านพลอย ชาบู ชาบู เป็ นต้น (ศิรินนั ท์ อมรประเสริ ฐชัย, 2556)
ดังนันผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจทีจะศึกษาเรื อง “การศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารนิ กุยะ เจแปนนี ส บาร์ บีคิ ว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสิ นค้า
ซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร” ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมและความพึงพอใจอย่างไรบ้างต่อ
การบริ โภคอาหารทีมีการเปลียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวฒั น์ ซึงผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลส่ วน
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หนึงทีเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การรวมถึงกําหนดกลยุทธ์และส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย มีการวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและรองรับ
การแข่งขันทุกๆรู ปแบบ สําหรับเหตุผลทีเลือกห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค เพราะเป็ นแหล่ง
รวมร้านอาหารมากมายหลายอย่าง และมีร้านอาหารในเครื อโออิชิทีผูบ้ ริ โภคเลือกรับประทานหลาย
ตัวเลือก ร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ก็เป็ นตัวเลือกหนึงในด้านร้านอาหารปิ งย่าง
ทีเป็ นร้านอาหารแบบบุ ฟเฟต์ทีมีทังความหากหลายของอาหาร ความสดใหม่ สะอาดใหม่ และ
น่าสนใจทีจะทําการศึกษาจึงตัดสินใจเลือกสถานทีนีเพือทําการวิจยั ในครังนี
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส
บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้า ซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์
ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์
ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
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1.3 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร
นิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคิดในการทําวิจยั ได้มีกาํ หนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพือเป็ นเครื องมือในการดําเนิ นงาน
วิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1.
2.
3.

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
6. ระดับรายได้ต่อเดือน

4.
H1

H2

5.
6.

พฤติกรรมของผู้บริโภค
บุคคลทีใช้บริ การร่ วมด้วย
ความถีในการไปใช้บริ การทีร้าน
วันทีนิยมใช้บริ การ
ประเภทการบริ การทีเลือกใช้
ประเภทอาหารทีเลือกบริ โภค
ช่วงเวลาทีใช้บริ การ

ความพึงพอใจของผู้บริโภค
1. ด้านคุณภาพอาหาร
2. ด้านคุณภาพของการบริ การ
3. ด้านราคาอาหาร
4. ด้านสถานทีในการใช้บริ การ
5. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
6. ด้านบุคลากรทีให้บริ การ
7. ด้านกระบวนการการให้บริ การ
8. ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภายนอก

แผนภาพที 1.2 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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1.4 สมมติฐานการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร
นิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน
อาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
1.5 ขอบเขตในการวิจยั
1. การวิจยั ครังนีจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว
บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
2. ตัวแปรทีเกียวข้องทีจะศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายได้ต่อเดือนของผูใ้ ช้บริ การ
3. สําหรับพฤติกรรมของการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ บุคคลที
ใช้บริ ก ารร่ ว มด้ว ย ความถีในการไปใช้บริ ก ารที ร้าน วันที นิ ยมใช้บริ ก าร ประเภทการบริ การที
เลือกใช้ ประเภทอาหารทีเลือกบริ โภค ช่วงเวลาทีใช้บริ การ
4. สําหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ศึกษาครอบคลุมเฉพาะความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพอาหาร ด้านคุณภาพของการบริ การ ด้านราคาอาหาร ด้านสถานทีในการใช้บริ การ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรทีให้บริ การ ด้านกระบวนการการให้บริ การ และด้านลักษณะทาง
กายภาพภายนอก
1.6 ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวอิสระ (Independent Variable) ประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารนิกุยะ
เจแปนนีส บาร์บีคิว บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 อาชีพ
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 ระดับรายได้ต่อเดือน
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2. ตัว แปรตาม (Dependent Variable) พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ
ร้ า นอาหารนิ กุ ย ะ เจแปนนี ส บาร์ บี คิ ว บุ ฟ เฟต์ ที ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซี ค อน สาขาบางแค
กรุ งเทพมหานคร
2.1 บุคคลทีใช้บริ การร่ วมด้วย
2.2 ความถีในการไปใช้บริ การทีร้าน
2.3 วันทีนิยมใช้บริ การ
2.4 ประเภทการบริ การทีเลือกใช้
2.5 ประเภทอาหารทีเลือกบริ โภค
2.6 ช่วงเวลาทีใช้บริ การ
2.7 ด้านคุณภาพอาหาร
2.8 ด้านคุณภาพของการบริ การ
2.9 ด้านราคาอาหาร
2.10 ด้านสถานทีในการใช้บริ การ
2.11 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
2.12 ด้านบุคลากรทีให้บริ การ
2.13 ด้านกระบวนการการให้บริ การ
2.14 ด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก
1.7 นิยามศัพท์
ผูว้ ิจ ัยได้นาํ ตัว แปรมากําหนดนิ ย ามศัพท์เพือนําไปสร้ างเครื องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบตาม
วัตถุประสงค์ทีต้องการ ดังต่อไปนี
บุฟเฟต์ หมายถึง อาหารทีไม่มีการเสิร์ฟ มีภาชนะ ช้อน ส้อม กับอาหารวางไว้ให้ตามจุดที
กําหนด หากลูกค้าอยากรับประทานอาหารประเภทใด ในปริ มาณที ต้องการสามารถจัดการด้ว ย
ตัวเอง โดยเสียเงินค่ารับประทานเป็ นรายหัวหรื อเสียเงินค่ารับประทานรายคน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึก ษา และ
ระดับรายได้เฉลี ยต่ อ เดื อ นของผูใ้ ช้บ ริ การร้ า นอาหารนิ กุย ะ เจแปนนี ส บาร์ บีคิ ว บุ ฟ เฟต์ ที
ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัย ด้ า นคุ ณ ภาพอาหาร หมายถึง ลัก ษณะในด้านต่ างๆ ของอาหารที มีผลต่ อความ
ต้องการของผูผ้ ลิตหรื อผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับมาตรฐานทีกฎหมายกําหนด
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ปั จจัยด้ านคุณภาพของการบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของลูกค้าทีมีต่อการให้บริ การ
ของธุรกิจ ซึงลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพในการให้บริ การโดยเปรี ยบเทียบการรับรู้จากสิ งที
ได้รับกับความ ต้องการหรื อความคาดหวังว่าจะได้รับจากบริ การนันๆ โดยพิจารณาจากการบริ การที
เป็ นรู ปธรรม ความเชือถือได้ การตอบสนองต่อลูกค้า ความมันใจในการบริ การและความเข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ
ปัจจัยด้ านราคา หมายถึง ราคาสําหรับการให้บริ การร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์บีคิว
บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้ านสถานทีในการใช้ บริการ หมายถึง สถานทีทีผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้บริ การ
ร้ า นอาหารนิ กุ ย ะ เจแปนนี ส บาร์ บี คิ ว บุ ฟ เฟต์ ที ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซี ค อน สาขาบางแค
กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพือดึงดูดให้
ผูใ้ ช้บริ ก ารมาใช้บริ ก ารร้ านอาหารนิ กุยะ เจแปนนี ส บาร์ บีคิว บุ ฟเฟต์ ที ห้างสรรพสิ น ค้าซี คอน
สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัย ด้ านบุ คลากรทีให้ บ ริ ก าร หมายถึง พนัก งานที ให้บริ ก ารด้ว ยที ร้ านอาหารนิ กุยะ
เจแปนนี ส บาร์ บีคิ ว บุ ฟเฟต์ ที ห้างสรรพสิ น ค้าซี ค อน สาขาบางแค กรุ ง เทพมหานคร เพือให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจได้ มีการมาซือซํา และมีการบอกต่ออีก
ปัจจัยด้ านกระบวนการการให้ บริการ หมายถึง ขันตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการ
ปฏิบัติ งานในด้านการบริ ก ารที นําเสนอให้ก ับผูบ้ ริ โ ภคร้ านอาหารนิ กุยะ เจแปนนี ส บาร์ บีคิ ว
บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร เพือมอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว และทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความประทับใจมากทีสุด
ปั จจัย ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพภายนอก หมายถึง การสร้ างและนําเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพให้ก ับผูบ้ ริ โภคร้ านอาหารนิ กุยะ เจแปนนี ส บาร์ บีคิว บุฟเฟต์ ที ห้างสรรพสิ น ค้าซี คอน
สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาสุ ภาพ
อ่อนโยน
ร้ านอาหารนิกุย ะ บาร์ บีคิว บุ ฟเฟต์ หมายถึง “นิ กุยะบาร์ บีคิ ว บุ ฟเฟต์” ให้บริ ก ารใน
รู ปแบบ บุฟเฟต์ปิ ง ย่าง สไตล์ ญีปุ่ น โดยย่างบนเตาถ่าน ไร้กลิ น ไร้ควัน (ทําจากกากมะพร้าวร้อยละ
100) ซึงผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทานอาหารสด และอาหารทะเล ได้ดว้ ยตนเองทีเคาน์เตอร์
บาร์
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1.8 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารนิกุยะ เจแปนนีส บาร์ บีคิว
บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร ในการกําหนดกลยุทธ์ของกิจการ
เพือให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
2. ผลการวิ จ ัยจะเป็ นประโยชน์ ต่ อผูใ้ ช้บริ การที ร้ านอาหารนิ กุย ะเจแปนนี ส บาร์ บีคิ ว
บุฟเฟต์ ทีห้างสรรพสิ นค้าซีคอน สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร หรื อผูท้ ีต้องการจะศึกษาวิจยั ใน
เรื องทีเกียวข้องต่อไป
3. เพือเพิ มโอกาสขยายฐานกลุ่มผูท้ ีเข้ามาใช้บริ การ ร้านอาหารนิ กุยะ เจแปนนี ส บาร์ บคี ิว
บุฟเฟต์ ที

