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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เ น่ืองมาจากสภาพของสังคมไทยในยุคปัจจุบันมากการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต

ค่อนขา้งมาก ในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตวัของเมืองท่ีมีเพิ่มมากขึ้น การยา้ยถ่ินฐาน

จากชนบทเขา้มาสู่เมืองมากขึ้น และการใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งของคนในสังคมปัจจุบนัมาเพิ่มมากขึ้น 

รวมไปถึงสภาพเศรฐกิจท่ีมีความเจริญกา้วหนา้มากยิง่ขึ้นและการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย ส่งผล

การประชากรส่วนใหญ่ตอ้งมีการท างานมากขึ้นจากการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น ท าใหมี้เวลาอยูบ่า้นเพื่อท่ีจะ

ประกอบอาหารทานกนัในครอบครัวน้อยลง ประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะออกไปรับประทาน

อาหารนอกบ้านในร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าต่าง  ๆเพิ่มมากขึ้ น เพราะนอกจากจะได้

รับประทานอาหารแลว้ยงัได้พกัผ่อน และเลือกซ้ือของหรือท าธุระอย่างอ่ืนท่ีตอ้งการในสถานท่ี

เดียวกนั ท าให้ธุรกิจร้านอาหารท่ีอยู่ในห้างสรรพสินคา้เจริญเติบโตตามไปดว้ย  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร

ไทยหรืออาหารตา่งชาติ เช่น อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอิตาลี หรืออาหารอินเดีย เป็นตน้ ในส่วน

ของการรับประทานอาหารนั้น คนส่วนใหญ่เร่ิมหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ใส่ใจในเร่ืองอาหารการ

กินมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากไม่ค่อยมีเวลาออกก าลงักาย อาหารท่ีสด สะอาดและมีประโยชน์อย่างอาหาร

ญ่ีปุ่ นจึงเป็นทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ(นฐัพลจ าก าจร,2558) 

 อาหารญ่ีปุ่ นถือได้ว่าเป็นอาหารท่ีโด่งดังและมีช่ือเสียงไปทั่วโลกด้วยความประณีตใน

กระบวนการท า รวมไปถึงรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท าให้อาหารญ่ีปุ่ นนั้นเป็นท่ีนิยมในวง

กวา้ง อาหารญ่ีปุ่ นเร่ิมเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงเป็นเวลาท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่ นเร่ิมเข้ามาเปิดให้บริการโดยช่วงแรงร้านอาหารญ่ีปุ่ นจะมีการ

ปรับเปล่ียนรสชาติเพื่อให้ถูกปากคนไทย แต่ช่วงไม่หลงัคนไทยเร่ิมตอ้งการอาหารญ่ีปุ่ นท่ีรสชาติ

ดั้งเดิมมากขึ้น  ปัจจุบนัมีร้านอาหารญ่ีปุ่ นให้บริการในประเทศไทยกว่า 2,000 แห่ง นบัวา่เป็นอนัดบั 

5 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต ้และไตห้วนั และมีแนวโนว้ท่ีจะโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง

ไดถึ้งปีละร้อยละ 10 - 15 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ตลาดเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเพราะพื้นฐานของผูบ้ริโภค

มีความมัน่ใจในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และยิ่งกระแสแรงมากขึ้น อาหารญ่ีปุ่ นก็จะขายดียิ่งขึ้น

ตามล าดบั และเม่ือมีการแข่งขนักนัสูงราคาอาหารจะยิ่งลดลงท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากขึ้นใน

การเลือกบริโภคอาหาร นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการสนบัสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นในเร่ืองการลดภาษีของ
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วตัถุดิบอีกด้วย (Foodstory,2018) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการพิจารณาปัจจัยทาง

การตลาดในด้านต่าง ๆมากขึ้น และยงัรวมไปถึงคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร และ

ร้านอาหารญ่ีปุ่ นนั้นได้รับความนิยมเป็นล าดบัตน้ๆของประเทศไทยในขณะน้ีคือ ร้านยาโยอิ ท่ีมี

สาขาถึง  171 สาขาทัว่ประเทศ  มีส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีร้อยล่ะ 35  คิดเป็น

อนัดบัสองในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตอยู่ท่ีร้อยล่ะ 15  สร้างยอดขายอยูท่ี่  

2,900 ลา้นบาท (กมัปนาท กาญจนาคาร , 2560 ) จากกลยทุธ์ิของบริษทัแลว้ คาดการวา่ร้านอาหารอา

โยอิจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปีต่อไป และประกอบกบัการท่ีคนไทยให้ความนิยม และ

ตอบรับร้านอาหารยาโยอิมาขึ้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะอยากทราบถึงความพึงพอใจท่ีประชาชน

ให้ความนิยมร้านอาหารยาโยอิ ท่ีเพิ่งเขา้มาเปิดให้บริหารในประเทศไทยเม่ือไม่นานมากนกั คือร้าน

ยาโยอิเปิดมาแลว้ 11 ปี ห่างจากคู่แข่งท่ีครองตลาดมาก่อนถึง 20 ปี เพราะ ร้านฟูจิ เปิดวา่แลว้กว่า 30 

ปี ( Positioning , 2559 )  ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค จากเดิมการเปิดร้านคร้ังแรกในขณะก่อตั้ง

ห้างสรรพสินคา้แห่งน้ี ร้านยาโยอิ มีขนาดร้านท่ีเล็กมาก อยู่ในจุดท่ีมองเห็นไดย้าก แต่ดว้ยการตอบ

รับและความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีตอบรับร้านยาโยอิ เป็นอย่างดีท าให้ในเวลาต่อมาเม่ืองช่วงปี พ.ศ. 

2562 ร้านยาโยอิ มีการปรับปรุงร้านใหม่โดยยา้ยจากจุดเดิมท่ีมองเห็นยากและมีขนาดร้านท่ีและมาก 

เป็นอยู่ในจุดท่ีมองเห็นได้ง่าย มีขนาดร้านท่ีใหญ่ขึ้น และมีจ านวนโต๊ะท่ีมากขึ้นเพื่อรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้น  

 จากความส าคญัของปัญหาในขา้งตน้ท าผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค วา่มีผลมากนอ้ย

เพียงใดกบัการเลือกรับประทานอาหารร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค เพื่อให้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง น า

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถสร้างผลก าไรใหก้บัธุรกิจและสามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคได ้และเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการลงทุนเปิดธุรกิจใหม่ในล าดบัต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 

 ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมี อิทธิพลต่อพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ 

สาขา ซีคอนบางแค มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้  และตวัแปรตาม เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1.ผลิตภณัฑ ์

2.ราคา 

3.ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

4.การส่งเสริมการตลาด  

5.บุคคลากร 

6.การสร้าง และน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

7.กระบวนการ 

( Philip  Kotler,1984 ) 
 

คุณภาพการใหบ้ริการ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

3. การตอบสนองต่อลูกคา้ 

4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 

1990) 

ความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ 

สาขาซีคอน บางแค 

1.ความสะดวกรวดเร็ว 

2.การรับรู้ขอ้มูล 

3.รูปลกัษณ์ของอาหาร 

4.รสสัมผสั 

5.ราคามีความเหมาะสม 

6.การท าการตลาด 

7.ความสะดวก 

8.ความสะอาด 

(ดิเรก ,2528) 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

 2. สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยา

โยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

ขอบเขตในการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยบริโภคอาหารในร้านอาหาร ยาโยอิ 

สาขาซีคอนบางแค ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน

ของผูบ้ริโภคร้านยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร  

W.G.cochran (1953) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อย

ละ 5 ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

n =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
 

 

 

n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

p   คือ   สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

e   คือ   ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

Z   คือ   คะแนนมาตรฐานจากการค านวณระดบัความเช่ือมัน่ 

             ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  คะแนนมาตรฐาน = 1.96 
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แทนค่า  

    n     =     
0.5(1−0.5)1.962

0.052  
           =    384 

  

 โดยขนาดกลุ่มตวัอย่าง 384 คน โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับ

ความคลาดเล่ือนร้อยละ 5 เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  

 

 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา   

  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทาง

ในการจดัจ าหน่าย (Place) สุดทา้ยคือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นบุคคล (People) การ

สร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ 

(Process) 

  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือ

ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

  ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค 

  

 3. ขอบเขตดดา้นสถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริเวณหา้งสรรพสินคา้  

ซีคอน สาขาบางแค  

 

 4. ขอบเขตดดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง 

มีนาคม 2563 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  

1.1 ส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาดบริการ (7Ps) 
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  - ผลิตภณัฑ ์ 

  - ราคา  

  - ช่องทางในการจดัจ าหน่าย  

  - การส่งเสริมการตลาด 

  - บุคคลากร 

  - การสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

  - กระบวนการ 

1.2 คุณภาพการใหบ้ริการ 

  - ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

  - ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

  - การตอบสนองต่อลูกคา้ 

  - การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

  - การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

 2.1 ความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

  - ความสะดวกรวดเร็ว 

  -รสชาติของอาหาร 

  -รูปลกัษณ์ของอาหาร 

  -ราคามีความเหมาะสม 

นิยามค าศัพท์ 

  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

 อาหารญ่ีปุ่น หมายถึง อาหารพื้นเมืองของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีถูกเผยแพร่ออกมาตั้งแต่สมยัส้ินสุด

การปิดประเทศญ่ีปุ่ น  

 ซีคอนสาขาบางแค หมายถึง ห้างสรรพสินค้าช่ือดังย่านบางแค ท่ีเป็นจุดศูนย์รวมของ

ประชาชน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ของผูใ้ชบ้ริการ ร้านอาหารอายโยอิ สาขาซีคอนบางแค 

 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยในการสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัด

จ าหน่าย (Place) สุดทา้ยคือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) การสร้าง 

และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง  ราคาส าหรับการให้บริการ ร้านอาหารยาโยอิ โดยเคร่ืองเคียง

เร่ิมตน้ท่ี 16 – 19 บาท ของทานเล่น ราคา 79 – 225 บาท เมนูเซ็ต 139 - 309 บาท ดงบุริ 149 - 369 

บาท เบนโต๊ะ 209 - 219 บาท ราเมง 149 - 159 บาท และราคาอ่ืน ๆ ขึ้นอยูก่บัโปรโมชัน่ในช่วงนั้น ๆ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการได้

อยา่งสะดวกสบาย คือท่ีซีคอน บาแค และสามารถซ้ือไดใ้นแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารทัว่ไป 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้

ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการ  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

พึงพอใจได ้ มีการมาซ้ือซ ้า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 

ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว   และท าให้

ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง การสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพให้กบัผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย   การเจรจา

สุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว   

ความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

และสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความ

ตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการ

ใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนขึ้น 

ความเช่ือถือไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไว้

กบัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุก
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จุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง้่าย 

และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 

การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นกบั

ผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค หมายถึง ความพึงพอใจ

ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อร้านอาหารยาโยอิ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ รสชาติ การให้บริการ ความสะอาด เวลา

ในการรออาหาร เป็นตน้  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแคเพื่อน ามาปรับใชก้บักลยุทธ์ในการวางแผนงานได ้

2. ทราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหาร

ยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแคเพื่อสามารถน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคได ้
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร ร้านยาโยอิ สาขาซี
คอน บางแค ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี
ไดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ส่วนท่ี 5 ประวติับริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนท่ี 6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 ประวติัความเป็นมาและวฒันธรรมของอาหารญ่ีปุ่ น  (วารสารอาหารญ่ีปุ่ น,2557) อาหาร
ญ่ีปุ่ นแบบวะโชคุ (Washoku) ในค าจ ากดัความปัจจุบนัหมายถึง อาหาร พื้นเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น
ก่อนการส้ินสุดการปิดประเทศหรือซะโกกุ (Sakoku) เม่ือ ค.ศ. 1868 แต่ในความหมายท่ีกวา้งขึ้นนั้น
จะรวมถึงอาหารท่ีใช้ส่วนผสมและวิธีการท าอาหารซ่ึงรับมาจากต่างประเทศ  ภายหลังการเปิด
ประเทศ แต่ชาวญ่ีปุ่ นก็ไดป้ระยกุตใ์หเ้ขา้กบัตนเองอาหารญ่ีปุ่ นนั้นมีช่ือเสียงดา้นการเนน้อาหารตาม
ฤดูกาล คุณภาพของวตัถุดิบ และการจดัวางอาหารญ่ีปุ่ นแบบวะโชคุนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั 4 อยา่ง 
ไดแ้ก่  
1. วตัถุดิบ คือ ขา้วถือเป็นอาหารหลกั นอกจากน้ียงัมีพืชผกัผลผลิตทาง การเกษตรอีกหลากหลาย
ชนิด เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นลอ้มรอบดว้ยทะเลซ่ึงเป็นแหล่งประมงท่ีอุดมสมบูรณ์และมีปลานานา
ชนิด จึงมีวฒันธรรมการบริโภคปลามาเป็นเวลายาวนานดังนั้นทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์จากทอ้ง
ทะเลจึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่ออาหารญ่ีปุ่ น  
2. อาหาร คือ เมนูอาหารท่ีเป็นรากฐานส าคญัของอาหารญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ “อิชิจุ ซันไซ” (ซุป 1 อย่าง 
เคียงกับอาหาร 3 อย่าง) สร้างสรรค์เมนูอาหารโดยเน้นท่ีรสชาติความอร่อยของวตัถุดิบโดยส่ิงท่ี
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ส าคญั คือ น ้ าซุปซ่ึงไดจ้ากการตม้สาหร่ายคอมบุหรือปลาแห้งคทัซึโอะบุชิผสมผสานกบัวตัถุดิบอ่ืน 
นอกจากอาหารจะมีรสชาติอร่อยแลว้ การจดัตกแต่งใหมี้ความสวยงามก็เป็นเร่ืองส าคญั  
3. โภชนาการ คือ อาหารญ่ีปุ่ นเป็นอาหารท่ีมีแคลอร่ีต ่ามีสารอาหารแต่ละชนิดในปริมาณท่ีสมดุล
และสามารถดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดง้่าย อาหารญ่ีปุ่ นมีความสมดุลทางดา้นโภชนาการไขมนัท่ีได้รับ
จากเน้ือสัตวมี์ปริมาณต ่าใหพ้ลงังานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย  
4. การบริการด้วยความยินดี คือ ไม่เพียงแต่การให้บริการของเจ้าบา้นเท่านั้น แขกยงัแสดงความ
ซาบซ้ึงในรสชาติของอาหารดว้ยดงันั้นแขกจะกล่าวค าว่า “อิตะดะมสั” และ “โกะจิโซซะมะ” เพื่อ
แสดงความขอบคุณก่อนและหลงัรับประทานอาหารหวัใจของอาหารญ่ีปุ่ นคือความเห็นอกเห็นใจซ่ึง
กนัและกนัรู้คุณค่าระลึกถึงฤดูกาล เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัอาหารญ่ีปุ่ นถูกพฒันามานานหลายศตวรรษ อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและการเมืองในประเทศ อาหารญ่ีปุ่ นถูกเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเขา้สู่สมยักลางซ่ึงเป็นสมยั
ท่ีญ่ีปุ่ นถูกปกครองดว้ยระบอบศกัดินาอนัน าโดยโชกุนต่อมาในช่วงตน้ยุคใหม่หลงัการเปิดประเทศ 
ญ่ีปุ่ นรับวฒันธรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะวฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงมีอิทธิพลท าให้วฒันธรรมการกิน
ของชาวญ่ีปุ่ นเปลี่ยนแปลงอยา่งมาก โดยจะมีช่ือเรียกอาหารญ่ีปุ่ นดงักล่าวว่า“โยโชะกุ” (อาหารแบบ
ตะวนัตก) ซ่ึงโยโชะกุท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เช่น แกงกะหร่ีญ่ีปุ่ น, ทงคตัสึ, แฮมเบอร์เกอร์, โคร็อก
เกะ, โอะมุไรซึหรือขา้วผดัห่อไข่ และนะโปริตนัหรือสปาเก็ตต้ีผดัซอสมะเขือเทศเป็นตน้ 
 วฒันธรรมของอาหารญ่ีปุ่ นมีเอกลกัษณ์ 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ใช้รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวตัถุดิบและส่วนประกอบอาหารท่ีมีความสดใหม่และมีความ
หลากหลาย กล่าวคือ ประเทศญ่ีปุ่ นตั้งแต่เหนือจรดใต ้มีทะเล ป่าเขา ชนบท ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแต่ละทอ้งถ่ินได้ใช้ประโยชน์จากวตัถุดิบนานาชนิดในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเทคนิคและอุปกรณ์การประกอบอาหารเพื่อคงรสชาติเอกลักษณ์ของ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 
2. เนน้ความสมดุลการบริโภคเพื่อสุขภาพ กล่าวคือ การบริโภคเพื่อสุขภาพอาหารญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิมมี
แนวความคิดในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีมีความสมดุลทางโภชนาการ ง่ายต่อการดูดซึมสารอาหาร 
นอกจากน้ีอาหารญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิมยงัเนน้เร่ือง “รสอุมะมิ (รสชาติกลมกล่อม)”บริโภคไขมนัท่ีไดจ้าก
สัตวแ์ละอาหารท่ีมีปริมาณแคลอร่ีต ่าช่วยป้องกนัโรคอว้นและท าใหช้าวญ่ีปุ่ นมีอายยุนืยาว 
3. แสดงความงดงามของธรรมชาติ กล่าวคือ การแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและความ
งดงามของธรรมชาติ เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอาหารญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม การน าดอกไมห้รือใบไม้
ในแต่ละฤดูกาลมาตกแต่งอาหารไดอ้ย่างเหมาะสม การใชภ้าชนะท่ีเขา้กบัฤดูกาลเป็นตน้ เป็นความ
เพลิดเพลินท่ีไดส้ัมผสัถึงฤดูกาล 
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4. มีความเก่ียวขอ้งกบัเทศกาลประจ าปี กล่าวคือ ในวฒันธรรมของอาหารญ่ีปุ่ นเร่ิมตน้เทศกาลปีใหม่
ดว้ยอาหารเฉลิมฉลองตอ้นรับปีใหม่ โอะเซะจิเรียวริและซุปโอะโซนิ จากนั้นยงัมีเทศกาลประจ าปี
ต่าง ๆตลอดทั้งปี การใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวหรือชุมชนในการรับประทานอาหารท่ีอุดม
สมบูรณ์จากธรรมชาติมีบทบาทช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นอีกดว้ย 
 ประเภทของอาหารญ่ีปุ่ นแบบตน้ต ารับ  (กินในญ่ีปุ่ น,2531) 
 ประเภทของอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศญ่ีปุ่ นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 1. อาหารประจ าชาติ อาหารประจ าชาติของชาวญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะเก่ียวกับเทศกาลและ
ศาสนาซ่ึงแสดงถึงฤดูกาลและศิลปะของชาวญ่ีปุ่ น โดยแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ไคเซกิ-เรียวหริ (kaiseki-ryori) เป็นอาหารญ่ีปุ่ นท่ีปรุงแต่งอย่างประณีตบรรจงแต่เดิมใช้
เป็นอาหารเสิร์ฟในซะโด (พิธีชงชา) เพราะเช่ือว่าถา้แขกในพิธีไดรั้บประทานอาหารเบาๆก่อนชม
การชงชาจะท าให้แขกด่ืมชาไดอ้ย่างมีความสุขความพอใจมากขึ้นและเน่ืองจากพิธีชงชาเน้น วาบิ 
(wabi ความสงบ เรียบง่าย) และซาบิ (sabi ความมีสง่าสวยงามอยา่งธรรมชาติ)ไคเซกิ-เรียวหริ จึงเป็น
อาหารปรุงง่ายๆแต่เต็มไปด้วยศิลปะ ภตัตาคารบางแห่งช านาญในการท าไคเซกิ-เรียวหริเป็นการ
เฉพาะอาหารชุดน้ีมีเสิร์ฟในเรียวเตอิ (ryotei) ดว้ยโดยไคเซกิเต็มชุดประกอบดว้ยยโุท (ขา้วสวยแช่น ้
าร้อน), มทัจะ (ชาเขียวอย่างผง), ยาคิโมโหะโนะ (ของย่าง), ฮาชิอาราย (ซุปชนิดหน่ึง), ชีซาคาหนะ 
(เคร่ืองแกลม้เหลา้สาเก), วนัโมหริ (อาหารหนกัของชุด ใชเ้น้ือสัตวห์รือปลาปรุงกบัผกัและอ่ืนๆมีน ้
าแกงใส), มุโคซุเกะ (ของแกลม้ มกัเป็นของทะเลดิบๆ), เมฉิ (ขา้วสวย), ชิหรุ(ซุปเตา้เจ้ียว) และฮซั
ซุน (อาหารอ่ืนๆอยา่งละเลก็ละนอ้ย จดัแต่งอยา่งประณีตบรรจงในถาดส่ีเหล่ียม 
 1.2 โชจิน-เรียวหริ (shojin-ryori) เป็นอาหารส าหรับพระในศาสนาพุทธไม่มีเน้ือสัตว์ปลา 
หรือไข่มาเป็นส่วนประกอบ คนทัว่ไปถา้ตอ้งการรับประทานก็ไปหารับประทานไดต้ามวดั เช่น ใน
เกียวโต (Kyoto) และคามาคุระ (Kamakura) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ไดกอง-โนะ-นิโมโหนะ (หัวไช
เทา้หัน่ช้ินใหญ่ๆ ตม้นานๆ ใหอ้มน ้าแกง), โคโนะโมโหะนะ (เคร่ืองเคียง) , กินนงั(แปะก๊วย), โทฟุ-
โนะ-นิโมโหนะ (เตา้หู้ตม้ให้อมน ้าแกง), โอฮิตาฉิ (ผกัสีเขียวชนิดหน่ึงตม้รับประทานเยน็ๆ), นามา
บุ-โนะ-นิโมโหนะ (กอ้นแป้งขา้วสาลี ตม้ใหอ้มน ้าแกง), กมัโมโดขิ-โนะ-มิโมโหนะ(กมัโมดิโข ตม้
ใหอ้มนา้แกง), โกะฮงั (ขา้ว), ซาโทอิโหมะ-โนะ-มิโสะชิหรุ (เตา้เจ้ียวใส่เผือก) 
 1.3 โอเซจิ-เรียวหริ (osechi-ryori) เป็นอาหารในเทศกาลปีใหม่มีส่วนประกอบต่างกนัไปใน
แต่ละท้องถ่ินแต่ละครอบครัว แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือเป็นอาหารสัญลักษณ์ของความมีสุขภาพดี 
ความสุขความเจริญและการเก็บเก่ียวท่ีใหผ้ลดีโดยจะมีลกัษณะเป็นกล่องลงรัก 4 ชั้น ท่ีเรียกวา่ “จูบา
โกะ” (jubako) โดยชั้นท่ี1 ประกอบไปดว้ย โคฮาดะ-โนะ-ซุโนโมโหนะ (ปลาโคฮาดะดองเปร้ียว), 
คามาโบโกะ (ลูกช้ินปลา), ฮิราเหมะ-โนะ-คอมบุจิ-เหมะ (ปลาฮิระเหมะกบัสาหร่ายคอมบุ) ชั้นท่ี2 
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ประกอบดว้ย คาบุ-โนะ-ซุโนะโมโหนะ (เทอร์นิปดองเปร้ียว), เอบิ(กุง้), โทโรนิขึ-โนะ-เทริยากิ (ไก่
หมกัซีอ๊ิว), คุหริ (เกาลดั) ชั้นท่ี3 ประกอบดว้ย นามาบุ (แป้งขา้วสาลีท าเป็นกอ้น), ไท (ปลาทราย
ดอง) และชั้นท่ี 4 ประกอบดว้ย นิชิเหมะ (ผกัตม้) 

1.4 โชกาโด-เบนโต (shokado) คือ ภาชนะท่ีใชใ้ส่อาหารประเภทไคเซกิ-เรียวหริและโชกา
โด-เบนโต (shokado-bento) คือช่ือเรียกอาหารท่ีเสิร์ฟในภาชนะน้ีถึงแมจ้ะเรียกเป็นเบนโต (อาหาร
กล่อง) โชกาโด-เบนโตก็มีขนาดใหญ่กว่าอาหารกล่องมากมีปริมาณอาหารมากกว่าและราคาแพง
กวา่อาหารกล่องโดยทัว่ไปโชกาโด-เบนโตมีเสิร์ฟในเรียวเตอิหรือใชเ้ป็นอาหารกลางวนั หรืออาหาร
เยน็ในงานเล้ียงก็ได ้โชกาโด-เบนโต มกัประกอบดว้ยอาหารต่าง ๆตามแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ นตั้งแต่
ซาชิมิ (ปลาดิบ) ไปจนถึงนิโมโหนะ (อาหารประเภทตม้ใหอ้มนา้แกง) ซ่ึงประกอบไปดว้ย เทมปุระ 
(มกัเป็นกุง้ ปลาเล็ก ๆ หรือปลาหมึก), นิโมโหนะ (มกัเป็นเตา้หู้ ฟักทอง ถัว่แขก), ขา้ว, ซุยโมโหนะ 
(แกงจืด), ซาชิมิ (อาจเป็นปลาทูน่า ปลาหมึก), ตะเกียบ 

1.5 เองไค-เรียวหริ (enkai-ryori) คืออาหารในงานสังสรรค์ชาวญ่ีปุ่ นชอบสังสรรคด์ว้ยการ
รับประทานอาหารและด่ืมร่วมกนัเม่ือมีโอกาสเช่น ในการแนะน าเพื่อนร่วมงานคนใหม่ การเล้ียงส่ง
เพื่อนร่วมงานคนเก่า งานเล้ียงแต่งงาน และอ่ืน ๆ อาหารท่ีใชใ้นงานเหล่าน้ีจะมีความพิถีพิถนัและถูก
แพงต่างกนัไปตามความเหมาะสมของโอกาส แต่งงานเล้ียงทั้งหลายมีจุดประสงคเ์หมือนกนั คือ เพื่อ
กระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอาหารในงานเล้ียงแต่งงานจะมีความพิถีพิถนัประณีตบรรจงมากและ
อาจหรูหราถึงขั้นเสิร์ฟ อิเซ-เอบิ (กุง้มงักร) หรือปลาไทยา่งทั้งตวัให้สมกบัความส าคญัของงาน โดย
อาหารท่ีเสิร์ฟในงานสังสรรค์จะดีมากหรือน้อยขึ้นกับงบประมาณ แต่มกัเป็นอาหารแบบญ่ีปุ่ น
ประเภทของย่าง เช่น ปลาย่างทอดทั้งตวั ของทอด เช่น เทมปุระ ของดิบ เช่น ซาชิมิของน่ึง เช่น ไข่
ตุ๋น ของตม้ เช่น ผกัต่าง ๆ และขา้ว เช่น ซูชิ เป็นตน้ 

2. อาหารรับประทานนอกบา้นและในบา้น อาหารญ่ีปุ่ นท่ีสามารถรับประทานนอกบา้นและ
ในบา้นนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

2.1 ประเภทซูชิ ซาชิมิ แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
2.1.1 นิงิริซูชิ (nigiri sushi) เป็นซูชิประเภทท่ีลูกคา้เลือกสั่งเนตะ(กบัท่ีวางบนขา้ว) โดยจะ

เสิร์ฟเป็นคู่ เช่น ฮิราเหมะ (ปลาลิ้นหมา), อิกะ (ปลาหมึกหอม), ทะโกะ(ปลาหมึกสาย), โฮตาเตไก 
(หอยเชลล)์ และทามาโหงะ-ยากิ (ไข่ทอด) เป็นตน้ โดยการสั่งซูชิจะสั่งเป็นอยา่งๆหรือเป็นชุดก็ได ้

2.1.2 ซาชิมิ (sashimi) เป็นปลาดิบ โดยจะมีอยูใ่นงานเล้ียงสังสรรคต์ามบา้นก็นิยมรับ 
ประทานซาชิมิเช่นเดียวกนั ลูกคา้มกัสั่งซาชิมิก่อนอยา่งอ่ืนเพื่อเรียกน ้ายอ่ยหลงัจากนั้นจึงสั่งนิงิริซูชิ 
โดยซาชิมิจะมีไดแ้ก่ ไท (ปลาทรายแดง), อิกะ (ปลาหมึกหอม), มะงุโหระ(ปลาทูน่า), อาวาบิ (หอย
เป๋าฮ้ือ) เป็นตน้ 
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2.1.3 ชิราชิซูชิ (chirachi sushi) ประกอบดว้ยซาชิมิและอ่ืนๆจดัวางบนขา้ว ซูชิอ่ืนๆ นั้น
ไดแ้ก่ คามาโบโกะ (ลูกช้ินปลา), เดมบุ (ปลาบดปรุงรส) และซึตาเกะ (เห็ดหอมสด) เป็นตน้ ท าให้
สุกแลว้ จดัวางใหส้วยงามบนชา้วซูชิพร้อมปลาดิบ 

2.1.4 มาคิซูชิ (maki sushi) ใชเ้รียกซูชิท่ีไดจ้ากการน าขา้วซูชิวางแผไ่ปบนแผน่โนหริ 
(สาหร่ายทะเลอบแหง้) ซ่ึงวางไวบ้นแผน่ มาคิสึ (มู่ล่ีไมไ้ผ่) อีกชั้นหน่ึง จากนั้นวางของทะเล เช่น 
ปลาหมึก ปลาดิบ ฯลฯ หรือผกัต่างๆ เช่น แตงกวา หวัผกักาดดอง ฯลฯ ลงบนขา้วแลว้มว้นมาคิสึให้
แน่นพอประมาณ จะไดซู้ชิห่ออยูใ่นแผ่นสาหร่ายมว้นเป็นวงกลมทรงกระบอกยาวแลว้น ามาหัน่เป็น
ช้ินพอดีค า 

2.1.5 เทะมาคิซูชิ (temaki sushi) คลา้ยกบั มาคิซูชิ ต่างท่ีรูปทรงคือจะใชเ้ทะ (มือ) ห่อแผน่
สาหร่ายเป็นรูปกรวย แทนท่ีจะใช ้มาคิสึ ท าเป็นรูปทรงกระบอก 

2.1.6 ฟุหงุ (fugu) เป็นปลาปักเป้าญ่ีปุ่ น จบักนัในเฉพาะฤดูหนาวน ามาท าอาหารท่ีเรียกวา่ 
“ฟุงุซาฉิ” (ปลาฟุงุดิบ) เป็นอาหารท่ีสวยงาม ประกอบไปดว้ยปลาปักเป้าท่ีแล่เป็นแผ่นบางจนเกือบ
โปร่งใส จดัเรียงเป็นวงกลมในจานแบนใบโต รับประทานแบบดิบ 

2.2 ประเภทชาบู-ชาบูและนาเบะ แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
2.2.1 สุก้ียาก้ี (sukiyaki) เป็นอาหารเน้ือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายตามบา้นมกัท ารับประทาน

กนัเองโดยจะเร่ิมจากการปรุงเน้ือก่อน จากนั้นจึงปรุงผกัในน ้าซีอ้ิวท่ีเหลือจากเน้ือ 
2.2.2 ชาบ-ูชาบุ (shabu-shabu) เป็นอาหารประเภทเน้ือท่ีชาวญ่ีปุ่ น นิยมรับประทานเช่นกนั 

มีลกัษณะคลา้ยสุก้ียาก้ี ประกอบดว้ยเน้ือววัแผน่บางและผกั โดยน าไปจุ่มในน ้าสตอ็กท่ีก าลงัเดือด 
แลว้รับประทานกบัน ้าจ้ิมเฉพาะของชาบู-ชาบ ุ

2.2.3 โยเซ-นาเบะ (yose-nabe) เป็นอาหารหมอ้ไฟซ่ึงประกอบไปดว้ยของทะเล ผกัและไก่ 
ตามบา้นก็มกัท ารับประทาน 

2.2.4 คาคิ-นาเบะ (kaki-nabe) เป็นหมอ้ไฟหอยนางรม โดยจะใส่มิโสะ (เตา้เจ้ียวบด) ในน ้
าซุปดว้ย มิโสะจะท าใหน้ ้าซุปมีสีเขม้ 

2.2.5 ชงัโค-นาเบะ (chanko-nabe) เป็นอาหารของพวกซุโมประกอบดว้ยของทะเล ผกั เน้ือ 
และอ่ืนๆ ตามแต่จะน ามาผสมประกอบกนั น ้าสต็อกอาจปรุงดว้ยซีอ้ิว มิโสะ ซาเกคะสึ (ส่าเหลา้) 
หรือเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆ 

2.2.6 องัโค-นาเบะ (anko-nabe) ปลาองัโค เป็นปลาท่ีอยูใ่นทะเลลึกเวลาปรุงใชท้ั้งเน้ือ หรือ
บางทีก็ใชน้ ้าสตอ็กท่ีปรุงรสดว้ยมิโสะ 
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2.2.7 โอเดง (oden) เป็นอาหารประกอบดว้ยเคร่ืองปรุงหลายชนิดเช่น กมัโมโดชิ และคอ
นยะข ุ(แป้งบุก) ตม้ใหเ้ดือดนานหลายชัว่โมงในน ้าสต๊อกคอมบุ (สาหร่ายทะเล)ปรุงรสดว้ยซ่ีอ้ิว รส
จะดีเม่ือมีการเคี่ยวและเคร่ืองปรุงอมน ้าแกง 

2.2.8 ซุปปอง (suppon) เป็นซุปตะพาบน ้าหารับประทานไดย้ากเป็นท่ีนิยมและรับประทาน
กนัเพียงกลุ่มนอ้ย โดยเช่ือกนัวา่ซุปปองเป็นอาหารบ ารุงก าลงัท าใหก้ระชุ่มกระชวย 

2.3ประเภทของทอดและป้ิงยา่ง แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
2.3.1 เทมปุระ (tempura) เป็นของทอดนิยมตามร้านอาหารหรือภตัตาคารหรือซ้ือกลบัไป

รับประทานท่ีบา้นจะมีทั้งท่ีเป็นเน้ือสัตวแ์ละผกัชุบแป้งทอดซ่ึงจะทานคู่กบัเทนทสุหย ุ(ซอสรสซ่ีอ้ิว) 
ขิงและไชเทา้ขดูฝอยลงในเทนทสุหยุ 

2.3.2 ทงคทัสึ (tonkatsu) เป็นหมูชุบแป้ง ไข่ และขนมปังป่นแลว้ทอด เป็นอาหารฝร่ังท่ีนิยม
กนัมากในญ่ีปุ่ น น ามาปรับปรุงส่วนผสมและรสชาติจนกลายเป็นแบบเฉพาะของชาวญ่ีปุ่ นเอง โดย
จะรับประทานกบั วูสเตอร์ซอส 

2.3.3 โครกเกะ (korokke) เดิมเป็นอาหารฝร่ังท่ีเรียกว่า โครเคท(croquette) ต่อมาชาวญ่ีปุ่ น
ไดป้รับเปล่ียนให้อร่อยตามรสนิยมของตน โครกเกะ คือเน้ือสัตวส์ับผสมหอมสับและมนัฝร่ังบด 
ป้ันเป็นกอ้น แลว้คลุกแป้ง ไข่ และขนมปังป่น น าลงมาทอดในน ้ามนั 

2.3.4 ยาคิโทริ (yakitori) เป็นไก่เสียบไมย้า่ง ปรุงใหอ้ร่อยดว้ยซีอ้ิวรสเปร้ียวหวาน หรือไม่ก็
จะโรยเกลือพออกรสเคม็ เป็นอาหารท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทานกนัมาก 

2.3.5 อุนาหงิและโดะโจ (unagi and dojo) เป็นปลาไหลญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกนัมากในฐานะอาหาร
บ ารุงก าลงั โดยเช่ือว่าจะช่วยไม่ให้เหน่ือยง่ายเพราะความร้อนและปลาหมู เป็นปลาท่ีไดรั้บความ
นิยมรองจากปลาไหลเลก็นอ้ย 

2.3.6 คูชิ-อาเหงะ (kushi-age) เป็นของทะเลและผกัต่าง ๆ ท่ีน ามาเสียบไมเ้คลา้แป้ง ไข่ และ
ขนมปังป่น ทอดแบบทงคทัสึ โดยจะเสิร์ฟกบัมะนาวฝานบาง ๆ และน ้ าาซอสซ่ึงแต่ละร้านจะปรุง
พิเศษแตกต่างกนัไป 

2.3.7 โรบาตา-ยากิ (robata-yaki) เป็นร้านอาหารท่ีสร้างบรรยากาศเลียนแบบบรรยากาศใน
บา้น อาหารท่ีเสิร์ฟเป็นอาหารธรรมดาปรุงรสง่ายเหมือนท่ีหารับประทานไดท้ัว่ไปตามบา้นแถบ
ชนบท อาหารท่ีเสิร์ฟ เช่น ปลา ผกั และอ่ืน ๆท่ีหาได ้โดยพ่อครัวจะยา่ง อาหารตามสั่งบนเตาถ่านต่อ
หนา้ลูกคา้ 

2.3.8 โอโคโนมิยากิ (okonomiyaki) เป็นอาหารประเภทแพนเคก้ชนิดหน่ึง โดยลูกคา้ของ
ร้านจะตอ้งเลือกเคร่ืองปรุงจากรายการท่ีร้านมีให้ น ามาปรุงรสเป็นแพนเคก้บนแผ่นเหล็กร้อนท่ีตั้ง
ไวใ้หก้ลางโต๊ะเสิร์ฟ 
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2.3.9 ยาคินิขึ (yakiniku) เป็นอาหารประเภทเน้ือย่างวิธีปรุงคือหมกัเน้ือสัตวเ์คร่ืองในหรือ
อ่ืนๆ ตามแบบฉบบัเน้ือย่างเกาหลี ย่างบนถาดร้อนท่ีโต๊ะเสิร์ฟ จ้ิมซอสเกาหลีรับประทานตามบา้นก็
นิยมท ายาคินิขึรับประทานเช่นกนั 

ร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบเรียวเตอิ (ryotei) เป็นภตัตาคารชั้นสูงคู่ประเทศญ่ีปุ่ นมาแต่เก่าก่อน 

อาหารและการเสิร์ฟเป็นไปตามแบบฉบับของผูดี้ญ่ีปุ่ นโดยแท้ ส่วนใหญ่แขกต้องสั่งจองโต๊ะ
ล่วงหนา้ และบางแห่งจะรับบริการเฉพาะแขกท่ีรู้จกักนัเท่านั้น ไม่รับลูกคา้ทัว่ไปเรียวเตอิไม่มีการขึง
ผา้ม่านสั้นเพื่อแสดงว่าเป็นร้านอาหาร และไม่มีการเชิญชวนลูกคา้ทัว่ไป ท่านจะเดินผา่นเรียวเตอิไป
โดยไม่สะดุดตาเลย เรียวเตอิมีความสวยงาม ความสงบ และความเป็นผูดี้ บอกถึงการเลือกแขกของ
ตนอยู่ โดยจะมีนาไค-ซัง (สาวเสิร์ฟในชุดกิโมโน) เป็นผูเ้สิร์ฟอาหารในห้องซ่ึงปู ทาตามิ (เส่ือ) 
เรียกว่า ห้องซาชิกิ มองไปข้างนอกห้องจะมองเห็นสวนจัดแบบญ่ีปุ่ นเป็นอาหารตาท่ีเพล่ินใจ
ค่อนขา้งมาก 

2. ร้านอาหารญ่ีปุ่ นโดยทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าและตามแหล่งในเมือง ซ่ึงลักษณะ
ร้านอาหารนั้นจะมีการขายอาหารหลากหลาย และมกัมีตูก้ระจกใหญ่ท่ีหนา้ร้านเพื่อตั้งโชวอ์าหารท่ี
ทางร้านมีบริการ อาหารเหล่าน้ีท าจ าลองจากขี้ผึ้งใหมี้สีสันรูปร่างเหมือนของจริงและจะติดป้ายราคา
ไวใ้หก้บัลูกคา้ทราบดว้ยร้านอาหารดงักล่าวเหมาะส าหรับครอบครัวจะพาสมาชิกไปรับประทานกนั
เพราะมีอาหารหลายชนิดให้เลือกได้ตามรสนิยมของแต่ละคน โดยในร้านอาหารญ่ีปุ่ นก็จะแบ่ง
ออกเป็นหลากหลายร้าน เช่น ร้านซูชิ ร้านอุหนาหงิและโดะโจ ร้านสุก้ียาก้ี ร้านโซบะ ร้านทงคทัสึ
ร้านยาคิโทหริ ร้านโอโคโนมิยากิ และร้านโอเดง เป็นตน้ 
 ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบนัของร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทย(วรวุฒิ จิราสมบติั
,2548) 

อาหารญ่ีปุ่ นนั้นเร่ิมเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากในช่วงปี พ.ศ.2520 กล่าวคือ มีร้านอาหารญ่ีปุ่ น
เร่ิมเขา้มาเปิดให้บริการในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อนัเน่ืองมาจากชาวญ่ีปุ่ นเขา้มาท างานในประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น ถึงแมว้่าราคาอาหารนั้นจะมีราคาท่ีค่อนขา้งแพง แต่ชาวไทยก็เร่ิมสนใจและนิยม
อาหารญ่ีปุ่ นมากขึ้น จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2526 ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิได้เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็น
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นร้านแรกท่ีมาตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงในช่วง 6 เดือนแรก ร้านยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จจนเม่ือร้านไดป้รับรสชาติอาหารให้เขา้กบัชาวไทยมากยิ่งขึ้นและลดราคาอาหารลง ท า
ใหช้าวไทยรู้สึกวา่อาหารญ่ีปุ่ นนั้นเป็นอาหารท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
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เม่ือถึงปี พ.ศ.2540 ร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยเร่ิมไดรั้บความนิยมมากยิ่งขึ้น ท าให้มี
ผูส้นใจท่ีจะเปิดร้านมากขึ้น จนเจ้าของร้านอาหารญ่ีปุ่ นในสมัยน้ีไม่จ าเป็นต้องเป็นคนญ่ีปุ่ นก็
สามารถท่ีจะเปิดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและประสบความส า เร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภตัตาคาร
อาหารญ่ีปุ่ นโออิชิ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเปล่ียนของกระแสความนิยมร้านอาหารญ่ีปุ่ นท าให้อาหารญ่ีปุ่ น
เป็นท่ีนิยมอย่างมาก กล่าวคือเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบบุฟเฟ่ต์รายแรกท่ีเข้ามายงัประเทศไทย 
หลงัจากนั้นก็ท าใหร้้านอาหารญ่ีปุ่ นเกิดขึ้นตามมาในภายหลงัมากมาย 

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยนั้นขยายตวัมากยิ่งขึ้น อนัเน่ืองจากการสนบัสนุนจาก
คลามตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้มาตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงเป็นการ
ร่วมมือกนัเพื่อท่ีจะลดอตัราภาษีน าเขาของวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่ น และนอกจากน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ทาง
องค์กรส่งเสริมร้านอาหารญ่ีปุ่ นในต่างประเทศ (JRO) ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนการเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทย ไดแ้ก่  

1.ส ารวจอุตสาหกรรมอาหารญ่ีปุ่ นนอกบา้นในประเทศไทย  
2. ฝึกอบรมเทคนิคการปรุงอาหารญ่ีปุ่ นและการควบคุมดูแลสุขอนามยั  
3. อบรมพ่อครัวอาหารญ่ีปุ่ นโดยผา่นการแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานดา้นอาหารของชาติต่าง ๆ 

และโรงเรียนสอนการประกอบอาหารในประเทศไทย  
4. ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบใหก้บัร้านอาหารญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 
จากเหตุผลขา้งตน้ จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยขยายตวัอย่างรวดเร็วโดย

ในปีพ.ศ.2559 จ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่ นในไทยเพิ่มขึ้นถึง 2,713 ร้าน เพิ่มขึ้น 3.6% เม่ือเทียบจากปี
ก่อนทั้งน้ีร้านอาหารญ่ีปุ่ นมนประเทศไทยนั้นจะมีตั้งแต่ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบเฉพาะ เช่นร้านซูชิ ร้าน
ชาบู-ชาบู ร้านป้ิงย่าง เป็นตน้ และในปัจจุบนัก็ไดมี้การพฒันาอาหารญ่ีปุ่ นไปในรูปแบบใหม่ท่ีเรียก
กนัว่า ร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบฟิวชัน่ กล่าวคือ มีการน าอาหารประเทศอ่ืนหรือวตัถุดิบประเทศอ่ืนมา
ปรับแต่งให้เขา้กนักบัอาหารญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม (วารสารอาหารญ่ีปุ่ น โดยสถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ น
ประจ าประเทศไทย, 2559) 

ดว้ยสภาพการเติบโตของร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเพิ่มมากขึ้น จะสะทอ้นถึงสภาวะการแข่งขนั
ของร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง และการออกมาท ากิจกรรมส่งเสริมการขายกนัอย่างมากมาย อนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท า ให้
อาหารญ่ีปุ่ นนั้นไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น 
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ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 

          ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
1.    ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้ือ  ส่ิงท่ี
ผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไป
แลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได้ 
2.    ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  
( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  
ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( 
Channels ) 
4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
5.    ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การ
จูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มี
ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ี
ลูกคา้ควรไดรั้บ 
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7.    ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้น
การบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกีย่วข้องกบัคุณภาพการให้บริการ 
 (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) มิติคุณภาพการ
ใหบ้ริการ  
 มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี 
บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ี
ท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอ
ออกมาเป็นรูปธรรมจะท าใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนขึ้น 
 มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) 
หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ัง
จะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะ
ท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้
 มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) 
หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง้่าย และไดรั้บความสะดวกจาก
การใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 
 มิติท่ี 4 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) 
หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึ้นกบัผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึง
ทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความ
สุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่า
ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 
 มิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) 
หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการ
แต่ละคน 
 ความหมายของคุณภาพการให้บริการกรอนรูส (Gronroos, 1982) สมิธและฮูสตนั (Smith 
and Houston, 1982 cited in Khantanapha, 2000) พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) 
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ได้อธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบัติการไวไ้ม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ 
(service quality) เป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั (expectation-WHAT THEY WANT) กบั
การรับรู้ (perception-WHAT THEY GET)  
ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ไดใ้ห้ค  านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดั
ถึงระดับของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้ห้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการว่าสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง 
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  
กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได ้2 
ลกัษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการได้รับ
จากบริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวดัได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product 
quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการของการ
ประเมินนัน่เอง  

ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน,2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
(ดิเรก ,2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น
ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิด
จากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึง 
(สง่า,2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย
หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของ
บุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
Shelly  อา้งโดย (ประกายดาว,2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
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ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมี
ผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ี(วิชยั,2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึงพอใจ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้ นได้ก็ต่อเม่ือความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่
ต่างกนั 
(พิทักษ์,2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ี
แสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผล
การประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
 (สุเทพ,2541) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีดว้ยกนั 4 
ประการ คือ 
1.ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแ้ก่ผู ้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
2.สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
3.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความตอ้งการของบุคคล 
4.ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรกับผูร่้วม
กิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึงพอใจ
ของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัน่คง
ในการประกอบกิจกรรม  
ขณะท่ี (ปรียากร,2535) ไดมี้การสรุปว่า ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ี
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 
1.ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ
ท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
 2.ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทาง 
วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
3.ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน 
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รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน 
ความรับผิด การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
(Kotler and Armstrong,2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ้นตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือ
แรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความตอ้งการ
บางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิว
กระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น (belonging) 
ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความต้องการ
กลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
 อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการ
บางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซ่ึงความ
ปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลับท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู ้อ่ืน 
ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง
นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
 1.1     ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ี
พกั อากาศ ยารักษาโรค 
 1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความตอ้งการ
เพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 1.3   ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
 1.4   ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั ความ
นบัถือและสถานะทางสังคม 
 1.5      ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
        บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอันดบัแรกก่อนเม่ือ
ความตอ้งการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก 
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(ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยก
ย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น
ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วน
ช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 
ขณะท่ี (ชาริณี,2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ี
ใหมี้ความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก โดยอาจ
แบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
1.ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่ 
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 
2.ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษยจ์ะ 
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป 
3.ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุข 
เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึง
ดว้ย 
ส่วนท่ี 5 ประวิติบริษัท   
"บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)"  
 บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2532 มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจหลักคือ
ร้านอาหารประเภทสุก้ียาก้ี นอกจากการประกอบธุรกิจบริการอาหารประเภทสุก้ียาก้ีแลว้ ยงัด าเนิน
กิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นภายใตช่ื้อและเคร่ืองหมายการคา้ “ยาโยอิ” ซ่ึงเร่ิมด าเนินการในปี 2549 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมายการค้า “ฮากาตะ” และ“มิยาซากิ” ซ่ึงทั้ง 2 แบรนด์
ดงักล่าว เร่ิมด าเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ร้าน อาหารไทยภายใตช่ื้อและเคร่ืองหมายการคา้ “ณ 
สยาม” และ “เลอ สยาม” ร้านขา้วกล่อง “บิซซ่ี บ็อกซ์” ร้านขนมหวาน“เอ็มเค ฮาร์เวสต์” และร้าน
กาแฟ/เบเกอร่ีภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ “เลอ เพอททิ ” รวมถึงการด าเนินธุรกิจสถาบัน
ฝึกอบรมอาชีพเพื่อฝึกอบรมพนกังานใน เครือบริษทัฯ ทั้งหมด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีร้านเอม็เค สุก้ี อยูท่ ั้งหมด 448 สาขาทัว่ประเทศ (รวมร้านเอ็มเค 
โกลด์ 6 สาขา และเอ็มเค ไลฟ์ 4 สาขา) ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ยาโยอิ 184 สาขา ร้านอาหารญ่ีปุ่ นฮากาตะ 
4 สาขา ร้านมิยาซากิ 26 สาขา ร้านอาหารไทย เลอ สยาม 3 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขา 
ร้านขา้วกล่อง “บิซซ่ี บ็อกซ์” 4 สาขา ร้าน ขนมหวาน “เอ็มเค ฮาร์เวสต์” 1 สาขา และร้านกาแฟ  /    
เบเกอร่ี เลอ เพอทิท 3 สาขา นอกจากน้ี ยงัมีการขายแฟรนไชส์ร้านเอม็เค สุก้ี ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการ
ด าเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 
ต านาน “ยาโยอิ” 
ยุคสมยัเมจิในญ่ีปุ่ น(ประมาณ 125 ปีท่ีแลว้) เป็นช่วงท่ีความเจริญของตะวนัตก ไดห้ลัง่ไหลเข้าสู่
ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงในสมยันั้น คุณ “ทามิจิโร ชิโออิ” ไดก้ลบัจากการศึกษา การเป็นเชฟจากฝร่ังเศส
และไดริ้เร่ิมเปิด ร้าน “ยาโยอิ” สาขาแรกท่ีโตเกียวในบริเวณ ท่ีเรียกว่าคายาบาโจ สาขาแรกน้ีเสิร์ฟ
เมนูตะวนัตก เพียงเซ็ตละ 1 เยน เท่านั้น และดว้ยฝีมือปรุงอาหารซ่ึงพิถีพิถนัท าให้ร้าน “ยาโยอิ” เป็น
ท่ีนิยมของชาวโตเกียว มีทั้งนักเขียนช่ือดงัจุนอิชิโร ทานิซากิ และนายกรัฐมนตรี ในสมยันั้นก็เป็น
ลูกคา้ประจ า ต่อจากนั้นมาหลานชายของคุณทามิจิโร คือ คุณ “สุเอยูกิ ชิโออิ” ไดด้ าเนินกิจการของ
คุณปู่ ในเวลาต่อมาจนปัจจุบนัมีสาขากว่า 200 สาขา และจะเปิดครบ 500 สาขา ในอนาคตเมนูท่ีขึ้น
ช่ือและเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัจะผสมผสานความวฒันธรรมตะวนัตกและตน้ต ารับอาหารญ่ีปุ่ นเขา้
ดว้ยกนัโดยยงัคงรักษาความอร่อยของอาหารจากฝีมือท่ีเป็นเลิศเสมอมา 
นอกจาก ร้าน “ยาโยอิ” แลว้คุณสุเอยูกิ ยงัด าเนินธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารขา้วกล่อง(เบ็นโตะ) ทัว่
ประเทศญ่ีปุ่ น กว่า 2,400 สาขา ซ่ึงประสบความส าเร็จ เป็นอย่างมากและบริษทัไดจ้ดทะเบียนอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่ น ชาวญ่ีปุ่ นรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “Hotto Motto” 
ปัจจุบนั ร้านยาโยอิ มีทั้งหมด 171 สาขา  
 
ส่วนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ(2559)ท าการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยันั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการไทยและต่างประเทศท่ีมีความตอ้งการด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ไดเ้ห็นถึงการรับรู้เก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้ริโภคชาวไทยเพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาร้านอาหาร
ของตนเองอนัจะท าใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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 ผูว้ิจยัไดมี้การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวน 11 คนซ่ึงทั้งหมดเป็นผูบ้ริโภคท่ี
รับประทานอาหารญ่ีปุ่ นอยูเ่ป็นประจ าโดยค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์นั้นครอบคลุมขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภค ตั้งแต่ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
ญ่ีปุ่ น การรับรู้เก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ น กระบวนการในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ น และขอ้มูลส่วนตวัของผูถู้ก
สัมภาษณ์ โดยทางผูวิ้จยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมจากทาง
กระทรวงของทางประเทศญ่ีปุ่ นและทางองคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นขอ้มูล
สนบัสนุนในงานวิจยัคร้ังน้ี 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่เหตุจูงใจท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นเพราะอาหารญ่ีปุ่ นเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ทานแลว้ไม่อว้น 
ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียม ทางผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัคุณภาพ
ของวตัถุดิบ โดยจะตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ มีความสดใหม่ กลุ่มอา้งอิงคือเพื่อน ช่องทางในการ
คน้หาขอ้มูลท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการคน้หาขอ้มูลผ่านโลกออนไลน์ และปัจจยัส่วนส่วนประสมทาง
การตลาดพบวา่ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่ วตัถุดิบมีความสดใหม่ มีรายการอาหารให้
เลือกหลากหลายน าเขา้วตัถุดิบหลกัจากต่างประเทศ รสชาติอร่อย ถูกปาก การจดั-ตกแต่งอาหารมี
ความสวยงาม ส่งผลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียมมากท่ีสุด ในส่วนของปัจจยั
ทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เน่ืองจากทางผูบ้ริโภคไม่ค  านึงถึงถึงความคุม้ในการ
รับประทาน แต่จะเนน้ในเร่ืองของคุณภาพของวตัถุดิบมากกวา่ 

 ดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นพบวา่กลุ่มตวัอย่างจะรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นร้านเดิม
ท่ีทานอยู่ประจ าเน่ืองจากไม่มัน่ใจในรสชาติของร้านใหม่ท่ีไดไ้ปลอง ประเภทของอาหารญ่ีปุ่ นท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือซูชิและซาชิมิลกัษณะอาหารท่ีทางกลุ่มตวัอย่างนิยมไปรับประทานนั้น
จะเป็นอาหารแบบอาหารจานเดียว เพราะ มีความรู้สึกว่ามีคุณภาพท่ีดีกว่าร้านอาหารญ่ีปุ่ นแบบบุฟ
เฟ่ตโ์ดยเพื่อนและครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่ นมากท่ีสุด 

 ขวญัพงศ ์พนัธ์เจริญวรกุล(2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบ 
สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบความตรงของเน้ือหา และความ
น่าเช่ือถือ ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน ไดร้ะดบัความน่าเช่ือถือ 0.772 
และแจกใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารทท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัใน
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คนและวิธีทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และ
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สถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ดา้นคุณสมบติัไดแ้ก่ เพศ อายรุายไดเ้ฉล่ียความถี่ท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น 
ระดบัการศึกษา และดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ปัจจยัแรงจูงใจ 
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยแีละความพึงพอใจ สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าระดบัแสดงความ
คิดเห็น ค่าเฉล่ีย ค่าความถี่ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ  

 วิชยา ทองลพัท(์2559)ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชปั้จจยัดา้นประชากร 
ศาสตร์ (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ) และปัจจยัดา้นส่วน ประสมทาง
ตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้น บุคคล (People) ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
(Process) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารทัว่ไป หรือร้านอาหารประเภท ชาบู สามารถทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคและน าผล การวิจยัมา
วิเคราะห์และประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการ ต่าง ๆ 
ต่อไป 

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูโดย
เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน นอกจากน้ีผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูท่ี
แตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูนอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 
20,000 บาทต่อเดือนและกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูต ่าท่ีสุดส าหรับกลุ่มอาชีพพบวา่กลุ่มพนกังาน
เอกชนมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูนอ้ยกวา่กลุ่มขา้ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
 ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร
นานาชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพือ่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหาร นานาชาติโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจกกบักลุ่ม



27 
 

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้รับประทานอาหาร ร้านอาหารนานาชาติในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด และมี
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิง
พรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
คือสมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพหยา่ร้าง ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท ความถี่ในการรับประทานอาหารนานาชาติคือ 1 คร้ังตอ่เดือน โดยนิยมทานอาหารญ่ีปุ่ น
มากท่ีสุดทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อทั้งปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพ
การใหบ้ริการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของร้านอาหารนานาชาติภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นของคุณภาพการ
ใหบ้ริการ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เกอ ซ่ง(2559) ท าการศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ความใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ความใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่และความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีใชบ้ริการร้านอาหารไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี ก าลงัศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 3,000 หยวน (1 หยวน 
เท่ากบั 5 บาท) ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ราคาเฉล่ียของค่าอาหารในแต่ละ 
ม้ือท่ีใชบ้ริการร้านอาหารไทยโดยส่วนใหญ่คือ ราคานอ้ยกวา่ 500 บาท และผลการทดสอบ 
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัความใส่ใจในสุขภาพ 
ส่วนปัจจยัคุณภาพอาหาร ปัจจยัการบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการ 
ตอบสนองไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน 
กรุงเทพมหานคร 
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 ธนัยพร ตูจิ้นดา(2562) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบริการ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขา
เพชรเกษมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุก ดาวรรณ 
สมบูรณ์วรรณะ.(2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมทาง การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพชญาณ์ 
อคัรพงศโ์สภณ (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชธ้นาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดัของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชธ้นาคารไทย พาณิชย ์จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ 
น่าเช่ือถือ การตอบสนองของพนกังาน การเอาใจใส่ การบริการดว้ยใจ พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการ บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเอาใจใส่พนกังาน การบริการดว้ยใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เบญชภา แจง้เวชฉาย.(2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน กรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรประภา ไชยอนุกูล. (2557) ไดท้ าการ วิจยัเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของสถานท่ีท่องเท่ียวมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ คุณภาพการ
ใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในทิศทาง เดียวกนั    
จากการสรุปจะเห็นไดด้งัน้ี 
 เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ(2559)ท าการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร การสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ และกระบวนการลว้นแลว้แต่ส่งผลในการ
ตดัสินในเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นทั้งส้ิน รวมไปถึงคุณภาพในการใหบ้ริการทั้งเร่ือง ความ
เช่ือถือไวใ้จได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ และการรู้จกัลูกคา้เป็นอยา่งดีก็เป็นก็เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจของผูบ้ริโภคเช่นกนั แต่ทั้งน้ีไม่ไดพู้ดถึงความเป็นรูปธรรมของการบริการและการเช่ือมัน่
ในตวัของผูบ้ริโภควา่มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ โดยสรุปแลว้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียมในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ขวญัพงศ ์พนัธ์เจริญวรกุล(2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร และกระบวนการ ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัทั้งส้ิน แต่ไม่ไดพู้ดถึง การสร้างและน าเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพ
วา่มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ ในเร่ืองของคุณภาพการใหบ้ริการนั้นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ 
ความเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ และความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
บริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติั แต่ไม่ไดพู้ดถึงความเป็นรูปธรรมของบริการ 
และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้วา่มีผลต่อการตดัสินใจบริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหาร
อตัโนมติัหรือไม่อยา่งไร โดยสรุปแลว้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพ 
มหานคร 
 วิชยา ทองลพัท(์2559)ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
บุคลากร มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูทั้งส้ิน แต่ช่องทางในการจดั
จ าหน่ายและการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางการภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารประเภทชาบู ในเร่ืองของคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้งความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ 
ความเช่ือถือไวใ้จได ้ การตอบสนอง ลว้นมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท
ชาบูทั้งส้ิน ส่วนในเร่ืองของการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ไม่ไดมี้พูดถึง
ไวว้า่มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ โดยสรุปแลว้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร
นานาชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและการ
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น าเสนอภาพลกัษณ์และกระบวนการลว้นแลว้แต่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานา 
ชาติทั้งส้ิน รวมไปถึงคุณภาพในการใหบ้ริการทั้งเร่ือง ความเช่ือถือไวใ้จได ้ การตอบสนองต่อลูกคา้ 
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และการรู้จกัลูกคา้เป็นอยา่งดี ยงัส่งผลใหลู้กคา้มีความพงึพอใจในการ
บริโภคอาหารนานาชาติ โดยสรุปแลว้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการมีผลตอความ
พงึพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 เกอ ซ่ง(2559) ท าการศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ความใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง ผลิตภณัฑ ์ บุคลากร 
และการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน แต่ไม่ไดพู้ดถึง ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการ วา่มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ ในเร่ืองของคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง ความเป็น
รูปธรรมของการใหบ้ริการ การตอบสนองต่อลูกคา้ และการเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ยงัคงส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยสรุปคือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไม่ไดมี้ผลมากนกักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
แต่คุณภาพการใหบ้ริการยงัคงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
 ธนัยพร ตูจิ้นดา(2562)ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนย ์
บริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและการ
น าเสนอภาพลกัษณ์และกระบวนการลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนย ์ บริการโต
โยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม รวมไปถึงคุณภาพในการใหบ้ริการทั้งเร่ือง ความเป็นรูปธรรม
ของการใหบ้ริการ การตอบสนองต่อลูกคา้ และการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนย ์ บริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม โดยสรุปแลว้ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนย ์ บริการโต
โยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความความพึง
พอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแคโดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การทดสอบเคร่ืองมือ 
7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยบริโภคอาหารในร้านอาหาร ยาโยอิ 
สาขาซีคอนบางแค ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน
ของผูบ้ริโภคร้านยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร  
W.G.cochran (1953) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อย
ละ 5 ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 

n =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
 

 

n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
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p   คือ   สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

e   คือ   ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

Z   คือ   คะแนนมาตรฐานจากการค านวณระดบัความเช่ือมัน่ 

             ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  คะแนนมาตรฐาน = 1.96 

  แทนค่า  n     =     
0.5(1−0.5)1.962

0.052  
           =    384 

โดยขนาดกลุ่มตวัอย่าง 384 คน โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาด
เล่ือนร้อยละ 5 เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลผูวิ้จยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 
ตวัอยา่ง 
 
สมมติฐานท่ี 1  
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  1.1 ผลิตภณัฑ ์

  1.2 ราคา 

  1.3 ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

  1.4 การส่งเสริมการตลาด  

  1.5 บุคคลากร 

  1.6 การสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

  1.7 กระบวนการ 

สมมติฐานท่ี 2 

 2. คุณภาพการใหบ้ริการ 

  2.1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

  2.2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

  2.3 การตอบสนองต่อลูกคา้ 

  2.4 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

  2.5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 3 

 3. ความพึงพอใจในการบริโภค 
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  3.1 ความสะดวกรวดเร็ว 

  3.2 รสชาติของอาหาร 

  3.3 รูปลกัษณ์ของอาหาร 

  3.4 ราคามีความเหมาะสม 

 

2. การสุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling ) โดยในการ
เลือกผูวิ้จยัเลือกการสุ่มแบบ การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling )   การสุ่ม
ตามระดบัชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน เป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นสัดส่วนตามจ านวนของประชากรใน
แต่ละชั้น ซ่ึงผูวิ้จยัจะเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นเอง โดยไม่ไดค้  านวณหาตาม
สัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้น โดยสามารถค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี  
ประชากรในเขต บางแค ปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 193,491 คน โยแบ่งเป็นแขวงไดด้งัน้ี  
 แขวงบางแค  38,955 = ร้อยละ 20  = 80  คน 
 แขวงบางแคเหนือ 60,111 = ร้อยละ 31  = 124  คน 
 แขวงบางไผ ่  39,996 = ร้อยละ 21  = 84  คน 
 แขวงหลกัสอง  54,429 = ร้อยละ 28  = 112  คน  
โดยสรุปไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน จาก 4 แขวงในเขตบางแค  
หลงัจากไดจ้ านวนประชากรแลว้ใชก้าร การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple random sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม  
 

3. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 400 ชุดจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 44 ขอ้ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ โดยค าถามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูใ้ช้งาน จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ความถ่ีในการรับประทานอาหารร้านยาโยอิ ประเภทของอาหารท่ีทาน โดยเป็นค าถามท่ีให้เลือก
ค าตอบ เพียงค าตอบเดียว 
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 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดของร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบาง
แค ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 20 ข้อ ซ่ึงประกอบไปด้วย
ปัจจยั 1 ดา้น คือ  1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการของร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  ลกัษณะของ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 8 ขอ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยั 1 ดา้น คือ  1. 
คุณภาพการใหบ้ริการ  
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจอาหารในร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบาง
แค  เป็นขอ้มูลความพึงพอใจอาหารในร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 8 ขอ้ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยปัจจยั 1 ดา้น คือ  1. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) 

4. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเคร่ืองในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการคน้ควา้จากเอกสารต ารางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา 
ปรับปรุงแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบการวิจยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ (Multiple Choices) มีจ านวน 8 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถี่ในรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น 
ประเภทอหารท่ีรับประทาน  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดของร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 20 ขอ้ โดยปัจจยัทางการตลาด มีการสอบถามรสชาติ
ความสด ความสะอาด ความหลากหลาย ราคา ความเหมาะสมของอาหาร เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการของร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  ลกัษณะของ
ค าถามเป็น แบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่การใหบ้ริการอาหารท่ี รวดเร็ว 
ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก พนกังานมีการบริการท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 
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 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจอาหารในร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค  ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มีจ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ความพึงพอใจอาหาร การรับขอ้มูล ราคา 
รูปลกัษณ์เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) 
  
ซ่ึงส่วน 2 – 4 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานประเมินค่า 5 ระดับความคิดเห็น โดย
เรียงล าดบั จากระดบัท่ี 5 คือความส าคญัมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด คือระดบั 1 
ดงัน้ี 
      5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 
      4  หมายถึง  ส าคญัมาก 
      3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 
      2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 
      1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  
 การจดัชั้นหรือเกณฑค์ะแนนเฉล่ียส าหรับแต่ละรายการวา่อยูร่ะดบัใด ใชวิ้ธีการดงัน้ี 

 อนัตรภาค =  
พิสัย

จ านวนระดบัชั้น
 

 

   = 
5−1

5
 

 
   = 0.8 
 
 เกณฑ์ก าหนดระดับค่าคะแนนเพื่อน ามาจดักลุ่ม โดยค่าเฉล่ียของแต่ละรายการคือ น า
คะแนนทั้งหมดของแต่ละรายการมาหาคาเฉล่ียแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์คะแนนเพื่อระบุว่า 
รายการใดอยูเ่กณฑใ์ดบา้งแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
 4.21 – 5.00     ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20     ระดบัความส าคญัมาก 
 2.16 – 3.40     ระดบัความส าคญัปานกลาง 
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 1.81 – 2.60     ระดบัความส าคญันอ้ย 
 1.00 – 1.80     ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
  

5. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ท าการศึกษาเอกสารทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น แนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 2. การวิเคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามให้
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเน้ือหา โดยการวิเคราะห์
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC) โดยก าหนดให ้
 +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 จากนั้นน ามาค านวณค่า IOC โดยใชสู้ตร 
 

  IOC =  
Σ𝑅

𝑁
  

 
 เม่ือ    IOC หมายถึง ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์

  ΣR   หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N      หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะห์ความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
ใชว้ิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Litem – Objective Congruence : IOC ) เกณฑก์ารวดั
ค่า IOC หากมีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป จะแสดงวา่ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือตรงตาม
เน้ือหา โดยผลการวิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ มีค่าดชันี
ระหวา่ง 0.66 ถึง 1.00 คือ 0.98 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและเขา้ใกล ้ 1.00 แสดงวา่ค าถามทั้งหมดมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงกบัเน้ือหา 
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6. การทดสอบเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดด้ าเนินการใน 2 ลกัษณะ 1. การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และ 2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
 5.1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม
น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้น วา่มีความถูกตอ้ง
ตามตวัแปรท่ีตอ้งการหรือไม่ จากนั้นรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งรายการขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัดว้ยค่า IOC 

 5.2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient) ซ่ึงน ามาใชใ้นการวดัค่าความเช่ือมัน่อยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง โดยใช้
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคาะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของการวดัค่าสัมประสิทธ์แอลฟาควรมีค่า
ในระดบั .70 ขึ้นไป ก็ถือเป็นค่าท่ียอมรับไดใ้นกรณีท่ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 (Hair, Black, Babin,Anderson & Tatham, 2006) 
 ในการตรวจสอบความเท่ียงผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความเท่ียงทั้งขอ้มูลทดลองใช ้ (n = 40) 
และขอ้มูลท่ีเก็บจริงจากผูใ้ชบ้ริการร้านอาร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  (n = 400) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

7. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ 
(Rabbit Line Pay) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มูลตวัแปรดา้นต่าง ๆดงัน้ี 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA)  
 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) ในการ
ทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) และ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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สูตรการหา Multiple Regression Analysis (MRA)  
 
Y = 𝑏0 +𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+……+𝑏𝑘𝑥𝑘  

เม่ือ 
 K  หมายถึง จ านวนตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นสมการ 
 Y  หมายถึง ค่าประมาณหรือท านาย 
 𝑏0 หมายถึง แทนค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย 
 𝑏1,….,𝑏𝑘   หมายถึง น ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์การถดถอยของตวัแปรอิสระ
   ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
 𝑥1,….,𝑥𝑘   หมายถึง คะแนนตวัแปรอิสระ ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บาง

แค โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้เคยบริโภคร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัคุณภาพ

การใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของความพึงพอใจ

อาหารในร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

 4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ ท่ีเคยบริโภคร้านยาโยอ ิสาขาซีคอน บางแค 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ 

สาขา ซีคอนบางแค ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

การรับประทานอาหารร้าน ยาโยอิ สาขาซีคอนบางแคบ่อยแค่ไหน นิยมทานอาหารประเภทใดมาก

ท่ีสุด 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 157 39.3 

หญิง 243 60.7 

รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของขอ้มูลเพศ 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมาก

ท่ีสุด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเพศชายจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามล าดบั

จากมากไปหานอ้ย 
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อายุ จ านวน ร้อนละ 
15 – 20 ปี - - 
21 – 25 ปี 105 26.2 
26 – 30 ปี 177 44.2 
31 – 35 ปี 55 13.8 
36 – 40 ปี 22 5.5 
41 - 45 ปี 18 4.5 
46 – 50 ปี 12 3.0 

51 ปีขึ้นไป 11 2.8 
รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนร้อยละของขอ้มูลอายุ 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มอาย ุระหว่าง  

26 – 30 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 21 – 25 ปี จ านวน 105 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมา

คืออายรุะหวา่ง 36 – 40 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 41 - 45 ปีจ านวน 

18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 46 – 50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ

อาย5ุ1 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 250 62.5 

สมรส/อยูด่ว้นกนั 150 37.5 
หยา่ร้าง - - 
หมา้ย - - 

รวม 400 100.0 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของขอ้มูลสถานภาพ 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 250 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.5 และสมรสจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 128 32.0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 234 58.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 38 9.5 

รวม 400 100.0 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของขอ้มูลการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และสุดทา้ยคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 38 9.5 
ธุรกิจส่วนตวั 102 25.5 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 163 40.7 
นกัเรียน/ นกัศึกษา 65 16.3 
พ่อบา้น/แม่บา้น 24 6.0 
อ่ืน ๆ 8 2.0 
รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนร้อยละของขอ้มูลอาชีพ 

 จากตารางท่ี 4.4 การศึกษาพบวา่ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ พนกังาน/ลูกจา้ง

บริษทัเอกชน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 102 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ นกัเรียน/ นกัศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลง 

มาคือ ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รองลงมาคือ พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืน ๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย 
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รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000 บาท 43 10.7 
10,001 – 20,000 บาท 191 47.7 
20,001 – 30,000 บาท 111 27.8 
30,001 – 50,000 บาท 41 10.3 
มากกวา่ 50,000 บาท 14 3.5 
รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนร้อยละของขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 จากตารางท่ี 4.6 จากการศึกษาพบวา่ระดบัรายได ้ ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือ 

ระดบัรายได ้ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้

20,001 – 30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้ 30,001 – 50,000 

บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และล าดบันอ้ยท่ีสุดคือรายได ้มากกวา่ 50,000 บาท  จ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

มีการรับประทานอาหารร้าน ยาโยอิ 
สาขาซีคอนบางแคบ่อยแค่ไหน 

จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังต่อปี 104 26.0 
1 คร้ังต่อเดือน 147 36.8 
1 คร้ังต่อ 2 สัปดาห์ 64 16.0 
1 คร้ังต่อสัปดาห์ 65 16.3 
มากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 20 5.0 
รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนร้อยละของขอ้มูลมีการรับประทานอาหารร้าน ยาโยอิ 

สาขาซีคอนบางแคบ่อยแค่ไหน 
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 จากตารางท่ี 4.7 จากการศึกษาพบวา่ความบ่อยในการเขา้รับรับประทานอาหารร้าน ยาโยอิ 

สาขาซีคอนบางแค ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมากท่ีสุดคือ รับประทาน 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 147 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ  

 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อ 2 สัปดาห์ จ านวน 64 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.0 และสุดทา้ยคือ มากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตาม 

ล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

นิยมทานอาหารประเภทใดมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 

อาหารเรียกน ้าย่อย 24 6.0 
เมนูเซ็ต 155 38.7 
อาหารประเภทขา้ว 116 29.0 
อาหารประเภทเส้น 58 14.5 
เบนโตะ 47 11.8 
รวม 400 100.0 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนร้อยละของขอ้มูลมีการนิยมทานอาหารประเภทใดมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.8 จากการศึกษาพบวา่ อาหารท่ีมีผูนิ้ยมทานมากท่ีสุดไดแ้ก่ เมนูเซ็ต จ านวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมารคืออาหารประเภทขา้ว จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 

รองลงมารคืออาหารประเภทเส้น จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมารคืออาหารประเภท

เบนโตะ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และสุดทา้ยอาหารประเภทอาหารเรียกน ้าย่อย จ านวน 24 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านผลติภัณฑ์ 

�̅� S.D. การแปลค่า 

รสชาติอาหารถูกปากคนไทย 4.12 0.80 มาก 
ความสดสะอาดของอาหาร 4.27 0.68 มาก 
ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.19 0.68 มาก 
รวม 4.19 0.72 มาก 

ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.19 และเม่ือแยกพิจารณาราย

ขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ความสดสะอาดของอาหาร ค่าเฉล่ีย 4.27  

ความหลากหลายของเมนูอาหาร ค่าเฉล่ีย 4.19 และรสชาติอาหารถูกปากคนไทย ค่าเฉล่ีย 4.12 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านราคา 

�̅� S.D. การแปลค่า 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บประทาน 4.09 0.70 มาก 
อาหารราคาถูกกวา่ร้านประเภทเดียวกนั 3.96 0.83 มาก 
รวม 4.0 0.76 มาก 

ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นราคา 

 จากตงรางท่ี 4.10  ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.0  และเม่ือแยกพิจารณาราย

ขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ

ประทาน ค่าเฉล่ีย 4.09 และอาหารราคาถูกกวา่ร้านประเภทเดียวกนั ค่าเฉล่ีย 3.96 ตามล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

�̅� S.D. การแปลค่า 

ท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ 4.13 0.75 มาก 
สถานท่ีของร้านมีความปลอดภยั 4.16 0.65 มาก 
ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีตั้งดี เดินทางสะดวก 4.22 0.73 มาก 
รวม 4.17 0.59 มาก 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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 จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.17 และเม่ือแยก

พิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีตั้งดี เดินทาง

สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.22 สถานท่ีของร้านมีความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 4.16 และท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ 

ค่าเฉล่ีย 4.13 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

�̅� S.D. การแปลค่า 

มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อใหสิ้ทธิพิเศษต่าง ๆ 4.02 0.80 มาก 
การการจดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 4.10 0.81 มาก 
 มีการบริการท่ีดีจากพนกังาน 4.20 0.77 มาก 
รวม 4.10 0.69 มาก 

ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.10 และเม่ือแยก

พิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี มีการบริการท่ีดีจากพนกังาน 

ค่าเฉล่ีย 4.20 การการจดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ีย 4.10 และมีการท าบตัรสมาชิกเพื่อใหสิ้ทธิ

พิเศษต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านบุคคลากร 

�̅� S.D. การแปลค่า 

พนกังานใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัอาหารท่ีตอ้งการได้ 4.17 0.80 มาก 
พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 4.20 0.80 มาก 
พนกังานมีความซ่ือสัตยใ์นการใหบ้ริการ 4.18 0.78 มาก 
พนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน  4.16 0.76 มาก 
 ร้านมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ 4.33 0.72 มาก 
รวม 4.21 0.67 มาก 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นบุคลากร 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 และเม่ือแยกพิจารณาราย

ขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ร้านมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.33 พนกังาน

มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ค่าเฉล่ีย 4.20 พนกังานมีความซ่ือสัตยใ์นการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.18 พนกังานให้

ค าแนะน าเก่ียวกบัอาหารท่ีตอ้งการได ้ ค่าเฉล่ีย 4.17 และพนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน 

ค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

�̅� S.D. การแปลค่า 

การใหบ้ริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน 4.26 0.71 มาก 
ระบบบริการมีความทนัสมยั 4.20 0.72 มาก 
รวม 4.23 0.65 มาก 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 4.23 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี การ

ใหบ้ริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 4.26 และระบบบริการมีความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.20 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ด้านกระบวนการ 

�̅� S.D. การแปลค่า 

มีสถานท่ีรองรับลูกคา้เพียงพอ 4.16 0.78 มาก 
สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 4.18 0.81 มาก 
รวม 4.17 0.72 มาก 

ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นกระบวนการ 

 จากตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.17 และเม่ือแยกพิจาร- 

ณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 

ค่าเฉล่ีย 4.18 และมีสถานท่ีรองรับลูกคา้เพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการของร้านยาโยอ ิสาขา ซีคอนบางแค 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิ
สาขา ซีคอนบางแค ด้านความเป็นรูปธรรมของ

บริการ 

�̅� S.D. การแปลค่า 

มีการบริการอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้งรอนาน 4.10 0.74 มาก 
รวม 4.10 0.74 มาก 

ตงรางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา 

ซีคอนบางแค ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.10 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิ
สาขา ซีคอนบางแค ด้านความเช่ือถือไว้ใจได้ 

�̅� S.D. การแปลค่า 

ร้านอาหารมีพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 4.20 0.70 มาก 
รวม 4.20 0.70 มาก 

ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้

 จากตารางท่ี 4.17 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา 

ซีคอนบางแค ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20 

 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิ
สาขา ซีคอนบางแค ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  

�̅� S.D. การแปลค่า 

พนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 4.15 0.73 มาก 
มีการบริการท่ีไดม้าตรฐานเหมือนกนัทุกคร้ัง  4.16 0.78 มาก 
รวม 4.15 0.69 มาก 

ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา 

ซีคอนบางแค ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15 และเม่ือแยกพิจารณา

รายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี มีการบริการท่ีไดม้าตรฐานเหมือนกนัทุก

คร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.16 และพนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบัจาก

มากไปหานอ้ย 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิ
สาขา ซีคอนบางแค ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อ

ลูกค้า  

�̅� S.D. การแปลค่า 

พนกังานเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

4.17 0.74 มาก 

พนกังานมีการบริการท่ีไม่ผิดพลาด 4.13 0.83 มาก 
รวม 4.15 0.70 มาก 

ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  

 จากตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา 

ซีคอนบางแค ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15 และเม่ือแยก

พิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี พนกังานเอาใจใส่และมีความ

กระตือรือร้นในการท างาน ค่าเฉล่ีย 4.17 และพนกังานมีการบริการท่ีไม่ผิดพลาด ค่าเฉล่ีย 4.13 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิ
สาขา ซีคอนบางแค ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า   

�̅� S.D. การแปลค่า 

พนกังานมีความเป็นมิตรในการใหบ้ริการ 4.24 0.73 มาก 
พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.24 0.74 มาก 

รวม 4.24 0.69 มาก 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้   

 จากตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของร้านยาโยอิ สาขา 

ซีคอนบางแค ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.24 และเม่ือแยกพิจารณา

รายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี พนกังานมีความเป็นมิตรในการใหบ้ริการ 

ค่าเฉล่ีย 4.24 และพนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.24 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของความพงึพอใจอาหารใน
ร้านยาโยอ ิสาขา ซีคอนบางแค  

ปัจจัยด้านความพงึพอใจอาหารในร้านยาโยอ ิสาขา 
ซีคอนบางแค 

 

�̅� S.D. การแปลค่า 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้ของทางร้าน มี
การบริการอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้งรอนาน 

4.14 0.82 มาก 

ความพึงพอใจในการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค 4.14 0.77 มาก 
ความพึงพอใจต่อรูปลกัณ์ของตวัผลิตภณัฑข์องทาง
ร้าน 

4.15 0.70 มาก 

ความพึงพอใจต่อรสชาติของตวัผลิตภณัฑข์องทาง
ร้าน 

4.16 0.78 มาก 

ความพึงพอใจต่อราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 4.11 0.78 มาก 
ความพึงพอใจต่อการท าการตลาดของทางร้าน 4.17 0.79 มาก 
ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของทาง
ร้าน 

4.18 0.76 มาก 

ความพึงพอใจในความสดสะอาดของวตัถุดิบ 4.20 0.76 มาก 
รวม 4.15 0.77 มาก 
ตางรางท่ี 4.21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความพึงพอใจอาหารในร้านยาโยอิ สาขา ซีคอน

บางแค 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

deviations) และระดบัความคิดเห็นในส่วนของความพึงพอใจอาหารในร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบาง

แค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความพึงพอใจในความ

สดสะอาดของวตัถุดิบ ค่าเฉล่ีย 4.20 ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของทางร้าน ค่าเฉล่ีย 

4.18 ความพึงพอใจต่อการท าการตลาดของทางร้าน ค่าเฉล่ีย 4.17 ความพึงพอใจต่อรสชาติของตวั

ผลิตภณัฑข์องทางร้าน ค่าเฉล่ีย 4.16 ความพึงพอใจต่อรูปลกัณ์ของตวัผลิตภณัฑข์องทางร้าน ค่าเฉล่ีย 

4.15 ความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้ของทางร้าน มีการบริการอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้ง

รอนาน ค่าเฉล่ีย 4.14 ความพึงพอใจในการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค ค่าเฉล่ีย 4.14 และความพึงพอใจต่อ

ราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.11 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

 𝑯𝟎 : ปัจจยัดา้นประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 𝑯𝟏 : ปัจจยัดา้นประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 ตารางท่ี 4.22 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

ตัวแปร ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

BETA T SIG. 

ค่าคงท่ี -0.332  -2.826 0.005* 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( PRODUCT) 0.369 0.320 6.963 0.000* 

ปัจจยัดา้นราคา ( PRICE) 0.132 0.136 4.035 0.000* 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

(PLACE) 
-0.007 -0.006 -0.150 0.880 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
(PROMOTION) 

-0.91 -0.092 -2.007 0.045* 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  
(PEOPLE) 

0.157 0.153 3.069 0.002* 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ทางกายภาพ 

(PHYSICAL EVIDENCE) 

0.303 0.289 6.395 0.000* 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
(PROCESS) 

0.212 0.211 5.546 0.000* 

ADJUST 𝑹𝟐= 0.803 𝑹𝟐 = 0.806     SEE = 0.30470      
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร มี

ตวัแปรอิสระจ านวน 6 ตวัแปร ท่ีมีความส าคญัทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ไดร้้อยละ 80.30 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมี

อ านาจในการท านายความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ไดดี้ท่ีสุดคือ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ( Beta = 0.320) รองลงมา ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (Beta = 

0. 289)  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Beta = 0.211) ปัจจยัดา้นบุคลากร (Beta = 0.153) ปัจจยัดา้นราคา 

(Beta = 0.136) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta = 0.092) ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  

 2. สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยา

โยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

 𝑯𝟎 : ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 𝑯𝟏 : ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 ตารางท่ี 4.23 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

 

ตัวแปร ค่า
สัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

BETA T SIG. 

ค่าคงท่ี 0.147  1.414 0.158 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.203 0.218 5.565 0.000* 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 0.022 0.023 0.615 0.539 
การตอบสนองต่อลูกคา้ 0.242 0.245 5.432 0.000* 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 0.052 0.053 1.210 0.227 
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 0.440 0.445 11.066 0.000* 

ADJUST 𝑹𝟐= 0.798 𝑹𝟐 = 0.801     SEE = 0.30797   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 

ตวัแปร มีตวัแปรอิสระจ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ 

สาขา ซีคอนบางแคร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ 

สาขา ซีคอนบางแค ไดร้้อยละ 79.80 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านาย ความพึง

พอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ไดดี้ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ

ลูกคา้ ( Beta = 0.445) รองลงมา ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ( Beta = 0.245) และ ปัจจยัดา้น

การตอบสนองต่อลูกคา้ ( Beta = 0.218) ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน 

บางแค ซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล ดงัน้ี  

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  

 ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ปัจจยัดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  

 ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจในการบริโภค

ร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ไดร้้อยละ 80.30 โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ( Beta = 0.320) รองลงมา 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ (Beta = 0. 289)  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Beta = 0.211) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร (Beta = 0.153) ปัจจยัดา้นราคา (Beta = 0.136) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Beta = 0.092) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีอ านาจในการ

ท านายการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี  

 5.1.2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหาร

ยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

  ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ปัจจยัดา้นการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ปัจจยัดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

และปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัร่วมกันอธิบายความผนัแปรของคุณภาพการให้บริการ มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค  ไดร้้อยละ 79.80 โดย

พบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ 

สาขา ซีคอนบางแค คือ ปัจจยัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (beta = 0.445) ปัจจยัดา้นการตอบสนอง

ต่อลูกคา้ (beta = 0.245) ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (beta = 0.218) โดยมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ

สมการดงัน้ี  

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแคให้

ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดงัน้ี  

  ด้านผลติภัณฑ์ อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากอาหารของทางร้านมีหลากหลาย และ

ครอบคลุมท่ีจะสามารภทานไดท้ั้งครอบครับไม่วา่จะเป็น ของทานเล่น เมนูแบบเซ็ต ดงบุริ เบนโตะ 

ราเมง เคร่ืองเคียงต่าง ๆ ท่ีสามารถสั่งเพิ่มได ้และยงัมีเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายไวค้อยบริการแก่ลูกคา้ 

อีกทั้งยงัมีเมนูใหม่ๆ ท่ีเหมาะกบัเทศกาลหรือช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีคอยสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาเพื่อให้

ลูกคา้ไดรั้บความแปลกใหม่อยูเ่สมอ เกิดคสามน่าสนใจในการอยากเขา้รับประทานอยา่งต่อเน่ือง

โดยท่ีสามารถทานเมนูท่ีไม่ซ ้ากนัได ้ 

  ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจาก ทางร้าน

มีลกัษณะทางการภาพท่ีดี ไม่วา่จะเป็น การแต่งตวัของพนกังานท่ีสะอาด เรียบร้อย มีค าพูดท่ีสุภาพ 

มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพราะทางร้านค านึงถึงส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บเป็นหลกั และลกัษณะของร้านยงั

มีความสะอาด สวย สบายตา เหมาะท่ีจะนัง่รับประทานอาหารเป็นอยา่งยิง่  

  ปัจจัยด้านกระบวนการ อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านมีกระบวนการสั่ง

อาหารท่ีรวดเร็ว โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ใหลู้กคา้ไดส้ั่งอาหารเองได ้จะไดไ้ม่ตอ้งมีพนกังานมายืน่

รอ สามารถสั่งเองไดต้ลอดเวลา รวมถึงกระบวนการในการช าระเงินสามารถช าระไดห้ลายช่องทาง

สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีไม่ชอบพกเงินสด  



56 
 

  ปัจจัยด้านบุคลากร อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านเป็นร้านอาหารจึงมีการเนน้

ในเร่ืองการบริการเป็นพิเศษ พนกังานท่ีร้านจึงสามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เขา้ใจลูกคา้เป็น

อยา่งดี แมว้า่ลูกคา้ จะตอ้งการแบบไหนก็สามารถท าใหไ้ด ้(ภายในขีดจ ากดัของทางร้าน) ไม่ใส่

อารมณ์กบัลูกคา้ เพราะลูกคา้คือพระเจา้  

  ปัจจัยด้านราคา อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านมีเมนูท่ีหลากหลายและราคา

เหมาะสมกบัสินคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดอ้าหารท่ีดี ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้และในเมนูมีการระบุราคาของ

อาหารไวช้ดัเจน เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกทานตามความเหมาะสม 

  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากทางร้านมีโปรโมชัน่ท่ี

หลากหลายเพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกรับประทานอาหารไดใ้นแบบท่ีตนเองตอ้งการและเหมาะสมกับ

ลูกคา้ 

  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ(2559) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   

 ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญ่ีปุ่ นระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแคให้

ความส าคญักบัคุณภาพการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

  ปัจจัยด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านมีการใส่ใจ

และค านึงถึงความตอ้งการขอ้งลูกคา้เป็นส าคญั วา่ลูกคา้ตอ้งการอาหารแบบไหน บรรยากาศในร่น

อยา่งไร การสั่งอาหารแบบไหนท่ีลูกลูกคา้จะพอใจ และการช าระเงินแบบไหนท่ีลูกคา้สะดวกใจ

ท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด   

  ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อลูกค้า อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านมีการ

ตอบสนองความตอ้งการใหลู้กคา้เตม็ท่ี ในขีดจ ากดัและกฎท่ีร่นสามารถท าได ้เพื่อใหลู้กคา้

ประทบัใจแก่ร้านมากท่ีสุด  

  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวา่ ปัจจยั

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคอาหารนานาชาติ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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  ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยูใ่นระดบัท่ีมาก เน่ืองจากทางร้านมีการ

บริการท่ีมีมาตรฐานท่ีจะบริการแก่ลูกคา้ทุกท่านในระดบัเดียวกนัไม่เลือกปฏิบติักบัท่านใดมากกวา่

กนั  

  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัวิชยา ทองลพัท(์2559)ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไดก้ล่าวา่ ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 5.3 ข้อเสนอแนะ  

  จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ 

สาขาซีคอน บางแค สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้ 

  1. จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบวา้ โปรโมชัน่ของทางร้านยงัไม่ดึงดูดใจลูกคา้

มากพอ หรืออาจจะถึงดูดไดแ้ค่บางกลุ่มเท่านั้น ทางร้านควรมีโปรโมชัน่หรือเมนูอาหารท่ีเอาใจ

ส าหรับครอบครัวมากกวา่น้ี เพื่อท่ีลูกคา้ท่ีมาเป็นครอบครัวจะไดป้ระทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีก

คร้ังซ่ึงลูกคา้กลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีน่าสนใจและน่าดึงดูดใจมาก  

  2.ทางร้านควรมีการสร้างความเช่ือมนัและเช่ือใจใหแ้ก่ลูกคา้มากกวา่เดิมอาจจะเป็น

ในทางของอุปกรณ์ท่ีใหใ้นการสั่งอาหาร ใหมี้การสรุปรายการอาหารบนหนา้จอหลกัตลอดเวลาและ

มีสัญลกัษณ์แสดงเม่ืออาหารถูกเสิร์ฟใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถดูไดว้า่สั่งอะไรไปบา้ง

และไดรั้บสินคา้ครบแลว้  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

  1.ควรมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มาเพิ่มเติมจากเดิมท่ีเคยศึกษาอยูแ่ลว้ เช่น ลกัษณะการ

รับประทานอาหารในแต่ละม้ือของผูบ้ริโภค วา่มีการรับทานอาหารประเภทใด การดูแลสุขภาพวา่

ผูบ้ริโภคมีการดูแลสุขภาพในลกัษระใดบา้ง  

  2.จากเดิมผูว้ิจยัท าการวิจยัเฉพาะกลุ่มโดยมุ่งเจาะไปท่ีสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นหลกั 

ควรเพิ่มใหมี้การศึกษาในวงกวา้งขึ้น อาจจะเป็นศึกษาร้านท่ีอยูใ่นพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ด้

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีกวา้งขึ้นและมีปัจจยัในการรับประทานอาหารหลากหลายมากยิง่ขึ้น  
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  3. ดว้ยปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตมากยิง่ขึ้น ท าให้

การสั่งอาหารสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น ผูศึ้กษาควรมีการศึกษาในดา้นการสั่งอาหารออนไลน์วา่มีส่วน

ท่ีท าใหมี้ผลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารมากขึ้นหรือไม่  
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แบบสอบถาม 

ปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลต่อความความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขา  

ซีคอน บางแค 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาคน้หาขอ้มูลในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค ร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค ผู ้

ศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม และหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านใน

การตอบค าถาม ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษา และถือวา่เป็นความลบั ผู ้

ศึกษาขอขอบพระคุณในความกรุณาของทกุท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือก ใหต้รงกบัความเป็นจริงและ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ   1) ชาย  2) หญิง 

2. อาย ุ 1)15 – 20 ปี  2) 21 – 25 ปี  3) 26 – 30 ปี 4) 31 – 35 ปี 

 5) 36 – 40 ปี  6) 41 - 45 ปี  7) 46 – 50 ปี 8) 51 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ 1) โสด  2) สมรส/อยูด่ว้ยกนั 3) หยา่ร้าง 4) หมา้ย 

4. การศึกษา  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

   3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ   1) ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  2) ธุรกิจส่วนตวั 

   3) พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 4) นกัเรียน/ นกัศึกษา 

   5) พ่อบา้น/แม่บา้น   6)อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000 บาท 2) 10,001 – 20,000 บาท

   3) 20,001 – 30,000 บาท  4) 30,001 – 50,000 บาท

   5) มากกวา่ 50,000 บาท 

7. ท่านมีการรับประทานอาหารร้าน ยาโยอิ สาขาซีคอนบางแคบ่อยแค่ไหน 

 1) 1 คร้ังต่อปี  2) 1 คร้ังต่อเดือน 3) 1 คร้ังต่อ 2 สัปดาห์ 

 4) 1 คร้ังต่อสัปดาห์  5) มากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
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8. ท่านนิยมทานอาหารประเภทใดมากท่ีสุด 

 1) อาหารเรียกน ้ายอ่ย   2) เมนูเซ็ต  3) อาหารประเภทขา้ว 

 4) อาหารประเภทเส้น  5) เบนโตะ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารร้านอาหารยาโยอ ิสาขา ซีคอนบางแค 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ปัจจยัทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภณัฑ ์
9. รสชาติอาหารถูกปากคนไทย      
10. ความสดสะอาดของอาหาร      
11. ความหลากหลายของเมนูอาหาร      
12. อาหารราคาถูกกวา่ร้านประเภทเดียวกนั      
ราคา 
13. ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บประทาน      
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย      
14. ท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอ      
15. สถานท่ีของร้านมีความปลอดภยั      
16. ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีตั้งดี เดินทางสะดวก      
การส่งเสริมการตลาด      
17. มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อใหสิ้ทธิพิเศษต่าง ๆ      
18.การจดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ      
19. มีการบริการท่ีดีจากพนกังาน      
บุคคลากร      
20.พนกังานใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัอาหารท่ีตอ้งการได้      
21.พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี      
22.พนกังานมีความซ่ือสัตยใ์นการใหบ้ริการ      
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23.พนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน       
24. ร้านมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ      
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางการภาพ      
25.การใหบ้ริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน      
26.ระบบบริการมีความทนัสมยั      
กระบวนการ 
27.มีสถานท่ีรองรับลูกคา้เพียงพอ      
28.สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง      
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านยาโยอ ิสาขา ซีคอนบางแค 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

29. มีการบริการอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้งรอนาน      
30. ร้านอาหารมีพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ      
31. พนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว      
32. มีการบริการท่ีไดม้าตรฐานเหมือนกนัทุกคร้ัง      
33.พนกังานเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

     

34. พนกังานมีการบริการท่ีไม่ผิดพลาด      
35. พนกังานมีความเป็นมิตรในการใหบ้ริการ      
36. พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ส่วนท่ี 4 ความพงึพอใจอาหารในร้านยาโยอ ิสาขา ซีคอนบางแค 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
ความพึงพอใจร้านยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

37. ความพึงพอใจในการให้บริการลูกคา้ของทางร้าน มี
การบริการอาหารท่ีรวดเร็ว สะดวกไม่ตอ้งรอนาน 

     

38. ความพึงพอใจในการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค      
39. ความพึงพอใจต่อรูปลกัณ์ของตวัผลิตภณัฑข์องทาง
ร้าน 

     

40.ความพึงพอใจต่อรสชาติของตวัผลิตภณัฑข์องทาง
ร้าน 

     

41. ความพึงพอใจต่อราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
42. ความพึงพอใจต่อการท าการตลาดของทางร้าน      
43.ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกของทาง
ร้าน 

     

44. ความพึงพอใจในความสดสะอาดของวตัถุดิบ      
 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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