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การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นและ

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA 
MODEL ตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์โดยรวมและทกุๆดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ ดา้นการซือ้ ดา้น
ความตัง้ใจ ดา้นความสนใจอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบริโภคและค่าใชจ้่ายในการบริโภค มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีความสัมพันธอ์ยู่ใน
ระดบัสงูในทิศทางเดียวกนั และ กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ 
และดา้นการซือ้มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
ตัวแปรดังกล่าวส่งผลรอ้ยละ 58.1 ซึ่งประโยชนท์ี่ไดร้บัจากงานวิจัยนีค้ือ ผูป้ระกอบการธุรกิจการรา้นอาหาร
สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นการวางแผนหรือปรบัปรุงการบรกิารเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ใหไ้ดร้บัความพึงพอใจสงูสดุและกลบัมาใชบ้รกิารที่รา้นอาหารมากขึน้ 
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The objective of this research is to study the post-purchasing behavior on Japanese 

food and the AIDA model response process on the Kouen Sushi Bar in the Bangkok metropolitan 
area.  A questionnaire was used as a research tool. The research results illustrated that the 
respondents gave importance to the AIDA model response process of Japanese food at Kouen 
Sushi Bar both overall and in all aspects, involving the demand, purchasing, intention, and interest, 
which were at a high level, respectively. The hypothesis test results showed that the respondents 
who had different income levels had different post-purchase behavior on Japanese food with a 
statistical significance of 0.05. The consumer behavior, the frequency and cost of consumption, 
related to the post-purchase behavior on Japanese food with a statistical significance of 0.05, which 
was at a high level. Further, the AIDA model response process, which were intention, interest and 
purchasing, affected post-purchase behavior of Japanese food by 58.1%, with a statistical 
significance of 0.05. The research results were very useful for restaurant entrepreneurs to plan or 
improve the service to respond to the consumer demand for their highest satisfaction and revisit. 
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ค าแนะน าในการศกึษาตลอดจนการท าสารนิพนธน์ี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ปัจจบุนัคนไทยมกัจะออกไปทานขา้วนอกบา้นกนัมากขึน้ ซึ่งจากการส ารวจออนไลนข์อง 

Nielsen Research ประเทศไทย เก่ียวกับการรบัประทานอาหารนอกบา้นจากผูบ้ริโภคจาก 52 
ประเทศทั่วโลก พบว่า ถึงแมว้่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผูบ้ริโภคชาวไทยยงัคงออกไป
ทานขา้วนอกบา้นกันหลายครัง้ภายในหนึ่งเดือนเนื่องจากความสะดวกสบายกว่าการท าอาหาร
ทานเอง และสาเหตุที่ผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมทานอาหารญ่ีปุ่ นรองมาจากอาหารของชาติตนนั้น 
เนื่องมาจากจ านวนรา้นอาหารญ่ีปุ่ นที่เพิ่มมากขึน้ และการเติบโตของกลุม่ผูบ้รโิภคที่รกัสขุภาพใน
ประเทศไทย อาหารญ่ีปุ่ นจึงเป็นอาหารที่ชาวไทยนิยมมากในปัจจบุนั และเม่ือเปรียบเทียบกบัใน
อดีต อาหารญ่ีปุ่ นมีราคาที่ถกูลงและหาทานไดง้่ายขึน้ (ASTV ผูจ้ดัการออไลน,์ 2563) 

อาหารญ่ีปุ่ นเขา้มามีบทบาทในไทยพรอ้มๆ กบัอาหารอิตาเลี่ยน เม่ือประมาณกว่า 20 ปี 
ที่ผ่านมากิจการในระยะแรกเป็นลกัษณะภตัตาคารที่เปิดใหบ้รกิารตามโรงแรมใหญ่ๆในย่านธุรกิจ
ส าคญัของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะโรงแรมในย่านสีลม ลกูคา้หลกัจะเป็นนกัธุรกิจระดบัสงูทัง้ชาวไทย 
และตา่งชาติ ต่อมามีการขยายตวัของธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบของรา้นเดี่ยว ซึ่งเปิดกิจการ
ไดไ้ม่นานก็ตอ้งปิดไป เนื่องจากรสชาติและคณุภาพของอาหารที่ไม่แน่นอน ราคาอยู่ในเกณฑท์ี่สงู
มากเม่ือเทียบกบัอาหารต่างชาติอื่น กระแสนิยมรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นในไทยพุง่ขึน้อย่างรวดเรว็
ตัง้แต่ปลายปี 2542 โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ใหม่ ซึ่งไดมี้การส ารวจขอ้มลูการรบัประทานอาหาร
ต่างชาติ สรุปไดว้่าอาหารญ่ีปุ่ นไดร้บัความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ อาหารอเมริกัน 
อิตาเลี่ยน จีน (ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, 2554) ความนิยมของอาหารญ่ีปุ่ นที่เพิ่มสูงขึน้สงัเกตไดจ้าก
ปริมาณลูกคา้ที่เข้าใชบ้ริการภายในรา้น  เนื่องมาจากพฤติกรรมของคนไทยให้ความสนใจใน
รูปลกัษณร์สชาติ และกระแสนิยม รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสขุภาพมากขึน้ ในส่วนของราคา
อาหารในปัจจุบนัก็ถูกลง และใกลเ้คียงกับรา้นอาหารต่างชาติอื่นๆ ท าใหไ้ดร้บัความนิยมสูงขึน้
อย่างตอ่เนื่อง 

ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในปี 2560 มีมลูค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.2 หม่ืนลา้นบาทและใน
ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดถึง 25.3 หม่ืนลา้นบาท ซึ่งการเติบโตเพิ่มขึน้ถึง 15% เนื่องจาก
ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นยงัคงมีการแข่งขนัที่รุนแรง (โพสตท์เูดยอ์อนไลน,์ 2563) ซึ่งในประเทศไทยมี
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นใหบ้ริการมากกว่า 2,000 แห่ง นับว่าเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากสหรัฐฯ จีน 
เกาหลีใต ้และไตห้วนั อีกทัง้รฐับาลญ่ีปุ่ นเองยงัสนบัสนนุเรื่องนีเ้ต็มที่ดว้ยการช่วยเหลือในการลด
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ภาษีวตัถดุิบต่างๆท าใหธุ้รกิจอาหารญ่ีปุ่ นมีก าไรมากขึน้ ซึ่งจะเห็นว่ารา้นอาหารญ่ีปุ่ นไดร้บัความ
นิยมมากที่สดุ ในจ านวนอาหารต่างประเทศอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนไทยที่ช่ืนชอบรสชาติ
ของอาหารญ่ีปุ่ นรวมไปถึงคนที่ญ่ีปุ่ นที่อยู่ในประเทศมากว่า 60,000 คน (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2555) 
ซึ่งในสว่นของรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารมี์ยอดขายทัง้ปีในปี 2562 อยู่ที่ 5.4 รอ้ยลา้น
บาท และในปี 2563 ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน สามารถท ายอดขายไปไดแ้ลว้กวา่ 8 รอ้ยลา้นบาท 
ซึ่งมีการเติบโตไปถึง 48% และนอกจากนั้นภายในระยะเวลา 6 ปี มีการขยายสาขาไดร้วดเร็ว
ทัง้หมดตอนนี ้12 สาขา (พีรภัทร เลิศสิริประภา, การสื่อสารส่วนบุคคล,6 พฤษภาคม 2563) จะ
เห็นได้ว่ารา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายตัวได้
ค่อนขา้งมาก 

จากขอ้มูลขา้งตน้ที่กล่าวมาผูว้ิจัยเห็นว่าอาหารญ่ีปุ่ นมีการแข่งขันที่รุนแรงและอีกทั้ง
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์มีแนวโนม้เติบโตขึน้ทกุปี ดงันัน้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารต์อ้งใชก้ารสง่เสรมิการตลาดเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัและ
รบัรูเ้ขา้ใจในสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการที่แทจ้ริงว่าที่ผูบ้ริโภคกลบัมาใช้
บริการซ า้เกิดจากปัจจัยดา้นไหนมากที่สดุ ซึ่งการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์นัน้
ควรจะตอ้งพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นใหช้ัดเจน
มากขึ ้น  โดยเฉพาะการท าความเข้าใจว่าการที่ผู้บริโภคที่ มีลักษณะแตกต่างกันนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่ นหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยจึง
สนใจศึกษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ เก่ียวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษ์ของรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น  ซูชิบาร ์โดยกระบวนการที่ท  าการศึกษา
ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ (Desire) และการซือ้ 
(Action) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ่งจะเป็นตวัแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ี ปุ่ นของร้านโคเอ็น  ซูชิบาร์ใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกพื ้นที่ ศึกษาเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีการขยายตัวของธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นเป็นจ านวนมากและใน
สว่นของรา้นอาหารญ่ีปุ่ นรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์นัน้ทัง้หมดมี 12 สาขาในพืน้ที่กรุงเทมหานคร จึงตอ้ง
ท าการวิจยัในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการ
ในการน าไปพฒันาหรือปรบัปรุงปัจจยัในแต่ละดา้นของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูบ้รโิภค  

3. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารส์ามารถน าขอ้มูลผลการวิจัยไป

พฒันาวางแผนทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากที่สดุ 
2. ผูป้ระกอบการธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารส์ามารถน าขอ้มลูผลการวิจยัไปใช้

เป็นแนวทางในการปรบัปรุงคณุภาพของอาหารและคณุภาพของการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากที่สดุ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์ซึง่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค

เอ็น ซูชิบาร ์ซึง่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ซึ่งผูว้ิจยัได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 
5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ซึ่งจะไดก้ลุม่ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 
15 ตวัอย่าง รวมจ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอนวิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลือกรา้นรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิ บารท์ี่มีสาขารวมทั้งหมด 12 สาขา (รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ,์ 
2563) มีดงันี ้
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รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั          
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หนา้ลิฟตแ์กว้   
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา เมกาบางนา        
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา เดอะเซ็นป่ินเกลา้    
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา ตกึเอไอเอเซ็นเตอร ์รชัดา                                 
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา ตกึเอ็มไพรส์าธร  
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา แอมพารค์ จฬุา       
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา Sens fest เจรญินคร 
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา The Walk ราชพฤกษ ์
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา Int-intersect พระราม 3  
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา The Bright พระราม 2  
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาขา The Walk เกษตรนวมินทร ์

ขั้นตอนที ่2 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งตามจ านวน
รา้นที่ก าหนดมาในขัน้ตอนที่ 1 จะไดส้ดัส่วนกลุม่ตวัอย่างคือ มีรา้น 12 รา้นมีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
33 คน จ านวน 8 สาขา และอีก 4 สาขาจะมีกลุม่ตวัอย่าง 34 คน       

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ิจัย
ท าการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  และขอความรว่มมือใหต้อบแบบสอบถามจนครบตาม
จ านวน 400 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างที่ก  าหนดตามขัน้ตอนที่ 1 และ 2 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1   15-24 ปี 
1.1.2.2   25-34 ปี 
1.1.2.3   35-44 ปี 
1.1.2.4   45-54 ปี 
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1.1.2.5   ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป 
1.1.3 สถานภาพ  

1.1.3.1  โสด 
1.1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.1.3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา  
1.1.4.1  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
1.1.4.2  ปรญิญาตร ี
1.1.4.3  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชีพ  
1.1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
1.1.5.2  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.3  พนกังานบรษัิทเอกชน 
1.1.5.4  คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.5  รบัจา้งอิสระ/อาชีพอิสระ 
1.1.5.6  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………… 

1.1.6 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  
1.1.6.1  ไม่เกิน 10,000 บาท 
1.1.6.2  10,001-20,000 บาท 
1.1.6.3  20,001-30,000 บาท 
1.1.6.4  30,001-40,000 บาท 
1.1.6.5  40,001 บาทขึน้ไป 

1.2 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
1.2.1  ดา้นความตัง้ใจ 
1.2.2  ดา้นความสนใจ 
1.2.3  ดา้นความตอ้งการ 
1.2.4  ดา้นการซือ้ 
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1.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การบริโภควนัใดมากที่สุด เหตุผลในการ
บริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่สุด วัตถุประสงคใ์นการเลือกบริโภค บุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ช่องทางการรบัรูข้่าวสาร ความถ่ีในการบริโภคก่ีครัง้/เดือน และค่าใชจ้่ายในการบรโิภคก่ี
บาท/ครัง้ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ      
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้รโิภคที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ซึ่งอาศยั

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลกัษณะการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซู

ชิ บาร ์ได้แก่ การบริโภควันใดมากที่สุด เหตุผลที่ เลือกบริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่สุด มี
วตัถปุระสงคเ์พื่ออะไร  บคุคลที่มีส่วนรวมในการตดัสินใจ ช่องทางการรบัรูข้่าวสาร ความถ่ีในการ
บรโิภค และคา่ใชจ้่ายในการบรโิภค 

3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL หมายถึง โมเดลล าดับขั้นตอนการ
ตอบสนองชนิดหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการตลาดของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ที่ต้องการให้
ผูบ้รโิภคตดัสินใจบรโิภคอาหารตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ซึง่ประกอบดว้ย 

3.1 ดา้นความตั้งใจ หมายถึง รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ตอ้งดึงดูดความสนใจจนท าให้
ผูบ้รโิภคเกิดความตัง้ใจที่จะฟังขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

3.2 ด้านความสนใจ หมายถึง หลังจากที่ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจฟังข้อมูลหรือ
ข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์รา้นควรกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจติดตามผลิตภณัฑ์
หรือข่าวสารนั่นคือ การโฆษณา ประชาสมัพนัธเ์นน้ใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคจะไดร้บัผลประโยชนอ์ะไร
จาก รา้นโคเอ็น ซูชิบารบ์า้ง 

3.3 ดา้นความตอ้งการ หมายถึง รา้นโคเอ็น ซูชิบารต์อ้งจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑโ์ดยการสนับสนุนจุดขายของทางรา้นใหช้ัดเจนและชีใ้หเ้ห็นความแตกต่าง
ระหวา่งการตดัสินใจบรโิภคอาหารรา้นโคเอ็น ซูชิบารก์บัการใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นอื่น 

3.4 ดา้นการซือ้ หมายถึง รา้นโคเอ็น ซูชิบารต์อ้งเรง่รดัใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ
บริโภคอาหารกับทางรา้น โดยการจดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การแจกของแถม 
การลดราคาช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ การเพิ่มปรมิาณอาหารแตย่งัคงราคาเดิม เป็นตน้ 
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4. พฤติกรรมภายหลังการบริโภค หมายถึง หลงัจากการที่ผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ลว้ผูบ้รโิภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในอาหารญ่ีปุ่ น 
ซึ่งจะมีผลต่อความเช่ือ ทศันคติ การมีความสนใจบรโิภคซ า้และอาจบอกต่อผูอ้ื่น เช่น ความพอใจ
จากการบรกิาร ความคุม้ค่าในดา้นราคา การบอกต่อใหผู้อ้ื่นมาบรโิภค มีการใชว้ตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ
ท าใหก้ลบัมาบรโิภคในครัง้ตอ่ๆไป และการใหค้วามเชื่อมั่นและทศันคติตอ่รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการศกึษาเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

ลักษณะประชากรศาสตร ์

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศกึษา 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
 
 
 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร

ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม                                                  

พฤตกิรรม 

 

กระบวนการตอบสนอง AIDA 
MODEL 

• ดา้นความตัง้ใจ  

• ดา้นความสนใจ  

• ดา้นความตอ้งการ 

• ดา้นการซือ้ 
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สมมตฐิานทางการวิจัย 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่  ความถ่ีในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ ดา้น
ความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลตอ่พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น 
ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค  
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค 
5. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์หมายถึง การหาความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับมนุษย์ใน ส่วนของ

พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร (สันทัด เสริมศรี, 2559) ค าว่า 
demography มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก คือ demo หมายถึง ประชาชน ตรงกบัค าว่า “people” 
ในภาษาอังกฤษ ส่วนค าว่า  graphy ตรงกับค าในภาษาอังกฤษคือ  “ Writing Up” หรือ 
“Description”  หมายถึง การเขียน การบรรยาย การพรรณนา และเทียบไดก้บัค าว่า “ศาสตร”์ ใน
ภาษาไทย ดังนั้นเม่ือรวมทั้งสองเขา้ดว้ยกัน Demography (ประชากรศาสตร)์ คือ วิชาที่ศึกษา
เก่ียวกบัประชากรศาสตร ์อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนกัวิชาการส่วนใหญ่จะยงัไม่ค่อยใชค้  านี ้
แต่จะใชค้  าว่า “Population Studies” เรียกช่ือเป็นภาษาไทยไดห้ลากหลาย เช่น “ประชากรวิทยา” 
“การศึกษาประชากร” หรือ “สารศึกษาประชากร” เป็นตน้ ซึ่งองคป์ระกอบของประชากร  ไดแ้ก่ 
การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม  มีผู้ให้ความหมายของ
ประชากรศาสตรไ์วด้งัตอ่ไปนี ้

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) อธิบายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรร์วมถึง อายุ เพศ 
วงจรชีวิตครอบครวั การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัอุป
สงคใ์นตวัสินคา้ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร ์ท าใหมี้การเกิดขึน้ของตลาดใหม่ๆและท า
ใหต้ลาดอื่นหมดไป ความส าคญัประชากรศาสตรมี์ดงันี ้
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1. อายุ ถูกใชใ้หเ้ป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดส าหรบัผลิตภณัฑ ์เช่น เสือ้ผา้ 
หนงัสือ อาหาร เป็นตน้ บคุคลที่อายแุต่งต่างกนัจะมีความชอบหรอืสนใจที่แตกตา่งกนั 

2. เพศ บคุคลที่มีเพศที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้จะมีความชอบหรือสนในที่แตกต่างกนั 
เช่น เพศชายอาจจะชอบหรือสนใจประเภทกีฬาต่างๆ ในขณะที่ผูห้ญิงจะชอบหรือสนใจเรื่องความ
สวยความงาม ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีใหก้ับนักการตลาดส าหรบัการผลิตผลิตภัณฑ ์เพื่ อตอบสอบ
สนองความตอ้งการขอบแตล่ะเพศ 

3. เชือ้ชาติ สามารถถูกน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดกับผลิตภัณฑ ์เช่น 
เสือ้ผา้ เครื่องประดบั อาหาร เป็นตน้ ซึ่งบุคคลที่มีเชือ้ชาติเหมือนกันจะมีวฒันธรรม การด าเนิน
ชีวิต คา่นิยม ความเช่ือ ซึง่จะสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ ์

4. รายได ้จัดเป็นตัวแปรที่นักการตลาดใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่ง
เป็นปัจจยัที่บอกถึงอ านาจในการซือ้สิน้คา้ของผูบ้ริโภค และรายไดย้งัมีผลต่อชนิดของผลิตภณัฑ ์
ซึง่ผูมี้รายไดส้งูจะมีความสนใจสินคา้ฟุ่ มเฟือยและมีคณุภาพดีมากวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดน้อ้ย  

5. วงจรชีวิตครอบครัว มีส่วนก าหนดว่าบุคคลไหนท าหน้าทีในการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและท าการเลือกซือ้ บุคคลที่มีอิทธิพลในการดัดสินใจซือ้ เช่น ช่วงที่
ครอบครวัเริ่มต้นแต่งงานและมีบุตรผลิตภัณฑ์ที่บุคคลในครอบครัวสนใจอาจเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรบัเด็ก 

6. ชนชั้นทางสังคม มีผลกระทบรุนแรงต่อความชอบในสินคา้ เช่น รถ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องประดบั เสือ้ผา้ เป็นตน้ ซึ่งรสนิยมของชนชัน้ทางสงัคมมีการเปลี่ยนแปลงไดภ้ายใน 1 ปี เช่น 
ในช่วงปี 1990 เป็นช่วงเวลาแห่งความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชัน้ที่สงูกว่า ซึ่งทกุ
วนันีร้สนิยมของคนทั่วโลก เนน้ไปทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมว้่าสินคา้บางชนิดยังมีราคาที่สูง 
ดว้ยตราของสินคา้ แตก่็ยงัมีคนที่แสวงหาสินคา้ที่ราคาแพง 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2560) อธิบายว่า ทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตรมี์ความเก่ียวขอ้ง
กับลักษณะของผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ประชากรศาสตรจ์ะถกูใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบง่กลุม่ของผูบ้รโิภคท่ีนิยมมากที่สดุ และยงัสามารถใช้
ในการแบง่สว่นการตลาดท่ีง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอื่น 

1. อายุ ผู้มีอายุที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการในการซือ้สินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน เช่น วยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และช่ืนชอบสินคา้แฟชั่น ซึ่งกลุ่มผูส้งูอายุมักจะ
สนใจสินคา้ที่เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ท าให้นักการตลาดเล็งเห็นว่าน าอายุมาใช้
ประโยชนเ์ป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกตา่งกนั 
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2. วงจรชีวิตครอบครวั มีขัน้ตอนในการด ารงชีวิตส่วนบุคคล จะมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยม ท าใหมี้ความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่าง
กนัในแต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครวั และยงัส่งผลกบัความสมัพนัธก์บัสถานภาพทางการ
เงินสว่นบคุคล จงึท าใหน้กัการตลาดใหค้วามสนใจในแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตครอบครวั 

3. รายได ้จะส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือการบริการ เช่น อ านาจในการ
ซือ้ ทัศนคติเก่ียวกับการใชจ้่าย อีกทัง้รายไดจ้ะส่งผลต่ออ านาจในการซือ้ ท าใหน้ักการตลาดให้
ความสนใจในรายไดข้องสว่นบคุคล 

4. การศกึษา บอกแนวโนม้ในการบรโิภคหรือการบรกิารได ้ซึ่งผูท้ี่มีระดบัการศกึษาที่
สูงกว่าจะเลือกคุณภาพและมีทางเลือกของการบริการมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า ผูท้ี่ มี
การศกึษาที่สงูกวา่มีอาชีพที่สรา้งรายไดท้ี่สงูกวา่ 

กรรณิการ ์เหมือนประเสรฐิ (2558) อธิบายว่า องคก์รที่รวมไปถึงบุคลากรในระดบัต่างๆ 
แต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั มีสาเหตมุาจากปัจจยัต่างๆ ซึ่งไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ 
ระยะเวลาที่อยู่องคก์ร มีดงันี ้

1. อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นสิ่งยอมรบักันว่าผลงาน
ของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ ้น  แต่อย่างไรก็ต าม ผู้ที่ มีอายุมากกว่าจะมี
ประสบการณก์ารท างานสงู ซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่การงานที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนสงุสดุได ้ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยลาออกจากงาน เพราะไดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้  

2. เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) พบว่าโดยทั่ วไป เรื่อง
ความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัว ในการเรียนรู ้
เปรียบเทียบเพศชายกบัเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอธิยายว่า 
เพศหญิงจะมีความอ่อนไหวง่ายกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดที่กลา้หาญและความคิด
กา้วไกล และมีความคาดหวงัในความส าเรจ็มากกว่าเพศหญิง ถึงอย่างไรก็ตาม คือจะไม่มีความ
แตกตา่ง เก่ียวกบัเรื่องผลงาน  

3. สถานภาพการสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) 
อธิบายว่า คนสว่นใหญ่ที่แต่งงานแลว้มกัจะไม่ค่อยขาดงานกว่าคนที่โสด และการลาออกจากงาน
ก็นอ้ยกว่าคนที่โสดดว้ยเช่นกนั นอกจากนีย้งัมีความสมัพนัธท์ี่ดีและมีความรบัผิดชอบในเรื่องของ
งานยิ่งกวา่คนโสด  

4. ความอาวุโสในการท างาน (Tenure and Job Performance) บุคคลที่ท  างานมา
นานแลว้จะมีประสบการณใ์นการท างานมากกว่าพนักงานใหม่ๆ และมีความพึงพอใจในงานสงู
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กว่าคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรต์่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 
2553) โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี ้

4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้คนมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่ไม่
เหมือนกนั คือ เพศหญิงส่วนใหญ่จะมีการรบัฟังขอ้มลูต่างๆมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายไม่ไดมี้
ความตอ้งการที่จะส่งและรบัฟังขอ้มลูต่างๆแค่อย่างเดียว แต่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการรบั
ฟังขอ้มลูต่างๆ (Wiio, 1980) นอกจากนีย้งัมีความแตกต่างในเรื่องความคิด ค่านิยม และความเช่ือ 
ทัง้นีเ้พราะมีก าหนดบทบาทของทัง้เพศชายและเพศหญิงไวไ้ม่เหมือนกน้ 

4.2 อาย ุสิ่งที่ท  าใหค้นมีความแตกตา่งกนัในเรื่องของทศันคติและพฤติกรรมคนที่
อายุนอ้ยส่วนใหญ่จะมีทัศนคติแบบเสรีนิยมและมองโลกในแง่บวกมากกว่าคนที่อายุมากแลว้ 
ในขณะคนที่อายุมากกว่าส่วนใหญ่มีทศันคติแบบที่อนุรกัษ์นิยมและมองโลกในแง่ลบกว่าคนที่มี
อายุนอ้ยกว่า เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใชส้ื่อการสื่อสารก็
ต่างกัน คนที่มีอายุมากส่วนใหญ่จะใชส้ื่อหาขอ้มลูขา้วสารใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการมากกว่า
ความสนกุสนาน 

4.3 การศกึษา เป็นปัจจยัที่ท  าใหค้นมีความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมแตกต่าง
กัน ส่วนใหญ่ผู้มีการศึกษาสูงกว่าจะได้เปรียบในการเป็นคนรบัข้อมูล เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเขา้ใจสิ่งต่างๆไดเ้รว็ ถา้ไม่มีขอ้มูลมายืนยนัที่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถเช่ือขอ้มลูนัน้
ไดง้่ายๆ  

4.4 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ คือ การที่มีเงินมากๆและบทบาทฐานะทาง
สงัคมที่ดี ของคนมีอิทธิพลอย่างส าคญัส าหรบัการรบัขอ้มลูที่ดีต่อผูส้่งขอ้มลู เพราะทกุคนต่างกนั
ดา้นบทบาทฐานะทางสังคม ความเช่ือ และเป้าหมาย ซึ่งทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจก
บุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอรเ์ฟอร์ (DeFleur, 1996) ได้เสนอหลักการ
พืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่าง ระหวา่ง ปัจเจกบคุคล ดงันี ้

4.4.1 ทกุคนมีความแตกต่างในเรื่องของทางดา้นจิตใจ 
4.4.2 ความแตกต่างนี ้บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวะภาคหรือ

ทางดา้นกายภาพ ซึง่สว่นใหญ่แลว้จะแตกต่างกนัทางดา้นประสบการณ ์
4.4.3 ทกุคนที่เกิดมาในสถานการณท์ี่แตกต่างกนัออกไป จะมีความนึกคิดที่

ไม่เหมือนกนัเพราะเกิดจากตา่งพอ่ต่างแม่กนันั่นเอง 
4.4.4 จากการเรียนรูส้ิ่งแวดลอ้มท าใหเ้กิดทัศนคติ ความเช่ือถือที่รวมเป็น

ทางดา้นจิตใจของสว่นบคุคลที่แตกตา่งกนัออกไป 
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จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ส รุปได้ว่าลักษณะ
ประชากรศาสตรมี์ความส าคญัเก่ียวกบันกัการตลาด ว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนั
และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรท์ าให้เห็นถึงสภาพของตลาดในช่วงนั้นๆ ผู้วิจัยได้
ก าหนดลกัษณะประชากรศาสตรโ์ดยอา้งอิงแนวคิดของ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) อธิบายว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรร์วมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญเก่ียวกับนักการตลาดและเก่ียวขอ้งกับอุปสงคใ์นตัวสินค้า จึง
น ามาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ไอดาโมเดล (AIDA MODEL) 

AIDA เป็นค าย่อมาจาก Attention (ดงึดดูความสนใจ) Interest (ความสนใจ) Desire 
(ความปรารถนา) และ Action (การลงมือท า) และ มีกานน ามาใชอ้ย่างแพรห่ลายดา้นการโฆษณา
เพื่อบอกถึงล าดับขัน้ของแต่ละขัน้ เม่ือครัง้แรกผูบ้ริโภครูจ้ักผลิตภัณฑห์รือแบรนด์ก่อนต่อไปจน
ผูบ้รโิภคไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑห์รือเลือกตดัสินใจซือ้สินคา้ที่ถกูใจนัน้ๆ 

เนื่ องจากผู้บริโภคจ านวนมากมีความค านึงถึงแบรนด์ผ่านการโฆษณาหรือ
กระบวนการตอบสนอง AIDA Model ว่าการโฆษณาหรือกระบวนการตอบสนอง มีความสมัพนัธ์
และเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รโิภคในการตดัสินใจซือ้สินคา้ที่ถกูใจยงัไง 

AIDA Model เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ าลองที่ไดร้บัความนิยมน ามาใชง้านยาวนาน
ที่สดุในงานโฆษณาของการตลาด ซึ่งไดถ้กูพฒันาถกูน ามาใชอ้า้งอิงครัง้แรกในงานดา้นการตลาด
และโฆษณา AIDA Model มีการแกไ้ขขั้นตอนต่างๆมาแลว้นับไม่ถว้น เพื่อน าไปใชโ้ฆษณาการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ที่มีมากในปัจจุบนั แสดงว่าขึน้ตอนของ AIDA Model ซึ่งเป็นส่วนแรกของ
แนวคิดแบบจ าลองล าดับขั้น (Hierarchical Models) และที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงว่าผู้บริโภค
จะตอ้งผ่านขัน้ตอนมาจนหมดจงึมีความเลือกผลิตภณัฑห์รือใชบ้รกิารนัน้ๆ  ล  าดบัของแบบจ าลอง 
AIDA Model มีดงันี ้
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Attention (ดงึดดูความสนใจ) 
↓ 

Interest (ความสนใจ) 
↓ 

Desire (ความปรารถนา) 
↓ 

Action (การลงมอืท า) 
  

ที่มา. Priyanka, R., 2013 : 37-44 and E. St Elmo Lewis, 1908 

การน าแนวคิดล าดบัขัน้  AIDA Model มาใช ้ เป็นสิ่งที่ช่วยใหค้นที่ไดใ้ชข้ัน้ตอนนีไ้ด้
มีความเขา้ใจแบบถูกตอ้งและอย่างละเอียด เพราะผูบ้ริโภคอาจมีขอ้มูลเก่ียวกับการที่ผูบ้ริโภค
เป้าหมายมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไดข้อ้มลูเชิงลึกว่าการโฆษณาประเภทใดที่
น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุในช่วงเวลาที่แตกตา่งกนั (O’Shaughnessy, 1992) 

ส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินใจหาจ านวนผู้บริโภคให้ได้ตามเป้าหมายจากจ านวน
กลุม่เปา้หมายทัง้หมด เหตกุารณน์ีแ้ปลว่า "ช่องทางในการซือ้" (Peterson, 1959) 

1. ผูบ้รโิภคท่ีมีจ านวนมากเขา้ใจถึงขอ้มลูต่างๆถึงผลิตภณัฑห์รอืแบรนดม์ากพอ 
2. ต่อไปจะมีกลุม่เลก็ๆ มีความตอ้งการอยากไดส้ินคา้ 
3. ขึน้สดุทา้ยจะมีเพียงไม่ก่ีคนที่มีการซือ้สินคา้นัน้จรงิ 

สิง่ทีเ่กดิขึน้นี้เรยีกไดว้า่ "ช่องทางลกูคา้" "ชอ่งทางการตลาด" หรอื "ช่องทางการขาย" นัน่เอง 
ในตอนนีแ้นวคิด AIDA Model อาจมีผูป้ระกอบการหลายๆคนน ามาใช ้เพื่อส่งเสริม

การตลาดของแบรนด์ของตัวเองแลว้ จนมีคนขนานนามว่าเป็นแนวคิดทีใชแ้ลว้ไดผ้ลค่อนขา้ง
แท้จริง แต่ก่อนที่จะน ามาใช้ก็ต้องมีการเรียนรู ้ ศึกษามาโดยละเอียดก่อน เพื่อให้ตรงต่อ
กลุ่มเปา้หมายที่แทจ้ริง ถา้ไม่ท าการบา้นมามากพอแลว้ ความที่ประสบความส าเรจ็อาจจะมีนอ้ย 
(Hussan, 2015) ซึง่ตวัแปรท่ีส าคญัทัง้ 4 ขึน้ตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้  

ความหมายกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล 
ดารา ทีปะปาล (2546) ใหค้วามหมายของกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลว่าเป็น

การแสดงล าดับขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนในการบรรลุวัตถุ ประสงค์ของการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งหมด 4 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้ความตัง้ใจ (Attention: A) ความสนใจ (Interest: I) 
ความตอ้งการอยากได ้(Desire: D) การตดัสินใจซือ้ (Action: A)  
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(นจุรีย ์มนัตาวิวรรณ, 2551)ไดอ้ธิบายวา่ AIDA คือกระบวนการตอบสนองที่ผูส้ง่สาร
ตอ้งการ สื่อสารขอ้มูลใหเ้ขา้ใจ มี 4 ขัน้ตอน ดังนี ้ท  าใหเ้กิดความดึงดูดใจหรือตัง้ใจ (Attention) 
ความสนใจ (Interest) กระตุน้ความปรารถนา (Desire) การกระท า คือ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ 
(Action) 

(ธีรพล สิริวนัต,์ 2557)ใหค้วามหมายของทฤษฎีกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล
ว่า เป็นทฤษฎีการขายที่ถูกพัฒนาโดย Sheldon (1911) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี ตน้แบบอย่าง
ทฤษฎีไอดา (AIDA) ของ E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เป็นทฤษฎีที่บ่งบอกถึง
ขัน้ตอนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือโอกาสใหก้ับผู้ขายที่จากกา้วผ่านขัน้ตอนทัง้ 4 ไปไดอ้ย่างไร 
ก่อนที่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะเกิดขึน้ ซึง่ถือเป็นการตอบสนองขัน้สดุทา้ยของผูบ้รโิภค 

Strong (2559) ไดก้ล่าวไวว้่า การตอบสนองไม่ใช่กระบวนการที่สามารถเกิดขึน้ได้
ทนัที แต่เป็นกระบวนการที่มีล  าดบัขัน้ตอน  

ส่งผลต่อการตอบสนองและ/หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าแนวคิดการสื่อสาร การตลาด 
Sale Marketing ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการอยาก
ได ้(Desire) การตดัสินใจซือ้ (Action) 

Strong (2559, p.10) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล เป็นกลยุทธ์
ทางดา้นการตลาดที่ไดร้บัความนิยมอย่าง แพร่หลาย เป็นกระบวนการตอบสนองเพื่อให้ผู้รบั
ข่าวสารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงไปสู่ พฤติกรรมหรือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

Strong (2559) ได้กล่าวว่า AIDA Model เป็นล าดับขั้นที่ มีวัตถุประสงค์ในการ
สง่เสรมิการตลาดเพื่อแสดงการตดัสินใจซือ้มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้การดงึดดูความสนใจ การสรา้งความ
สนใจ การกระตุน้ความตอ้งการ การท าใหผู้ซ้ือ้เกิดการตดัสินใจซือ้ 

Alina (2013, pp. 245-250) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลเป็นตวั
ย่อส าหรบัความสนใจ ความสนใจความปรารถนา และปฏิกิริยา และอธิบายการเดินทางทาง
ปัญญาของผูบ้ริโภคที่เดินทางผ่านสี่ขัน้ตอนหลกั แบบจ าลองนีส้ามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
กระตุน้การกระท าโดยกระตุน้การซือ้ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารบางอย่าง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีส  าหรบัผูโ้ฆษณา
ในการสรา้งแคมเปญส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพโดยด าเนินการผูบ้ริโภคผ่านสี่ขัน้ตอนทาง
จิตวิทยาตัง้แต่ไม่รูต้วัไปจนถึงรูปธรรมการเขา้ซือ้สินคา้ 
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ความส าคัญของปัจจัยกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล 
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล คือแนวคิดแบบจ าลองล าดบัขัน้ (Hierarchical 

Models) หรือแนวคิดล าดับขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of Effects Models)m ที่เม่ือครัง้แรก
ผูบ้รโิภครูจ้กัผลิตภณัฑห์รอืแบรนดก์่อนต่อไปจนผูบ้รโิภคไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑห์รอืเลือกตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ที่ถูกใจนัน้ๆ แบบจ าลองนีส้รา้งขึน้จากที่ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมทางดา้นความคิดและ
ดา้นของอารมณ ์(Vakratsas, 1999, pp. 26-43) 

การน าแนวคิดล าดบัขัน้เช่น กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลมาใชช้่วยใหน้กัการ
ตลาดมีความเขา้ใจอย่างละเอียดเก่ียวกับการที่ผูบ้ริโภคเป้าหมายมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและได้ข้อมูลเชิงลึกว่าการโฆษณาประเภทใดที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ช่วงเวลาที่แตกตา่งกนั (O’Shaughnessy, 1992) 

Ebel n.d., อ้างถึงใน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์  (2548) อธิบายว่า เพื่ อให้มีการ
ตอบสนองจากผู้ฟังอย่างที่ปรารถนา  ผู้สื่อสารแบบมีประสิทธิผล  จึงท าให้เกิดความตั้งใจ 
(Attention) ความสนใจ (Interest) กระตุ้นความปรารถนา (Desire) และก่อให้เกิดการกระท า 
(Action) ดงันี ้

1. ความตัง้ใจ ( Attention ตอ้งท าใหเ้กิดความตัง้ใจที่จะฟังข่าวสารก่อนอับดับ
แรก 

2. ความสนใจ ( Interest ) พอเกิดความตัง้ใจฟังแลว้ ในขัน้ต่อไปควรท าใหเ้กิด
ดา้นความสนใจต่อผลิตภณัฑ ์

3. ความตอ้งการ ( Desire ) ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑใ์นขัน้ตอ่ไป 
4. การซือ้ ( Action ) ควรเรง่รดัใหล้กูคา้เกิดการตดัสินใจซือ้ 

พนักงานขายตอ้งไดร้บัความใส่ใจจากลกูคา้เป็นอนัดับแรก  หลงัจากนัน้จึงกระตุน้
ความสนใจในสินคา้หรือบรกิารของบรษัิท ระดบัความสนใจที่มากจะก่อใหเ้กิดความปรารถนาที่จะ
เป็นเจ้าของหรือใช้สินค้า  โดยกระบวนการ AIDA Model นั่น เป็นกระบวนการที่ท  าให้ลูกค้า
ตดัสินใจที่จะซือ้สินคา้นัน้ รวมไปถึงพนกังานตอ้งมีเทคนิคปิดการขายไดเ้รว็ เพราะฉนัน้พนกังาน
ขายตอ้งมีการฝึกฝนเทคนิคการปิดการขายอยู่สม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารขายสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

 
 
 
 



 18 
 
ตาราง 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิการตลาด-กระบวนการยอมรบั
ผลิตภณัฑ ์AIDA MODEL 

วตัถปุระสงคใ์นการ
ส่งเสริม 
การตลาด 

 กระบวนการยอมรบั
ผลิตภณัฑ ์(Adoption 

Process ) 

AIDA Model 

การแจง้ขา่วสาร 
 ( To Inform ) 

 การรูจ้กั ( Awareness ) ดงึใหเ้กดิความตัง้ใจ  
( Attention ) 

การจงูใจ 
 ( To Persuade ) 

 ความสนใจ ( Interest ) ความสนใจตดิตาม             
( Interest ) 

การเตอืนความทรงจ า  
( To Remind ) 

 การประเมนิผล 
 ( Evaluation ) 

ความตอ้งการ  
( Desire ) 

  การทดลอง ( Trial ) การซือ้ ( Action ) 
  การตดัสนิใจ  

( Decision ) 
 

  การยนืยนัการตดัสนิใจ 
(Confirmation ) 

 

ที่มา: ศิวฤทธ์ิ พงศกรรงัศิลป์ (2548:154) “การโฆษณาและการสง่เสรมิการตลาด” 

จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL สรุปได้ว่า 
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล เป็นหนึ่งในแนวคิดพืน้ฐานส าคญัในการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดแบบจ าลองล าดับขั้น  หรือแนวคิดล าดับขั้นของผลกระทบ AIDA MODEL ท าให้
ผูป้ระกอบการต่างๆมีความเขา้ใจอย่างละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคไดต้ามเป้าหมายที่
แทจ้ริงและไดข้อ้มูลเชิงลึกว่าการโฆษณาแบบไหนที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุในช่วงเวลาที่
แตกตา่งกนั ผูว้ิจยัจงึไดอ้า้งอิงแนวคิดของ (Ebel n.d. อา้งถึงใน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรงัศิลป์, 2548, pp. 
152-159) กลา่ววา่ เพื่อใหมี้การตอบสนองจากผูฟั้งอย่างที่ปรารถนา ข่าวสารตอ้งมีประสิทธิผล ซึ่ง
ท าใหเ้กิดความตัง้ใจ (Attention) ความสนใจ (Interest)  ความตอ้งการอยากได ้(Desire)  และ
การซือ้ (Action) จึงน ามาเป็นตัวแปรในการศึกษา เพื่อที่จะให้รู ้ถึงปัจจัยดังกล่าวที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคถือเป็นเรื่องส าคญั เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวไดว้่า เป็นหวัใจส าคญั
ของการตลาดเพราะหากนกัการตลาดสามารถศกึษาพฤติกรรมของผูบ้รโิภคจนเขา้ใจอย่างถ่องแท้
จะท าใหส้ามารถพยากรณพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตได ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึรวบรวมความหมาย 
ของพฤติกรรมผูบ้รโิภคตา่ง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง การซือ้ 

การใช ้การประเมินผล หวงัว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (Schiffman, 1994, p. 28) 
เช่น อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ เป็น
พฤติกรรมการกิน การใช ้การซือ้ ที่แสดงถึงต่อผลิตภณัฑจ์ึงแตกต่างกนั และยงัมีปัจจยัอื่น ๆที่ท  า
ใหแ้ตกตา่งกนั (กมลภพ ทิพยป์าละ, 2555) 

ชิฟแมนและกานคั (Schiffman L. G. & Kanuk, 2007) อธิยายวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่
แสดงออก เช่น การเสาะหา ซือ้ ใช ้ประเมินผล สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้เป็น
การศึกษาการตัดสินใจของการใชเ้งิน เวลาและก าลังเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย ใคร (Who) ซือ้อะไร (What) กบัใคร (Whom) ท าไมจึงซือ้ (Why) ซือ้เม่ือไร (When) 
อย่างไร (How) ที่ไหน (Where)  

คอตเลอร ์(Kotler, 1999, p. 101) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหา ทั้งนีร้วมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการ
กระท าของบคุคลที่เก่ียวกบัการซือ้  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 18) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึง การ
ตดัสินใจซือ้ รวมไปถึงการประเมินการใชส้ินคา้ ซึง่จะสง่ผลต่อการซือ้สินคา้และบรกิารในอนาคต  

วุฒิ  สุขเจริญ (2559, น. 8) แปลว่า “พฤติกรรม” ในเชิงการตลาดหมายถึงการ
แสดงออกในเชิงกิจกรรมค าว่า“ผูบ้ริโภค”ในเชิงการตลาดหมายถึงการบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร ์
และใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้รโิภคหมายถึง”กิจกรรมที่เกิดขึน้ในกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบั
การบรโิภคใดๆเชิงเศรษฐศาสตร ์

โดยค าถามที่ใชใ้นการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค เป็นการซือ้ของผูบ้รโิภคเพื่อที่จะ
ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยการตัง้ค าถาม เพื่อหาค าตอบ ซึ่งจะช่วยใหน้กัการ
ตลาดสามารถจัดหาวิธี และจัดการกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ที่กลา่วถึงลกัษณะพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ของ คอตเลอร ์(Kotler, 1997, pp. 171-175) ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งั
ตารางที่ 2 ดงันี ้

ตาราง 2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคโดยใชแ้นวค าถาม 6W1H 

ค าถาม ค าตอบทีต่้องการทราบ 

1. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who?) เป็นการถามถึงลกัษณะของกลุม่เปา้หมาย
(Occupants) ในเรื่องดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นประชากรศาสตร ์
2. ดา้นภมูิศาสตร ์
3. ดา้นจิตวทิยา 
4. ดา้นพฤติกรรม 
ซึง่ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะชว่ยระบขุอ้มลูผูบ้รโิภคได้
อย่างชดัเจนท าใหส้ามารถวางแผนกลยทุธ์
ทางการตลาดต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What?) 
 
 
 
 
 
 
3. ท าไมจงึซือ้ (Why?) 

เป็นการถามปัญหาความตอ้งการที่แน่ชดัวา่
ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้อะไร (Objects) หรอืสิง่ที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์คือ 
1. คณุสมบตัิหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
2. ความแตกต่างที่เหนือกวา่คูแ่ข่ง 
 
เป็นการถามถึงเหตผุลวา่ท าไมผูบ้รโิภคจึง
ตดัสินใจซือ้ เช่น ซือ้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ ซือ้เพื่อตอบสนองตามปัจจยั พืน้ฐาน 
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ตอนที่ 2 (ต่อ) 

ค าถาม ค าตอบทีต้่องการทราบ 
4. ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ (Who 
Participate?) 
 
 
 
 
 
 
 
5. ซือ้เม่ือไหร่ (When?) 
 
 
 
6. ซือ้ทีไ่หน (Where?) 
 
 
 
7. ซือ้อย่างไร (How?) 

เป็นการถามถึงบทบาทของกลุม่ที่มีในการ
ตดัสินใจซือ้ซึง่ประกอบดว้ย 
1. ผูร้เิริม่ 
2. ผูมี้สว่นรว่มหรือมีอิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจเลือกซือ้ 
4. ผูซ้ือ้ 
5. ผูใ้ช ้
 
เป็นการถามถึงโอกาสในการซือ้ของผูบ้รโิภค 
(Occasions) ทัง้นีอ้าจเป็นเทศกาลตา่งๆ 
ฤดกูาลตา่งๆ และโอกาสพิเศษตา่งๆ 
 
เป็นการถามถึงช่องทาง (Outlet) ที่ผูบ้รโิภคใช้
หรอืท าการซือ้ เช่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
 
เป็นการถามถึงขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้วา่เป็น
อย่างไร (Operations) ซึง่ประกอบดว้ย 
1. การรบัรูปั้ญหา 
2. การคน้หาขอ้มลู 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซือ้ 
5. การรูส้กึหลงัจากซือ้ 

ที่ ม า :Phillip Kolter, Marketing Management, 9th ed., (New Jersey: A Simon & 
Schuster, 1997), 171. 
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ศาสตรพ์ืน้ฐานของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, น. 22-25) ไดใ้หร้ายละเอียดศาสตรพ์ืน้ฐานของพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคไวด้งันี ้
1. จิตวิทยา (Psychology)  เป็นการศึกษาเก่ียวกับดา้นจิตใจและความคิดของ

บคุคล  โดยเก่ียวกบัดา้นของจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ่บคุคล มีการแบ่งออกของจิตวิทยามีอยู่หลายที่
ใหเ้ราไดศ้ึกษา เช่น ทางสรีรศาสตร ์จิตวิทยาทั่วไป และจิตวิทยาสงัคม เป็นตน้ ซึ่งแต่ละแบบกจ้ะ
แตกต่างกนัออกไป สรีรศาสตร ์คือ ชีววิทยาเบือ้งตน้ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้รโิภค จิตวิทยาทั่วไป 
อธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล สภาพแวดลอ้มทางวัตถุ และสังคมและเศรษฐกิจ 
ขณะที่นกัจิตวิทยาอื่นๆอาจท าการสงัเกตุและส ารวจทางดา้นของความจ าและการรบัรูข้อ้มลู สิ่ง
กระตุน้ที่จะเขา้ถึงจิตวิทยาต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคมีประโยชนต์่อการโฆษณาที่จะดึงดดูความสนใจ
ของผูบ้ริโภค ปัจจัยจูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ือ้สินคา้และสรา้งพฤติกรรมที่แปลกใหม่ ปัจจัยที่ท  าใหเ้กิด
ความแตกต่างในการเลือกผลิตภณัฑ ์ 

2. จิตวิทยาสงัคม (Social  Psychology) เป็นการศกึษาของวิชาสงัคมวิทยาและ
จิตวิทยาผสมผสานกนั เพื่อดวู่ามนษุยไ์ดร้บัอิทธิพลจากกลุม่ นกัจิตวิทยาสงัคม และจะอธิบายต่อ
ปัจจยัที่มีอิทธิพลกบับทบาทหนา้ที่ของแต่ละคน รวมทัง้ยงัวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้มในหลายดา้น เช่น
การติดต่อสื่อสาร บทบาทของกลุ่มย่อย เป็นต้น และยังเก่ียวกับแลกเปลี่ยน ของพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ เก่ียวข้องกับจิตวิทยาสังคม ได้แก่  บุคคลหนึ่ งมีอิทธิพลต่ออีกบุคคลหนึ่ ง การ
ติดตอ่สื่อสาร  

3. สังคมวิทยา (Sociology) เป็นการศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของคนใน
กลุ่มนกัสงัคมวิทยา (Sociologist) จะเป็นผูศ้ึกษาสภาพแวดลอ้มในหลายดา้น ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัคน
กลุ่มใหญ่  ที่สามารถเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น การใช้ชีวิตของแต่ละที่แบ่งย่อย
ออกมาที่มีอิทธิพลต่อการบรโิภค คนที่มีรายไดม้ากกบัคนที่มีรายไดน้อ้ยมีผลต่อการใชจ้่ายต่อการ
ซือ้ เป็นตน้ รวมไปถึงการมีบทบาทต่อผูบ้รโิภค  

4. มนษุยว์ิทยา (Anthropology) เป็นการศกึษาบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บัการใช้
ชีวิตของแต่ละที่) จะวิเคราะหก์ารแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการน าไปประยุกตใ์ชก้บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ผูป้ระกอบการในต่างประเทศประเทศ การเป็นอยู่ ศาสนา และสงัคม 

5. ประชากรศาสตร ์(Demography) เก่ียวกบัจ านวนและแบ่งกลุม่ของบคุคล ซึ่ง
มีความส าคัญต่อการวิจัยผู้บริโภค เนื่องจากในส่วนของลักษณะของประชากรศาสตรแ์สดง
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คณุสมบตัิของส่วนตลาด รวมไปถึง แนวโนม้การเพิ่มจ านวนหรือลดจ านวนประชากรเป็นไปตาม
ตลาดเปา้หมาย 

6. เศรษฐศาสตร ์(Economics) ศึกษาเก่ียวทางดา้นการจดัสรรทรพัยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากดั ตามความตอ้งการของคน ที่มีอยู่ไม่จ ากดั ซึ่งจะที่เนน้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อิทธิพล
ในการซือ้และความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค โดยหลกัการทางเศรษฐศาสตรจ์ะมีกฎเกณฑไ์วส้  าหรบัช่วย
บริษัทในการตัง้ราคาสินคา้ และประเมินปัจจัยทางดา้นต่างๆ ที่มีต่ออิทธิพเก่ียวกับอุปสงคแ์ละ
อปุทานของสินคา้  

ปัจจัยก าหนดพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได้ก าหนดถึงปัจจัยของพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะ

ประกอบดว้ยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยาซึ่งเก่ียวขอ้งกับลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ 
1.1 การรบัรู ้(perception) หมายถึง การเปิดรบัและแปลความหมายของสิ่ง

เรา้หรือขอ้มลูต่างๆ ที่ไดร้บัผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ดว้ยความสนใจ 
1.2 การเรยีนรู ้(learning) หมายถึง การที่บคุคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองที่ค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณต์่างๆ ที่ไดร้บั 
1.3 ความตอ้งการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ท  าให้

บคุคลมีความปรารถนา เกิดความตื่นตวัและพลงัที่จะกระท าสิ่งต่างๆ เพื่อใหบ้รรลถุึงสิ่งที่ตอ้งการ
นัน้ 

1.4 บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งชีถ้ึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และหนดลกัษณะของการมีปฏิสมัพันธก์ับสิ่งแวดลอ้มหรือสถานการณ์
นัน้ๆ 

1.5 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่ง
นั้นดีหรือเลว พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือเป็น
อนัตราย 

1.6 ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยมคือ 
เก่ียวกบัความเช่ือสว่นบคุคล ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ไม่ดี สว่นรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบการ
ใชชี้วิตของแตล่ะบคุคลที่แสดงออกมาในรูปของ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  
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2. ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกตวัของผูบ้ริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบรโิภค ไดแ้ก่ 

2.1 ครอบครวั (Family) หมายถึง บคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปที่มีความเก่ียวพนั
กนัทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการรบัเลีย้งดบูคุคลที่เขา้มาอาศยัอยู่ดว้ยกนั 

2.2 กลุ่มอ้างอิง (reference group) หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่มีอิทธิพล
อย่างมากตอ่พฤติกรรมของบคุคลหนึง่ๆ โดยจะถกูน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ของบคุคลนัน้ๆ 

2.3 วฒันธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนใน
สังคม เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษยส์รา้งขึน้มาที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ในสงัคมนัน้ โดยจะมีการถ่ายทอด
จากคนรุน่หนึ่งไปสูค่นอีกรุน่หนึ่ง 

2.4 ชัน้ทางสงัคม (social class) หมายถึง การจ าแนกกลุ่มบุคคลในสังคม
ออกเป็นชัน้ๆ โดยบุคคลที่มีมีความคลา้ยคลึงกันในดา้นความสนใจ พฤติกรรม ค่านิยม วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สงัคม และการศกึษาจะไดร้บัการจดัอยู่ในชัน้ทางสงัคมเดียวกนั 

จากแนวคิดเก่ียวกับตวัแปรพฤติกรรมการบริโภค สรุปไดว้่าการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บรโิภคเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากจะเป็นขอ้มลูที่ช่วยในการวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในดา้น
ต่างๆ เช่นพฤติกรรมการซือ้ พฤติกรรมการบรโิภค และปัจจยัต่างๆ นกัการตลาดสามารถน าขอ้มลู
เหล่านีม้าวางแผนการตลาดและจดัท ากลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อย่างเหมาะสม และการศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภค เป็นการศกึษาถึงปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ซึ่งในการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใชแ้นวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของคอทเลอร ์
(Kotler, 1997, pp. 171-175)  ที่ กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบดว้ยค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะของพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมภายหลังการบริโภค 
ความหมายของการตัดสินใจใช้บริการ 

บุษกร ค าคง (2542) อธิบายว่า การตัดสินใจแต่ละอย่างนั้นจ าเป็นตอ้งใช้ข้อมูล
พืน้ฐานเพื่อประกอบการพิจารณา จะตอ้งใชข้อ้มลูฟ้ืนฐานประกอบกบัขอ้มลูสรุปที่เป็นที่ยอมรบั
รวมรวบ ผสมผสานและสรุปเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการอา้งอิง โดยจะสามารถน าไปสูเ่ปา้หมายในการ
ประกอบการตดัสินใจได ้
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ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมี (2545 , น. 23) อธิบายว่า พฤติกรรมที่
แสดงออกของผูบ้ริโภคของแต่ละบุคคล จากการคน้ควา้รวามถึงกระบวนการในการเลือกที่จะท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ โดยที่ผูบ้ริโภคจะมีการเลือกซือ้สินคา้หรือบริการอยู่ในส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวัน ซึ่งขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของสถานที่ต่างๆ ถ้านักการตลาดสามารถเข้าถึง
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีแทจ้รงิ จะสามารถสรา้งการยอมรบัของผูบ้รโิภคไดด้ียิ่งขึน้ 

กระบวนการตัดสินใจ เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบ้ริการที่แตกต่างกัน
ตามความคิดของผูบ้ริโภคแต่ละคน จะแบ่งตามกิจกรรมแต่ละคนที่กระท าขึน้ โดยกระบวนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการมีผูแ้บ่งไวห้ลายขัน้ตอน (Kotler, 2000, อา้งถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2541, น. 
66-69) อธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค  เป็นล าดบัขึน้ตอนของผูบ้รโิภค ขึน้
ตอนเหล่านีส้ามารถใชใ้นการวางแผนการท าการตลาด และโฆษณา ซึ่งทั่วไปประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน 

1. การรบัรูถ้ึงปัญหา เป็นขึน้ตอนแรกที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักไดถ้ึงความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่ดีและสภาพเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีจะประสงคแ์กไ้ขปั้ญหาของแต่ละ
บุคคลนัน้ได ้มีการสรา้งลกัษณะเอกลกัษณท์ี่บ่งบอกถึงความส าคญัได ้และตระหนกัถึงความพึง
พอใจของผูบ้รโิภคในสถานะปัจจบุนั 

2. การค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคตระหนักได้ถึงความส าคัญและรบัรูปั้ญหาของ
ผลิตภณัฑท์ี่เกิดขึน้จากความตอ้งการในขัน้ตอนที่ 1 ผูบ้ริโภคจะมีการคน้หาขอ้มลูจ าเป็นเพื่อใช้
แกไ้ขปัญหา การคน้หาประกอบดว้ย 2 วิธีคือ 

2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน  เก่ียวข้องกับกระบวนการเห็นหรือรับรูข้อง
ผู้บริโภคจากความเช่ือ ทัศนคติ และประการณ์ของแต่ละคน ถ้ามีการค้นหาข้อมูลภายในไม่
เพียงพอก็จะคน้หาขอ้มลูภายนอกตอ่ไป 

2.2 การคน้หาภายนอก มีดังนี ้แหล่งขอ้บุคคล เช่น เพื่อน คนรูจ้ัก รวมถึง
สมาชิกในครอบครวั แหลง่การคา้ เช่นสื่อโฆษณา ใบปลิว การทดลองสินคา้  ซึง่แหลง่ขอ้มลูต่างๆนี ้
เป็นแหลง่ขอ้มลูส าคญั 

3. การประเมิลผลทางเลือก การคน้หาขอ้มลูของแต่ละตราสินคา้ใจขอ้ 2 มีการ
พัฒนาเขา้สู่การพิจารณาทางเลือกที่จะมี     ประสิทธิภาพ ซึ่งจะพิจารณาถึงความแตกต่าง  ซึ่ง
เป็นเกณฑห์ลกัที่ใชใ้นการพิจารณาสินคา้ จะเก่ียวขอ้งกบัการะบวนการเรียนรู ้รวมถึงทศันคติของ
ผูบ้รโิภคมีความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
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4. การตดัสินใจบรโิภค หลงัจากที่ผูบ้รโิภคประเมินทางเลือกที่ขัน้ตอนที่ 3 แลว้จะ
เขา้สู่กระบวนการของการตดัสินใจใชบ้ริการโดยจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ซึ่งจะท าการประเมิน
เก่ียวกับสินคา้ต่างๆ จะเก่ียวขอ้งกับการะบวนการเรียนรู ้รวมถึงทัศนคติของผูบ้ริโภคที่มีความ
ตัง้ใจใชบ้รกิาร 

5. พฤติกรรมภาบหลังการบริโภค กระบวรการตัดสินใจซือ้ไม่ได้สิน้สุดเม่ือ
ผูบ้รโิภคมีการตดัสินใจใชบ้รกิารแลว้ ซึ่งขอ้มลูจะถกูปอ้นกลบัท าใหเ้กิดการใชบ้รกิารซ า้ในอนาคต 
เป็นหนา้ที่ส  าคญัของนกัการตลาดท่ีจะท าการวิเคราะห ์ทศันคติของผูบ้รโิภค เก่ียวกบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการซ า้ในอนาคต โดยผลลัพธ์ของการใชส้ินคา้เป็นพึงพอใจก็จะเกิดการใช้บริการซ า้ แต่
ในทางกลบักนัถา้ผูบ้รโิภคไม่ประทบัใจก็อาจจะไม่กลบัมาใชบ้รกิารซ า้  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2560, น. 48-49) อธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค 
ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัที่น่าจะศกึษาวา่ก่อนที่ผูบ้รโิภคจะเลือกสิ่งนัน้มีขัน้ตอนการตดัสินใจซึ่งมี 
5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การรบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) การที่ผูบ้รโิภคค านึงถึงความตอ้งการ
ของตนเอง อาจเกิดจากการความคิดเห็นถึงแตกต่างกนั กบัสิ่งที่ปรารถนาจะใหเ้ป็น ประเด็นของ
ปัญหาอาจจะเกิดจากการจูงใจของผูบ้ริโภคในการแสวงหาสินคา้หรือบริการที่มีความตอ้งสินคา้
นัน้  

1.1 ตวัของผูบ้รโิภคเอง เกิดจากสิ่งจงูใจภายในตวัของผูบ้รโิภคเอง 
1.2 ในสงัคมนัน้ เช่น พอ่แม่ ญาติพ่ีนอ้ง ผูร้ว่มงาน เพื่อนฝงู 
1.3 สถานการณท์ี่ไม่เหมือนเดิม เช่น การท างานไม่ทนัตามก าหนด 
1.4 นกัการตลาดมีความตอ้งการ เช่น โฆษณา การสง่เสรมิการขาย 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) สิ่งถูกกระตุน้ที่มากและการ
ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วัผูบ้รโิภคจะตอบสนองกลบัทนัที บางครัง้อาจไมก็่ได ้ท าใหจ้ะถกู
เก็บเอาไวเ้พื่อสนองกบัภายหลงั ซึ่งท าใหเ้กิดภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความมุ่งมั่นตอ้งการตอบสนอง
ความตอ้งการโดย เพื่อจะท าใหค้น้หาและตอบสนองสิ่งซึ่งเก็บไวผู้บ้ริโภคคน้หาขึน้อยู่กับความ
ตอ้งการที่บคุคลเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือนอ้ยกว่าจ านวนเวลา และระดบัความเสี่ยงในการเลือก
อาจเจอขอ้ผิดพลาด 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคจะน าทางเลือก
แต่ละทางมาเปรียบเทียบวา่มีดา้นที่ดี และ ดา้นที่ไม่ดี อย่างไรบา้ง เกณฑก์ารประเมินผลความเช่ือ
ทศันคติและความสนใจที่จะซือ้ ซึง่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนอยู่ก่อนแลว้มาใชใ้นการตดัสินใจ ท า
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ใหเ้กิดการเลือกจากสิ่งที่ดโูดดเดน่และแตกตา่งของสิ่งของนัน้ๆมาเป็นเกณฑใ์นการเลือก ถา้เกิดตวั
ไหนไม่มีสิ่งที่โดดเดน่ตามนัน้ก็จะไม่ถกูเลือก ซึง่การประเมินทางเลือกจะท าไดง้่ายขึน้นั่นเอง 

4. การตดัสินใจบริโภค (Choice / Purchase) หลงัจากการประเมินแลว้ จะช่วย
ใหผู้บ้ริโภคมีความรูส้ึกดีต่อสินคา้ต่าง ๆ ในที่สดุกระบวนการตัดสินใจก็จะน ามาสิน้สดุที่การซือ้
สินคา้โดยดูจาก 3 ปัจจัย คือ สถานที่ เงื่อนไข และความพรอ้มที่จะจ าหน่าย กล่าวคือในเรื่อง
สถานที่ซือ้อาจจะซือ้ที่รา้นจ าหน่าย ซือ้ที่ท  างาน หรือ ซือ้ที่บา้นก็ได ้เนื่องจากคนส่วนใหญ่ชอบซือ้
สั่งสินคา้ออนไลนม์าสง่ที่บา้นมากขึน้ สว่นเงื่อนไขในการซือ้ไดแ้ก่ เงินสด เงินผ่อน บตัรเครดิต เป็น
ตน้  

5. พฤติกรรมภายหลังการบริโภค (Post Purchase Behavior) หลังการบริโภค
และการทดลองใชส้ินคา้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในตวัสินคา้ 
(Satisfaction / Dissatisfaction) ซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือ ทศันคติในการซือ้หรือบริการครัง้ถดัไป 
กล่าวคือ ถา้ใชแ้ลว้ดี ก็จะพอใจนีจ้ะส่งผลเป็นความเช่ือต่อสินคา้และบริการ มีทัศนคติที่ดี ที่จะ
บอกต่อผูอ้ื่น แต่ถา้ไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเช่ือ ทศันคติ และท าใหไ้ม่สนเกิดการ
ซือ้ซ  า้อีก การตดัสินใจซือ้ก็จะเริม่ตน้กลบัไปที่การหาขอ้มลูใหม่เพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้หรือยี่หอ้อื่น 
ๆ ใหม่อีกครัง้ ความไม่พอใจหลงัการซือ้หรอืการใชส้ินคา้มีสาเหตทุั่วไป 4 ประการคือ 

5.1 ความรูส้กึไม่แน่ใจ เพราะในขัน้การตดัสินใจซือ้ผูบ้รโิภคพบว่าสินคา้มีทัง้
ขอ้ดีและขอ้เสีย เมื่อซือ้มาใชแ้ลว้ผูบ้รโิภคก็ยงัมีความรูส้กึไม่แน่ใจติดอยู่ตลอดเวลา 

5.2 ความรูส้ึกไม่ดีหลังการซือ้ และ ไดย้ิน ได้ฟังเรื่องบกพร่องต่าง ๆ ของ
สินคา้ที่ซือ้มา 

5.3 ทราบภายหลงัวา่สินคา้อย่างเดียวกนันัน้ สามารถซือ้ไดถ้กูกว่าถา้ซือ้จาก
ที่อื่น 

5.4 พบวา่สินคา้นัน้ท างานไดไ้ม่เป็นที่พอใจ เมื่อเกิดความไม่พอใจ ผูบ้รโิภคมี
วิธีที่จะระบายความไม่พอใจไดโ้ดยการขายสินคา้ใหก้บัคนอื่นแทน หรือหาขอ้มลูในดา้นดีมาเสริม
ความเชื่อมั่นวา่สินคา้นัน้ยงัมีขอ้ดีมาหกัลบกนั  

ผูบ้รโิภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจเลือกสินคา้ก่อนการซือ้ของแตล่ะคนเวลาจะไม่
เท่ากนั อยู่ที่ว่าจะชา้หรือเรว็ และอาจจะขา้มหรือไม่ขา้มขัน้ตอนใดๆ เลยก็ได ้พฤติกรรมที่แตกต่าง
ของผูบ้รโิภคนีเ้กิดจากความแตกต่างของผูบ้รโิภค รวมไปถึงการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขัน้ตอน
ซือ้ 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงแนวคิดของ อดลุย ์
จาตรุงคกลุ (2560, น. 48-49) จากกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน โดย
ที่ผูว้ิจยัไดน้  าขึน้ตอนที่เป็นพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคมาใชเ้ป็นแนวทางและสรา้งเครื่องมือใน
การด าเนินการวิจยั ซึ่งอธิบายว่า ภายหลงัการบรโิภคผูบ้รโิภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความคิด
ชอบหรือไม่ชอบสินคา้นั้นและจะส่งผลต่อความเช่ือ ทัศนคติและความตัง้ใจในการบริโภคครัง้
ต่อไปในอนาคต มีความสนใจบรโิภคซ า้และอาจบอกต่อผูอ้ื่น ซึง่ผูบ้รโิภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจ
เลือกสินคา้ก่อนการซือ้ของแต่ละคนเวลาอาจจะไม่เท่ากัน อยู่ที่ ว่าจะชา้หรือเรว็ และอาจจะขา้ม
หรอืไม่ขา้มขัน้ตอนใดๆ เลยก็ได ้ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารญ่ีปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร ์
โคเอ็น ซูชิ บาร ์เราคือธุรกิจประเภทรา้นอาหารญ่ีปุ่ น ซึ่งช่ือรา้นเป็นภาษาองักฤษ โคเอ็น

และภาษาญ่ีปุ่ นแปลว่า สวนสาธารณะ สถานที่ที่ทกุคนไม่ว่าจะเพศหรือวยัไหนก็สามารถใชเ้วลา
รว่มกนัได ้โดยเริ่มตน้จากรา้น Sushi Bar เล็กๆ ที่รวบรวมของดีในราคาไม่แพง หลงัจากนัน้เราได้
พฒันาคอนเซ็ปตแ์ละเมนขูองรา้นจนมาเป็น โคเอ็น ซูชิ บาร ์รา้นบฟุเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่ นแบบพรีเมี่ยม
ที่สดุในประเทศไทยอย่างทกุวนันี ้และทางรา้นไดค้ดัสรรวตัถดุิบคณุภาพพรีเมี่ยมในราคามิตรภาพ
ทกุจานสดใหม่ ท าแบบจานต่อจาน ไม่มีการท าทิง้ไว ้ซอสทกุรสชาติปรุงแต่งเองจากครวักลางโดย
ทิมเชฟผูมี้ประสบการณก์่อนส่งต่อไปยงัสาขาต่างๆแบบวนัต่อวนัเพื่อความสดใหม่ ถือไดว้่าเรื่อง
วตัถุดิบตอ้งมาที่หนึ่ง อีกทั้งทางรา้นยังมีสั่งอาหารบริการจัดส่งทุกเมนูและความอร่อยจัดส่งถึง
ลกูคา้ โดยจะสามารถสั่งอาหารไดทุ้กวนั นอกจากนัน้ยงัมีบริการจดัเลีย้ง ซึ่งจะเป็นบริการจดัซุม้
อาหารทัง้ในและนอกสถานที่ ทัง้งานเลีย้งสงัสรรค ์งานแต่งงาน งานสมัมนา และงานเลีย้งรบัรอง
ต่างๆ ดว้ยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ดว้ยสโลแกนที่ว่า “จับตอ้งไดก้ินของดีมีราคาไม่
แพง”  สาขาเปิดใหบ้รกิารแลว้มีดงันี ้

สาขาแรก คือ สาขา แอมพารค์ จฬุา  เปิดเม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
สาขาที่ 2 คือ สาขา สยามสแควรว์นั เปิดเม่ือตน้เดือนเมษายน 2557 
สาขาที่ 3 คือ สาขา เดอะเซ็นป่ินเกลา้  เปิดเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2560 
สาขาที่ 4 คือ สาขา ตกึเอไอเอเซ็นเตอร ์รชัดา เปิดเม่ือวนัที่ 16 มิถนุายน 2560 
สาขาที่ 5 คือ สาขา เมกาบางนา   เปิดเม่ือกลางปี 2560 
สาขาที่ 6 คือ สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หนา้ลิฟตแ์กว้ เปิดเม่ือปี 2560 
สาขาที่ 7 คือ สาขา ตกึเอ็มไพรส์าธร  เปิดเม่ือปี 2562 
สาขาที่ 8 คือ สาขา Sens fest เจรญินครชัน้ 2 เปิดเม่ือปี 2562   
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สาขาที่ 9 คือ สาขา The Walk ราชพฤกษช์ัน้ 2  เปิดเม่ือปี 2563  
สาขาที่ 10 คือ สาขา Int-intersect พระราม 3  เปิดเม่ือปี 2563   
สาขาที่ 11 คือ สาขา The Bright พระราม 2 เปิดเม่ือปี 2562   
สาขาที่ 12 คือ สาขา The Walk เกษตรนวมินตร ์เปิดเม่ือปี 2563  

ส าหรบัช่วงเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆทางผูบ้รหิารของทางรา้นเล็งเห็นถึงการช่วยเหลือ
และตอบแทนสงัคมเป็นหลกัจึงจัดกิจกรรมเพื่อนอ้งๆจากสถานเลีย้งเด็กก าพรา้และดอ้ยโอกาส
ต่างๆมาทานอาหารและรว่มกิจกรรมท่ีรา้นอย่างสม ่าเสมอ                                                                                                                                                        

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
รสสคุนธ ์วิจิตเวชไพศาล (2551) ท าการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร

ญ่ีปุ่ นประเภทราเมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21 - 25 ปี โสด เป็นนักศึกษา 
ปรญิญาตรี รายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืน
ชอบน ้าซุปพร้อมสั่ งเก๊ียวซ่าและเครื่องดื่มชาเขียว เลือกร้านอาหารสไตล์ญ่ี ปุ่ นภายใน
ห้างสรรพสินค้า เหตุผลที่รบัประทาน เพราะมีราคาถูกกว่าอาหารญ่ีปุ่ นประเภทอื่น โดยจ่าย
ค่าอาหารเฉลี่ย 91 - 120 บาทต่อคนต่อมือ้ ใชเ้วลาเฉลี่ย 1 ชม. – 1 ชม. 15 นาที ระหว่างเวลา 
12.01 – 14.00 น. เฉลี่ยเดือนละครัง้ มกัจะรบัประทานกนัเป็นกลุม่แต่ตวัเองเป็นคนตดัสินใจเลือก
รา้นเอง ไม่มีโอกาสในการรบัประทานและรบัข่าวสารจากสื่อโทรทศัน ์ 

นฤชยา กัญหาลัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่นมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 61.59 ไดร้บัขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัอาหารญ่ีปุ่ นจากอินเตอรเ์น็ต และนกัเรียน
รบัรูข้อ้มูลข่าวสารในดา้น ประเภท ชนิด ราคา การส่งเสริมการตลาด รา้นจ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่ น 
จากโทรทศัน ์ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นจากรา้นอาหารญ่ีปุ่ นและรา้นคา้
แผงลอย/ซุปเปอรม์าเก็ตในระดบัสงู ส่วนใหญ่เคยรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นจากรา้นอาหารญ่ีปุ่ น
บ่อยที่สดุ นิยมรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นในมือ้เย็น รบัประทานอาหารญ่ีปุ่ น 1 ครัง้/เดือน ค่าใชจ้่าย
ในการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ น/คน/ครัง้ จากรา้นอาหารญ่ีปุ่ น151 – 300 บาท ประเภทของอาหาร
ญ่ีปุ่ นที่นกัเรยีนนิยมรบัประทานบอ่ยที่สดุ คือ ซูชิ (ขา้วป้ันหนา้ตา่ง ๆ ) เหตผุลท่ีส าคญัมากที่สดุต่อ
การตดัสินใจของนกัเรยีน คือ รสชาติอาหารถกูปาก 
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อัศวนนท ์อู่สุวรรณ (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทาง
การตลาด (ไอดา โมเดล) ของผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส ในจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษา
ถึงพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัพฤติกรรมการตอบสนองตอ่การสื่อสารทางการตลาดและ 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร เอไอเอส กบัพฤติกรรมการตอบสนองตอ่
การสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ของผู้ใช้บริการ เอไอเอส ในจังหวัดนครราชสีมา  ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการตอบสนองการสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ดา้นการรบัรู ้
ความสนใจ ความตอ้งการและ การตดัสินใจ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารที่มีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทงาการตลาด (ไอดา 
โมเดล) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นุจรีย์ มันตาวิวรรณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลของ
ผู้บริโภคหญิง ของการใช้น ้ายาอุทัยทิพย์ในเขตเกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลองผู้หญิง  ของการใช้น า้ยาอุทัยทิพย ์ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลน า้ยาอุทัยทิพย ์ของผูบ้ริโภคหญิงใน
กรุงเทพมหานคร ด้านระดับความตั้งใจที่จะฟังข้อมูลข่าวสาร ด้านระดับความสนใจติดตาม
ข่าวสาร และดา้นระดบัความตอ้งการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นการตดัสินใจซือ้โดยรวม
อยู่ในระดับการตดัสินใจซือ้ รอ้ยละ 51-99 2) การวิเคราะหรู์ปแบบของน า้ยาอทุยัทิพย ์ส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการรีแบรนดิง้ของน า้ยาอุทยัทิพย ์ดา้นการเปลี่ยนแปลงฉลาก 
และบรรจภุณัฑ ์ดา้นการเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบการใชง้าน ดา้นการประชาสมัพนัธก์บั
กลุ่มวยัรุ่นและดา้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 3) ผูบ้ริโภคที่
ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอาย ุ15-20 ปี 

วนัทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ไดศ้ึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสารการตลาด ณ จุดซือ้ต่อ
ผูบ้ริโภคตามหลกัการ AIDA MODEL จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณา ณ จุดซือ้
ตามหลกัการ AIDA MODEL ที่ดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้กิดดา้นความสนใจ คือ การแจกแผ่บพบัใบปลิว 

ปวีณา ตัง้วฒันากาญจน ์(2547) ไดศ้ึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด AIDA 
MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้อุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21- 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดป้ระมาณ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นแลว้ท าให้
เกิดดา้นการซือ้ของผูบ้รโิภคมากที่สดุ คือ การแจกของแถมต่างๆ  
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วิลาสินี พิพฒัน ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นอาหารบฟุ
เฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี  อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท เคยใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง
สไตลญ่ี์ปุ่ นประมาณ 2 แห่ง โดยเลือกใชบ้รกิารรา้นยฟููกุมากที่สดุ โดยเลือกรบัประทานอาหารใน
รา้นอาหารป้ิงย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นประเภทป้ิง ย่าง ต่างๆ เนือ้สตัวท์ี่ ช่ืนชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ เนือ้หม ู
ช่ืนชอบรสชาติของน า้จิม้แบบเปรีย้ว ในการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะสั่งเครื่องดื่มประเภทน า้อดัลม 
เหตุผลที่เลือกรบัประทานอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นเพราะมีเมนูอาหารหลากหลาย ส่วน
ใหญ่เพื่อนเป็นทั้ง ผู้ริเริ่มหรือชักชวน รวมถึงเป็นผู้ที่ มีบทบาทในการตัดสินใจและเป็นผู้ร่วม
รบัประทานอาหารบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นในแต่ละครัง้ โดยส่วนมากจะไปรบัประทานครัง้ละ 2-
3 คน นิยมบรโิภคอาหารบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ นในวนัหยดุ (วันเสาร-์วนัอาทิตย)์ มือ้เย็น (17.01 
น. ขึน้ไป) โดยโอกาสที่ไปรบัประทานเพราะ อยากไปบรโิภคอาหาร ท าเลของรา้นอาหารบฟุเฟ่ตป้ิ์ง
ย่าง สไตลญ่ี์ปุ่ น เป็นรา้นที่อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ใชบ้ริการ มากกว่า 1 
ครัง้ต่อเดือน โดยใช้เวลา 1-2 ชั่ วโมง รูจ้ักรา้นอาหารป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่ นจากสื่ออินเทอรเ์น็ต 
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ครัง้ตอ่คนคือ 350-399 บาท  

หทยัชนก โนชยั (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารภตัตาคาร
อาหาร ญ่ีปุ่ น ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือพิจารณาในปัจจัยย่อยของส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคัญระดบัมากในเรื่อง อาหารมีรสชาติอรอ่ย ความสด
และคุณภาพของอาหาร ความสะอาดของอาหาร มีการจัดรายการอาหาร บุฟเฟ่ต์มีการจัด
จ าหน่ายอาหารชุด การตกแต่ง อาหาร (สวยงามน่ารบัประทาน) ภัตตาคารมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก 
และมีอาหารจานเด็ดหรืออาหารแนะน า  ด้านราคาให้ความส าคัญระดับมากในเรื่อง ราคา
เหมาะสมกบัคณุภาพอาหารและเครื่องดื่ม มีการแสดง ราคาอาหารและเครื่องดื่มไวช้ดัเจน ดา้น
การจัดจ าหน่ายใหค้วามส าคัญระดับมากในเรื่อง ไดแ้ก่ มีที่จอดรถสะดวก กวา้งขวางเพียงพอ 
เวลาเปิด – ปิดของรา้นสะดวกในการใชบ้ริการ มีที่ตัง้อยู่ในหา้ง สรรพสินคา้ ท าเลที่ตัง้อยู่ในย่าน
ชุมชน และท าเลที่ตัง้อยู่ใกลท้ี่พกัอาศัย ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ ความส าคญัระดับมากใน
เรื่อง มีส่วนลดค่าบริการเป็นพิเศษ เม่ือมาใชบ้ริการบ่อยครัง้  มีการโฆษณาทาง สื่อต่าง ๆ และมี
การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใหส้ิทธิพิเศษต่าง ๆ สว่นปัจจยัย่อยดา้นบคุลากร ดา้น กระบวนการ และ
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ดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญระดับมากในทุก
ปัจจยัย่อย 

กนกพรรณ สขุฤทธ์ิ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ใช ้บรกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ น ย่าน Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายระหว่าง 25 – 34 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึน้ไป มีความถ่ีในการใช้บริการ
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นเฉลี่ยต่อเดือน 1-3 ครัง้ต่อเดือน มีค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยครัง้ละ 300 – 499 บาท ช่วง
วนัในการใชบ้รกิาร คือ วนัเสาร ์– วนัอาทิตยแ์ละรูปแบบบรกิารที่นิยมมาก 

ศรุติกานต ์มณีวรรณ (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุธุรกิจ
รา้นอาหารญ่ีปุ่ น ในเขตเทศบาลต าบลแม่โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ศึกษาลกัษณะธุรกิจบริการของรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในเขตอ าเภอสนัทราย และอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลแม่โจ้ อ  าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และ ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในเขตเทศบาลต าบลแม่โจ ้
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศกึษา พฤติกรรมของผูบ้รโิภค พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่
เคยใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ นฟูจิมากที่สุด มีความถ่ีในการใชบ้ริการ
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นไม่แน่นอน เสียค่าใชจ้่ายในการบรโิภคผลิตภณัฑท์ี่รา้นอาหารญ่ีปุ่ น จ านวน 200-
400 บาท ต่อครัง้ ใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในช่วงเวลาไม่แน่นอน นิยมบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภททอด เช่น หมทูอดเทมปรุะ นิยมสั่งอาหารญ่ีปุ่ นตามเมน ูสั่งเครื่องดื่มกาแฟ, ชา (รอ้น เย็น) 
โดยใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นกบัเพื่อนมาที่สดุ ใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นจ านวน 2-3 คน สิ่งจงูใจ
ที่ท  าใหเ้ลือกมาใชบ้ริการที่รา้นอาหารญ่ีปุ่ นคือ รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม บุคคลที่มีส่วนส าคญั
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารที่รา้นอาหารญ่ีปุ่ นคือเพื่อนมากที่สดุ และสื่อหรือวิธีการที่มีสว่นช่วย
ท่านในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือเขา้มาใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นคือสื่อโทรทศัน ์

 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินกาวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการวิจัยมีขึน้ตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิ บาร ์ซึง่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้รโิภคที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของโคเอ็น ซู

ชิ บาร ์ซึ่งอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ไดท้  าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงันี ้

                          n  =  
z2−pq

e2  
          เม่ือ  n =ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
       p =ค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมดเท่ากบั 0.5 
       q =1-p 
       e =ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ไดเ้ท่ากบั 0.05 
        Z =ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้

ค่า 1.96 
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ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการสุ่มจากประชากรทัง้หมด
เท่ากบั 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากบั 1.96 
และตอ้งการระดบัความเชื่อมั่น 95% นั่นคือยอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้5% ดงันัน้จงึแทนค่าได ้ดงันี ้

แทนคา่ในสตูร     n  =  
(1.96)2(0.5)(1−0.5)

(0.05)2  

                          n  =  385 ตวัอย่าง 
ดังนั้นจากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่าง 

และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้คือ 400 ตัวอย่าง โดยมี
วิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง

เลือกรา้นรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิ บารท์ี่มีสาขารวมทั้งหมด 12 สาขา (รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ,์ 
2563) 

ขั้นตอนที ่2 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งตามจ านวน
รา้นที่ก าหนดมาในขัน้ตอนที่ 1 จะไดส้ดัสว่นกลุม่ตวัอย่างคือ มีจ านวนรา้น 12 สาขา มีจ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 33 คน จ านวน 8 สาขา และอีก 4 สาขาจะมีกลุม่ตวัอย่าง 34 คน รวมไดจ้ านวน 400 คน 
ดงันี ้

ตาราง 3 ขนาดกลุม่ตวัอย่างของแต่ละสาขาที่ถกูเลือกทัง้หมด 12 สาขา 

ล าดบั สาขาของร้านร้านโคเอน็ ซูชิบาร ์ จ านวนตวัอย่าง (คน) 
1 สาขา สยามสแควรว์นั   33 
2 สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หน้าลฟิตแ์กว้   33 
3 สาขา เมกาบางนา 33 
4 สาขา เดอะเซน็ป่ินเกลา้ 33 
5 สาขา ตกึเอไอเอเซน็เตอร ์รชัดา 33 
6 สาขา ตกึเอม็ไพร ์สาธร 33 
7 สาขา ตกึเอม็ไพรส์าธร 33 
8 สาขา Sens fest เจรญินคร 33 
9 
10 

สาขา The Walk ราชพฤกษ์ 
สาขา Int-intersect พระราม3 

34 
34 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ล าดบั สาขาของร้านร้านโคเอน็ ซูชิบาร ์ จ านวนตวัอย่าง (คน) 
11 สาขา The Bright พระราม2 34 
12 สาขา The Walk เกษตรนวมนิตร ์ 34 

 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ิจัย
ท าการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  และขอความรว่มมือใหต้อบแบบสอบถามจนครบตาม
จ านวน 400 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างที่ก  าหนดตามขัน้ตอนที่1และ2 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้  เป็นการใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions ) โดยประกอบไปดว้ยค าถาม 
แบบมีตวัเลือกค าตอบ (Choice Question) โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) 
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1.เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยเริ่มตน้ที่
อายุ 15ปีขึน้ไป เพราะผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุนีเ้ป็นวยัที่สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเองไดซ้ึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี ้

2.1  15-24 ปี 
2.2  25-34 ปี 
2.3  35-44 ปี 
2.4  45-54 ปี 
2.5  ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป 
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3. สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
3.1 โสด 
3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
4.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
4.2 ปรญิญาตร ี
4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5. อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
5.2 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
5.3 พนกังารบรษัิท 
5.4 คา้ขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 รบัจา้งอิสระ/อาชีพอิสระ 
5.6 อื่นๆ 

6.รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
6.1 ไม่เกิน 10,000 
6.2 10,001-20,000 
6.3 20,001-30,000 
6.4 30,001-40,000 
6.5 40,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ 
ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย การบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นรา้นโคเอ็น ซูชิบารว์นัใดมากที่สดุ 
เหตผุลในการบรโิภค บริโภคสาขาไหนมากที่สดุ วตัถปุระสงคใ์นการเลือกบริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ น
โคเอ็น ซูชิบาร ์บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ช่องทางการรบัรูข้่าวสาร ความถ่ีในการบริโภค 
และค่าใชจ้่ายในการบรโิภค 

โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Questions) จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
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1. ท่านไปใชบ้รกิารรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นวนัใดมากที่สดุ 
เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)   

1.1 วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์   
1.2 วนัเสาร ์– วนัอาทิตย ์
1.3 วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ / วนัหยดุราชการ  

2. เหตุผลที่ท่านเลือกบริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์เป็นระดับการวัด
ขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)   

2.1 ประทบัใจในการบรกิารและรสชาติของอาหาร  
2.2 สะดวกในการใชบ้รกิาร เช่น มีสาขาอยู่ใกล้ๆ  บา้น ที่ท  างาน เป็นตน้ 
2.3 มีความหลากหลายของเมนอูาหาร และเครื่องดื่ม  
2.4 ราคามีความสมเหตสุมผลกบัการบรกิารและรสชาติ 
2.5 มีความเชื่อถึงเรื่องความสะอาด ถกูสขุลกัษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม 
2.6 มีโปรโมชั่นอยู่เสมอๆ 
2.7 ชอบในตวัแบรนดร์า้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
2.8 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............. 

3. ท่านเลือกบริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารส์าขาใดมากที่สดุ เป็นระดบั
การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  

3.1 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา สยามสแควรว์นั 
3.2 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หนา้ลิฟตแ์กว้   
3.3 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา เมกาบางนา 
3.4 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา เดอะเซ็นป่ินเกลา้ 
3.5 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา ตกึเอไอเอเซ็นเตอร ์รชัดา 
3.6 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา ตกึเอ็มไพรส์าธร 
3.7 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา แอมพารค์ จฬุา 
3.8 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา Sens fest เจรญินคร  
3.9 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา The Walk ราชพฤกษ ์
3.10 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา Int-intersect พระราม 3  
3.11 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา The Bright พระราม 2 
3.12 รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา The Walk เกษตรนวมินตร ์  
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4. สาเหตทุี่ท่านเลือกบริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารม์ากที่สดุ เป็นระดบั
การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

4.1 เพื่อพบปะสงัสรรค ์
4.2 เพื่อการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่ม 
4.3 เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ 
4.4 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 

5. บคุคลที่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจเลือกซือ้ / เลือกบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซู
ชิบารม์ากที่สดุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  

5.1 ตวัท่านเอง 
5.2 เพื่อน 
5.3 คนในครอบครวั  
5.4 อื่นๆ โปรดระบ.ุ.. 

6. ท่านรูจ้กัรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากสื่อใดมากที่สดุ เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)   

6.1 โทรทศัน ์
6.2 วิทย ุ
6.3 แผ่นพบั/ใบปลิว 
6.4 นิตยสาร 
6.5 โปสเตอร ์
6.6 ปา้ยโฆษณาหนา้รา้น 
6.7 อินเตอรเ์น็ต 
6.8 อื่นๆ โปรดระบ.ุ..  

7. ความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร_์_________ครัง้/เดือน เป็น
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

8. ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารโ์ดยประมาณ___________
บาท/ครัง้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 
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ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ริโภค
ต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ านวน  16 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความตัง้ใจ        จ านวน  6  ขอ้ 
2. ดา้นความสนใจ      จ านวน  4  ขอ้ 
3. ดา้นความตอ้งการ    จ านวน  3  ขอ้ 
4. ดา้นการซือ้              จ านวน  3  ขอ้ 

ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัด
ขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ระดบัคะแนน         ระดบัความส าคญั 
5   มากที่สดุ 
4   มาก 
3   ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยที่สดุ 

การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาค (Interval Scale ) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผล ดงัต่อไปนี ้(มลัลิกา 
บนุนาค. 2537,น. 29) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   ขอ้มลูที่มีค่าสงูที่สดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าที่สดุ 
                                                                                  จ านวนชัน้ 
                                                            =       5 - 1 
                                                                       5                   
                                                            =       0.8 

สรุปการแปรผลจากเกณฑเ์ฉลี่ย ของคะแนนของกระบวนการตอบสนอง AIDA 
MODEL 

คะแนนเฉลี่ย                                        แปลผล 
4.21 – 5.00       กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความส าคัญ

มากที่สดุ 
3.41 – 4.20       กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความส าคัญ

มาก 
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2.61 – 3.40       กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความส าคัญ
ปานกลาง 

1.81 – 2.60       กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความส าคัญ
นอ้ย 

1.00 – 1.80       กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความส าคัญ
นอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายปิด (Close-
Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตรวดั
แบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ระดบัคะแนน                 ระดบัความคิดเห็น 
5                             เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4                             เห็นดว้ย 
3                             ไม่แน่ใจ 
2                             ไม่เห็นดว้ย 
1                             ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  

การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาค (Interval Scale ) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผล ดงัต่อไปนี ้ (มลัลิกา 
บนุนาค, 2537, น. 29) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =    ขอ้มลูที่มีค่าสงูที่สดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าที่สดุ 
                                                                       จ านวนชัน้ 

                                                             =         5 - 1 
                                                                          5 
                                                            =          0.8 

สรุปการแปรผลจากเกณฑเ์ฉลี่ย ของคะแนนของการตดัสินใจบรโิภค 
คะแนนเฉลี่ย                                            แปลผล 

4.21 – 5.00        มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ 
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3.41 – 4.20        มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอยู่ใน
ระดบัมาก 

2.61 – 3.40       มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60       มีความคิดเห็นพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

1.00 – 1.80        มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอยู่ใน
ระดบันอ้ยที่สดุ  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้วิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสือ ต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

กบัวตัถปุระสงคข์องการศึกษา และตวัประที่ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามให้
ครอบคลมุตามจดุมุ่งหมายของงานวิจยั 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามครอบคลุมตามแนวคิดของงานวิจัยและ
สรา้งแบบสอบถามน าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อน าไปตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือ้หาและรวมถึงขอค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อมาปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

3. น าแบบสอบถามที่สรา้งเสร็จเรียบรอ้ยไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่ เคย
บริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิ บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตัวอย่างจ านวน 40 ชุด แลว้
น ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Conficiency Alpha) โดย
วิธีการค านวณของครอนบาช (Cronbach) โดยโประแกรมส าเรจ็รูป  เพื่อใหไ้ดค้่าความเชื่อมั่นขอบ
แบบสอบถาม ทัง้นีค้่าความเช่ือมั่นที่ยอมรบัไดจ้ะตอ้งมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 
2555 , น. 49) และแก้ไขแบบสอบถามส่วนที่ ค่าความเช่ือมั่ นไม่ถึงตามที่ ก าหนดจนได้
แบบสอบถามที่สามารน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ โดยไดค้่าความเชื่อมั่นดงันี ้
              กระบวนการตอบสอบ AIDA MODEL 

ดา้นความตัง้ใจ  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.827 
ดา้นความสนใจ  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.936 
ดา้นความตอ้งการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.886 
ดา้นการซือ้  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.886 
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รวม                                                                 มีคา่ความเช่ือมั่น เท่ากบั 0.857 
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.829 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยมีแหลง่ขอ้มลูใน
การศกึษาประกอบดว้ยดงันี ้

1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มลูที่ใชใ้นการศึกษานีเ้ป็นขอ้มลูปฐมภูมิ 
ซึง่เก็บโดยใช ้แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เคยบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์จ านวน 12 รา้นที่ไดท้  าการสุ่มไว ้โดยการแจก
แบบสอบถามและขอความรว่มมือใหต้อบแบบสอบถามจนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว ้

2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจาก
เอกสาร ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนัธท์ี่เก่ียวขอ้ง ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อมาใชป้ระกอบการ
สรา้งแบบสอบถามที่ถกูตอ้ง 

การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยผูว้ิจัยไดต้รวจดูความถูกตอ้งความสมบรูณ์
ของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2.  การน าแบบสอบถามที่ตอ้งมาลงรหัส (Coding) และคัดลอกรหัสที่ลงเรียบรอ้ย
แลว้ลงในฟอรม์การลงรหสั เพื่อน าขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพิวเตอร ์

3.  การน าผลขอ้มูลมาประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์
ตามลกัษณะการวดัและสมมตุิฐานที่ตัง้ไว ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติและโปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์

ขอ้มลูดงันี ้
1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดา้นกระบวนการตอบสนอง AIDA 
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MODEL ดา้นพฤติกรรมผูบ้รโิภคและพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ
บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics)   
2.1 การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพศ 

กบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกต่างคือ t-test  

2.2 การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแตกต่างคือ 
ONE Way ANOVA  

2.3 การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถ่ีในการบริโภค ,
ค่าใชจ้่ายในการบริโภค มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.4 การวเิคราะห์ด้านกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้าน
ความตัง้ใจ, ดา้นความสนใจ,  ดา้นความตอ้งการ, ดา้นการซือ้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญี่ปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชบิาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถติิการวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
การวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิติแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึง่ประกอบดว้ย 
1.1 การหาคา่สถิติรอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้

                                            P =
f×100

n
 

เม่ือ   P     แทนคา่รอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
         F     แทน ความถ่ีของคะแนน 
         n     แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) ใชส้ตูรดงันี ้

                                          x̅ =
∑ x

n
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เม่ือ   x̅      แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย           

        ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         n       แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2548, น. 56-57) ใชส้ตูรดงันี ้

                                           s = √
𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
   

เม่ือ   𝑥     แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่าง 

        𝑥𝑖     แทน ค่าของขอ้มลูหน่วยที่ i 
        n       แทน ค่าขนาดตวัอย่าง 
        s       แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
        x       แทน คะแนนแต่ละตวัใจกลุม่ตวัอย่าง 
       n     แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอย่าง 
        n-1   แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

       (∑ 2𝑥)   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

        ∑ 2𝑥    แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
2. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิของครอนบคั (Cronbachs’alpha coefficiency) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 35) 

                                       ∝=
 k Covariance/Variance

1+(k−1)Covariance/Variance
 

เม่ือ     ∝                         แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
           K                          แทน จ านวนค าถาม 

           Covariance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม
ต่างๆ 

           Variance       แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
3.  สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึง่ประกอบดว้ย 

3.1  ค่าสถิติ t-test 
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ในกรณี
ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตุิฐาน
จ านวน 1 ขอ้ ในดา้นเพศ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560, น. 165) 

กรณีค่าความแปรปรวนแตกตา่งกนัหรือไม่เท่ากนั 𝑠1 ≠ 
2 𝑠2

2 

                                              t =  
𝑥1−𝑥2 

√(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
 

 

                                              df = 
[𝑠1 

2 +
𝑠2

2

𝑛2]

[
𝑠1

2

𝑛1
] + [

𝑠2
2

𝑛2
]

𝑛1     𝑛1−1

  

 
เม่ือ      t           แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t – distribution 

           𝑥1 𝑥2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 และกลุม่ที่ 2 

           𝑠1,
2𝑠2

2  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอยางที่ 1 
และกลุม่ที่ 2  

           𝑛1,𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 และกลุม่ 2 

กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัหรือเท่ากนั 𝑠1
2 = 𝑠2

2 

                            t = 
𝑥1−𝑥2 

√(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
 

                        สถติทิดสอบ t มอีงศาอสิระ df = 𝑛1+𝑛2 − 2 
เม่ือ      t             แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 

         x1 x2   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 และกลุม่ที่ 2 

          SP2       แทน ค่าความแปรปรวนรวม 

          n1,n2    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 และกลุม่ 2 
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance 

ANOVA)   โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งดคู่า
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะไดใ้ชส้ถิติวิเคราะหจ์ากสถิติ (F) 
หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมุติฐานดา้นอายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา 
อาชีพ และรายไดโ้ดยใชส้ตูรนี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 113) 
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                                               F   =    
𝑀𝑆𝑎

𝑀𝑆𝑤
 

 
เม่ือ   F         แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 

        𝑀𝑆𝑎   แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square 
between groups) 

        𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 
square between eror) 

         Df        แทน ชัน้แห่งความอิสระ ไดแ้ก่ระหว่างกลุ่ม (k-1),ภายใน
กลุม่ (n-k) 

 
ใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใช้ใน

กรณีที่แตกตา่งกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 41) 

                                               F   =    
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 

โดยค่า  𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛1

𝑁
)𝑘

𝑖=1 𝑠𝑖
2 

เม่ือ    B       แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา Brown-forsythe 

        𝑀𝑆𝐵  แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

        𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรบัสถิติ Brown-
forsythe 

          K        แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
          n        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
          N        แทน ขนาดประชากร 

          𝑠𝑖
2     แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

      
กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และจะท าการตรวจสอบ

ความแตกต่างแบบเป็นรายคูท่ี่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 โดยใชส้ตูรตามวิธี ดงันี ้
สูตรวิธีทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่  Fisher Leat Significant 

Difference:LSD (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น. 61) 
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LSD  =    𝑡1−∝/2𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1 

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

โดยที่ 𝑛𝑖−𝑛𝑗 
เม่ือ   LSD     แทน ผลต่างนัยส าคัญที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร

กลุม่ที่ I และ j 

         t1−∝/2n − k    แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจง
แบบ t-distribution ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายใน กลุม่ = n-k 

          MSE     แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑀𝑆𝑤)                 
          n          แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

          𝑛1      แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j      

          ∝        แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (Keppel. 1982: 

153-155) 

                                            dD
̅̅̅̅ =

q
D√2(MSSIA)

√S
 

เม่ือ    𝑑𝐷
̅̅̅̅         แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 

          𝑞𝐷        แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett 
Test 

          𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
          S              แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3.3  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เป็นวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) จ านวน  1 ตวั กบัตวัแปร
อิสระ (X) ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป อาศยัความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง ระหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการท านาย โดย
เม่ือทราบค่าตวัแปรหนึ่งก็สามารถท านายอีกตวัแปรหนึ่งได ้ผลการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดอ้ยู่ในรูป
ของสมการท านาย โดยส่ิงส าคญัท่ีตอ้งหารในการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู คือสมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธส์หสมัพนัธพ์หคุณู (ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2549, น. 263-265) 

จากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) 

ของประชากรจะเห็นว่า กลุม่ตวัแปรอิสระ (α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรของตวัแปรๆดต้ามส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมา
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รถอธิบายไดเ้รียกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (Error : ∈ ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอย

แบบพหคุณู จะเป็นการพยากรณห์าคา่สมัประสิทธ์ิ α และ 𝛽1 จากคา่สถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการ
ค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห ์คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค านวณไดจ้ะตอ้งเป็นค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีท าใหส้มการดงักล่าว มีค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองรวมกนันอ้ยท่ีสดุ (Ordinary 
Least Square : OLS)  (ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2549, น. 270) 
 

 สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘+∈  
 สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

Y = α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘   
 

เม่ือ X = ตวัแปรอิสระ 
 Y = ตวัแปรตาม 
 K = จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือค่าของ Y 
เม่ือใหต้วัแปรอิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์

ส่วน 𝛽 และ b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression coefficient) 
ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึงอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระ
นัน้เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอื่นมีคา่คงที่  

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้
 
  
 

 
  

การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขท่ีส าคญัดงันี ้คือ 
1. ความผิดพลาด (Error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้

ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) 

จะตอ้งเท่ากนั 
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3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละคา่เป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น  ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 

3.4 สถิติ สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องสองตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั เป็นค่าประสิทธ์
สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัที่แต่ละมีระดบัการวดัที่แตกต่างกนั (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2541, น. 
72) 
 

rxy= 

n ∑ xy − (∑ x)(∑ y)

√[n ∑ x2 − (∑ x)2][n ∑ y2 − (∑ y)2]
 

 
โดย     rxy       แทนคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

     ∑ 𝑥      แทนผลรวมของคะแนนชดุ X (item) ของกลุม่ตวัอย่าง 

     ∑ y      แทนผลรวมของคะแนนชดุ Y (Total) ของกลุม่ตวัอย่าง   

    ∑ x2   แทนผลรวมของคะแนนชดุ X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     ∑ y2   แทนผลรวมของคะแนนชดุ Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     ∑ xy   แทนผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y                                                                                            
       n         แทนจ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธจ์ะมีคา่ระหวา่ง −1 < r < 1 
1.  ค่า r เป็น - แสดงว่า X  และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม คือ 

ถา้ X เพิ่ม Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
2.  ค่า r เป็น + แสดงว่า X  และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ 

X เพิ่ม Y จะเพิ่มดว้ย แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
3.  ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y  มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสมัพนัธก์นัมาก 
4.  ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนั

ขา้ม และมีความสมัพนัธก์นัมาก 
5.  ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้0 หมายถึง X และ Y  ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ส าหรบัเกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ 
ค่าสหสมัพนัธ ์ตัง้แต่      .01 -.20    มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก  
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ค่าสหสมัพนัธ ์ตัง้แต่     .21 -.40    มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า  
ค่าสหสมัพนัธ ์ตัง้แต่     .41 -.60    มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
ค่าสหสมัพนัธ ์ตัง้แต่     .61 -.80    มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู  
ค่าสหสมัพนัธ ์มากกวา่        .80    มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้ศึกษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์
และแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อเพื่อใหเ้ขา้ใจและสื่อ
ความหมายไดต้รงกนั ดงันี ้

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

      r               แทน     คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ ประกอบดว้ย ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ 

ดา้นความตอ้งการ และ ดา้นการซือ้ 
ตอนที ่4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น

ของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการ
ศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบริโภคก่ีครัง้/เดือน
และค่าใชจ้่ายในการบริโภคก่ีบาท/ครัง้ มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความ
ตัง้ใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจก

แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะหโ์ดยการหาค่ารอ้ยละ 
ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ    

ชาย 155 38.75 
หญิง 245 61.25 
รวม 400 100.00 
อายุ   

15-24 ปี 72 18.00 
25-34 ปี 78 19.50 
35-44 ปี 125 31.25 
45-54 ปี 48 12.00 
ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป 77 19.25 
รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

โสด 238 59.5 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 146 36.5 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 16 4.0 
รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 95 23.75 
ปรญิญาตร ี 230 57.50 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 75 18.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

อาชีพ   
นกัเรยีน  /  นกัศกึษา 34 8.50 
ขา้ราชการ /  พนกังานรฐัวิสาหกิจ 171 42.75 
พนกังานบรษัิทเอกชน 121 30.25 
คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 61 15.25 
อื่นๆ ไดแ้ก่ ฟรแีลนซ ์หมอ พยาบาล 13 3.25 
รวม 400 100.00 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 52 13.00 
10,001-20,000 บาท 70 17.50 
20,001-30,000 บาท 115 28.75 
30,001-40,000 บาท 105 26.25 
40,001 บาทขึน้ไป 58 14.50 
รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่  4 สามารถสรุปขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คนไดด้งันี ้

ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 61.25 และเพศชายจ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.75 

ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 125 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.5 ช่วงอายตุัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.25 ช่วงอายุระหว่าง 15 - 24 ปี 
จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18 และช่วงอายรุะหวา่ง 45-54 จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12  

ดา้นสถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 238 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.5 และ
สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 
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ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.5 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี 
จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.75 และการศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 18.75 

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รฐัวิสาหกิจ 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 121 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 30.25 ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.25 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.5 และประกอบอาชีพอื่น  ๆ ไดแ้ก่ ฟรีแลนซ ์
หมอ พยาบาล 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.25 

ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.75 รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.25 รายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 
70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 รายได ้40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 และ
รายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 

เนื่องจากพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามดา้นสถานภาพและดา้นอาชีพ 
มีจ านวนความถ่ีค่อนขา้งน้อยในบางกลุ่ม ผูว้ิจัยจึงไดท้  าการยุบรวมกลุ่ม แสดงขอ้มูลจ านวน 
(ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานตอ่ไปดงันี ้

ตาราง 5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพและ 
อาชีพ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

สถานภาพ   
โสด 238 59.5 
สมรส /  อยู่ดว้ยกนั 162 40.5 
รวม 400 100.00 
อาชีพ   
นกัเรยีน / นกัศกึษา 34 8.50 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 171 42.75 
พนกังานบรษัิทเอกชน 121 30.25 
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ตารางท่ี 5 (ตอ่)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 74 18.5 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  5 สามารถสรุปขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนไดด้งันี ้
ดา้นสถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 238 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 และมีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.5  
ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ 

171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.75 รองลงมาคือ พนกังานบรษัิทเอกชน จ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
30.25 คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.5 และ นกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.50  
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร ์ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์  ประกอบดว้ย 
วนัที่ใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์เหตผุลในการบรโิภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์
สาขารา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์สาเหตขุองการบรโิภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์ บคุคล
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกบริโภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร์ สื่อเก่ียวกับรา้นอาหาร
ญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์ ความถ่ี และ คา่ใชจ้่าย วิเคราะหโ์ดยการหาคา่รอ้ยละ ดงัแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์  

พฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์  

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

วันทีใ่ช้บริการ    

วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ 93 23.25 
วนัเสาร ์– วนัอาทิตย ์ 166 41.50 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์/ วนัหยดุราชการ 141 35.25 

รวม 400 100.00 
เหตุผลในการใช้บริการ   
ประทบัใจในการบรกิารและรสชาติของอาหาร 93 23.25 
สะดวกในการใชบ้รกิาร เชน่ มีสาขาอยู่ใกล้ๆ  บา้น   
ที่ท  างาน เป็นตน้ 

 
55                                 

 
13.75 

มีความหลากหลายของเมนอูาหาร และเครื่องดื่ม 83 20.75 
ราคามีความสมเหตสุมผลกบัการบรกิารและรสชาติ 73 18.25 
มีความเช่ือถึงเรื่องความสะอาด ถกูสขุลกัษณะของ
อาหาร และเครื่องดื่ม 

 
31 

 
7.75 

มีโปรโมชั่นอยูเ่สมอๆ 39 9.75 
ชอบในตวัแบรนดร์า้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ 12 3.00 
อื่นๆ ไดแ้ก่ ไดค้ณุค่าทางโภชนการ 14 3.50 
รวม 400 100.00 
สาขาร้าน   
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั 79 19.75 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หนา้
ลิฟตแ์กว้ 

 
43 

 
10.75 

รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา เมกาบางนา 69 17.25 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา เดอะเซ็นป่ินเกลา้ 59 14.75 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา ตกึเอไอเอเซ็นเตอร ์รชัดา 26 6.50 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์  

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

สาขาร้าน   
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา ตกึเอ็มไพรส์าธร 31 7.75 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา แอมพารค์ จฬุา 18 4.50 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา Sens fest เจรญินคร 25 6.25 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Walk ราชพฤกษ ์ 11 2.75 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา Int-intersect Rama 3 12 3.00 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Bright Rama 2 13 3.25 
รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Walk เกษตรนวมินตร ์ 14 3.50 
รวม 400 100.00 

สาเหตุของการใช้บริการ   
เพื่อพบปะสงัสรรค ์ 90 22.50 
เพื่อการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่ม 157 39.25 
เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ 96 24.00 
อื่นๆ ไดแ้ก่ เพื่อผ่อนคลาย 57 14.25 
รวม 400 100.00 
บุคคลทีมี่ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซือ้   
ตวัท่านเอง 137 34.25 
เพื่อน 152 38.00 
คนในครอบครวั 97 24.25 
อื่นๆ ไดแ้ก่  แฟน คูร่กั เป็นตน้ 14 3.50 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  6 สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมผู้บริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนไดด้งันี ้
 วนัที่ใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการในวนั วนัเสาร ์– วนั

อาทิตย ์จ านวน 166 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 รองลงมาคือ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ / วนัหยุดราชการ 
จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 และ วนัจนัทร-์วนัศกุร ์จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 

 เหตุผลในการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเนื่องจาก
ประทบัใจในการบรกิารและรสชาติของอาหาร จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 รองลงมาคือมี
ความหลากหลายของเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.75 และล าดบั
สดุทา้ยคือ เนื่องจากเหตผุลอื่นๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.5  

 สาขารา้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา 
สยามสแควรว์นั จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.75 รองลงมาคือ รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา เมกา
บางนา จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.25 และล าดบัสดุทา้ยคือ รา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา The 
Walk ราชพฤกษ ์จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.75 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์  

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

สื่อโฆษณาเกีย่วกับร้าน   
โทรทศัน ์ 27 6.75 
วิทย ุ 59 14.75 
แผ่นพบั  /  ใบปลิว 81 20.25 
นิตยสาร 63 15.75 
โปสเตอร ์ 27 6.75 
ปา้ยโฆษณาหนา้รา้น 36 9.00 
อินเตอรเ์น็ต 93 23.25 
อื่นๆ ไดแ้ก่ วารสาร การบอกต่อ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 14 3.50 
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 สาเหตขุองการใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มาใชบ้รกิารรา้นโคเอ็น ซูชิ 
บาเพื่อการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่ม จ านวน 157 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.25 รองลงมา
คือ เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ จ านวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24 และล าดบัสดุทา้ยคือ สาเหตอุื่นๆ 
จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.25 

 บคุคลที่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจเลือกซือ้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสินใจ
ใช้บริการรา้นโคเอ็น ซูชิ บารจ์ากค าแนะน าของ เพื่อน จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38 
รองลงมาคือ ตวัเอง จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 และ ล าดบัสดุทา้ยคือ จากบคุคลอื่นๆ 
จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.5  

 สื่อโฆษณาเก่ียวกบัรา้น ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่รบัรูข้่าวสารรา้นโคเอ็น ซูชิ 
บา จากอินเตอรเ์น็ต จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 รองลงมาคือ แผ่นพบั/ใบปลิว จ านวน 
81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.25 และล าดบัสดุทา้ยคือ จากสื่ออื่นๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.5  

ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์ จ าแนกตามความถ่ีและค่าใชจ้่าย  

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค

เอ็น ซูชิบาร ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัตอ่พฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้น
โคเอ็น ซูชิบาร ์ ดา้นความถ่ีในการบริโภคและค่าใชจ้่ายในการบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ ดา้นความถ่ีในการบริโภค 
และดา้นค่าใชจ้่ายในการบรโิภค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และ 2.76 ตามล าดบั 
 

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์  

 S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
ความถ่ีในการบรโิภค 3.35 0.938 ปานกลาง 

ค่าใชจ้่ายในการบรโิภค 2.76 1.041 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.796 ปานกลาง 
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ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผู้บริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร ์ ประกอบด้วย ด้านความตัง้ใจ ด้านความ
สนใจ ด้านความต้องการ และ ด้านการซือ้ 

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจัยไดน้  าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์ผล
จากการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์  

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
 S.D. 

ระดบั

ความส าคญั 

ดา้นความตัง้ใจ  3.96 .660 มาก 

ดา้นความสนใจ 3.90 .721 มาก 

ดา้นความตอ้งการ  4.06 .671 มาก 

ดา้นการซือ้ 4.00 .658 มาก 

รวม 4.06 .785 มาก 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 

ของผูบ้ริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ริโภคต่ออาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ดา้นความตอ้งการ ดา้นการซือ้ ดา้นความตัง้ใจ และ ดา้นความสนใจ
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 4.00 3.96  และ 3.90 ตามล าดบั  
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ดา้นความตัง้ใจ 

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

 S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านความตัง้ใจ    
ท่านตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอน็ ซูชิ
บาร ์จากการโฆษณาทางทีว ี

4.04 .808 
มาก 

ท่านตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอน็ ซูชิ
บาร ์จากการโฆษณาทางวทิย ุ

3.91 .849 
มาก 

ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์
จากนิตยสาร 

4.05 .801 
มาก 

ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
จากหนงัสือพิมพ ์

3.85 .873 
มาก 

ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
จากปา้ยโฆษณา 

4.02 .796 
มาก 

ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรอืข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
จากอินเทอรเ์น็ต 

3.92 .836 
มาก 

รวม 3.96 .660 มาก 

 
จากตารางที่  9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ

ผูบ้ริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ ดา้นความตัง้ใจ โดยรวมอยู่ในระดับส าคญัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
ดา้นความตัง้ใจ ในระดบัมาก คือ ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์จาก
นิตยสารท่านตัง้ใจรบัฟังขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกับรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากการโฆษณาทางทีวี  
ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกับรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากป้ายโฆษณา ท่านตัง้ใจรบัขอ้มูล
หรือข่าวสารเก่ียวกับรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากอินเทอรเ์น็ต ท่านตั้งใจรบัฟังข้อมูลหรือข่าวสาร
เก่ียวกบัรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากการโฆษณาทางวิทยุ และ ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบั
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รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จากหนงัสือพิมพ ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 4.04 4.02  3.92 3.91 และ 3.85 
ตามล าดบั 

ตาราง 10 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ดา้นความสนใจ 

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

 S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านความสนใจ    
การใช ้presenter ที่มีช่ือเสยีงสามารถดงึดดูความสนใจของ
ท่าน 3.95 .812 

มาก 

ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟร ี1 ท่าน ในวนั
ธรรมดา  

3.85 .836 
มาก 

ท่านสนใจในการเลน่เกมสช์ิงของรางวลั กดไลค ์กดแชร ์
จากทางรา้น 

3.79 .885 
มาก 

ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพบัและแจง้สิทธิพิเศษตา่งๆตาม
สถานศกึษา หรือตามหา้งสรรพสินคา้ 

4.00 .833 
มาก 

รวม 3.90 .721 มาก 

 
จากตารางที่  10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ

ผูบ้ริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ ดา้นความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
ดา้นความสนใจในระดับมาก คือ ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพับและแจง้สิทธิพิเศษต่างๆตาม
สถานศกึษา หรือตามหา้งสรรพสินคา้ การใช ้presenter ที่มีช่ือเสียงสามารถดงึดดูความสนใจของ
ท่าน  ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ในวันธรรมดา และท่านสนใจในการเล่น
เกมสช์ิงของรางวลั กดไลค ์กดแชร ์จากทางรา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 3.95 3.85 และ 3.79 
ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ดา้นความตอ้งการ 

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

 S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านความต้องการ    
ทา่นตอ้งการเมนูอาหารญีปุ่่ นทีห่ลากหลาย 4.09 .742 มาก 
ทา่นตอ้งการเมนูเพือ่สุขภาพ 4.07 .740 มาก 
ทา่นตอ้งการไดร้บัการบรกิารทีด่จีากทางรา้น 4.02 .780 มาก 
รวม 4.06 .671 มาก 

 
จากตารางที่  11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ

ผูบ้รโิภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ดา้นความตอ้งการ โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้น
ความสนใจในระดับมาก คือ ท่านตอ้งการเมนูอาหารญ่ีปุ่ นที่หลากหลาย ท่านตอ้งการเมนูเพื่อ
สขุภาพและ ท่านตอ้งการไดร้บัการบริการที่ดีจากทางรา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 4.07  และ 
4.02 ตามล าดบั 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ดา้นการซือ้ 

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

 S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านการซือ้    
การมสีว่นลด 4.03 .765 มาก 
การแจกของแถม 4.06 .772 มาก 
การเพิม่ปรมิาณอาหารแต่ยงัคงราคาเดมิ 4.02 .769 มาก 
รวม 4.03 .676 มาก 
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จากตารางที่  12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ดา้นการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นความ
สนใจในระดบัมาก คือ การแจกของแถม การมีส่วนลด และ การเพิ่มปริมาณอาหารแต่ยงัคงราคา
เดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 4.03 และ 4.02 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่น
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร ์

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจัยไดน้  าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์ผล
จากการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 13 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  

ซูชิบาร ์
 S.D. 

ระดบัความ

คิดเห็น 

ท่านมีความพอใจในบรกิารของรา้นโคเอน็ ซูชิบารเ์ป็นอย่าง
มาก  

4.02 .795 
มาก 

ความคุม้ค่าในดา้นราคาท าใหท้่านเลือกกลบัมาบรโิภครา้น
โคเอ็น ซูชิบาร ์

4.14 .684 
มาก 

รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์มีการใชว้ตัถดุิบท่ีมีคณุภาพท าใหท้่าน
เลือกกลบัมาบรโิภคท่ีรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นครัง้ตอ่ๆไป 

3.95 .788 
มาก 

ท่านมีความเช่ือมั่นและมีทศันคติที่ดีต่อรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ 4.15 .726 มาก 

ท่านบอกตอ่ใหผู้อ้ื่นมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซูชิบารอ์ยู่เสมอ  4.10 .723 มาก 

รวม 4.07 .610 มาก 

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร

ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์รายขอ้ ท่านมีความเช่ือมั่นและมีทศันคติที่ดีต่อรา้นโคเอ็น ซูชิ
บาร ์ความคุม้ค่าในดา้นราคาท าใหท้่านเลือกกลบัมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ ในระดบัมาก ท่าน
บอกต่อใหผู้อ้ื่นมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซูชิบารอ์ยู่เสมอ  ท่านมีความพอใจในบรกิารของรา้นโคเอ็น ซู
ชิบารเ์ป็นอย่างมาก  รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์มีการใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภาพท าใหท้่านเลือกกลับมาบรโิภค
ที่ รา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ในครั้งต่อๆไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.14 4.10 4.02  และ 3.95 
ตามล าดบั  

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชาการ
ศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน จ าแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค์่าที t (Independent sample t-
test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเช่ือมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ

รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์
0.804 0.371 

 
จากตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.804 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ไม่ เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน (Equal variances not 
assumed) 

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
จ าแนกตามเพศ  

t-test for Equality of 
Means 

เพศ  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์

ชาย 4.08 .637 0.206 398 0.371 

หญิง 4.06 .594    

 
จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้น

โคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามเพศ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซู
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ชิบาร ์จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.371 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์ม่แตกต่างกนั ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์
จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

1.213 4 395 0.305 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.305 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของขอ้มลูแตล่ะกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 1.435 4 0.359 0.963 0.428 
ภายในกลุม่ 147.153 395 0.373   
รวม 148.588 399    

 
จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test  พบวา่ พฤติกรรมภายหลงั
การบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.428 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค์่าที t (Independent sample t-test) 
โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

การทดสอบค่ าความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ ม โดย ใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ตอ่เม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ

รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์
1.656 0.199 

 
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.199 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal 
variances not assumed) 

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
จ าแนกตามสถานภาพ  

t-test for Equality of 
Means 

สถาน
ภาพ  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์

โสด 4.04 0.594 -1.193 398 0.199 

สมรส 4.11 0.632    

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้น

โคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.199 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ผู้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดยสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
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ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่ าความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ ม โดย ใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

2.184 2 397 0.114 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.114 ซึง่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
มีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแตล่ะกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุม่ .894 2 .447 1.201 0.302 
ภายในกลุม่ 147.694 397 .372   
รวม 148.588 399    

จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า 
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์ม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
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หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่ าความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ ม โดย ใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

1.289 3 396 0.278 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอาชีพ พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.278 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของขอ้มลูแตล่ะกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุม่ .402 3 0.134 0.358 0.783 
ภายในกลุม่ 148.186 396 0.374   
รวม 148.588 399    
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จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า พฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.783 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน โดย
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่ าความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ ม โดย ใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

0.926 4 395 0.449 

    
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค

อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน พบวา่ พฤติกรรมภายหลงัการ
บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.449  ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มเท่ากัน ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ F-test ในการ
ทดสอบ 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุม่ 5.828 4 1.457 4.031* 0.003 
ภายในกลุม่ 142.760 395 0.361   
รวม 148.588 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test  พบว่า 
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมี
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ดงัตารางที่ 21 

ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของระหวา่งพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่
เดือน 

 ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

ไม่เกิน 10,000 
บาท 

4.01 
- -0.14 

(0.19)  
 

0.05 
(0.57) 

-0.03 
(0.75)  

 

-0.30* 
(0.00)  

 
10,001-20,000  
บาท 

4.15 
- - 0.20* 

(0.02)  
 

0.11 
(0.23)  

 

-0.16 
(0.12) 

20,001-30,000 
บาท 

3.95 
- - - -0.08 

(0.27) 
-0.36* 
(0.00) 

30,001-40,000 
บาท 

4.04 
- - - - -0.27* 

(0.00) 

40,001 บาทขึน้ไป 4.31 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  

จากตาราง 26 พบว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไปมีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกว่าผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท และกลุม่ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 30,001-40,000 บาท 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  10,001-20,000 บาท 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกต่าง 
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สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่าย

ในการบริโภค มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2.1 ความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร  

H0 : ความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้ริโภคไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อท าการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะห่างตวัแปรทัส้อง ถา้ผลมี
ค่า Sig.(2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอรบัสมมติฐานรอง (H1) 

กลา่วคือ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 27 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  

พฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น  
ซูชิบารใ์นภาพรวม 

                          ความถ่ี                                   คา่ใชจ้า่ย         
r Sig.(2-

tailed) 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
r Sig.(2-

tailed) 
ระดบั

ความสมัพนัธ ์

0.780*0.000 
มีความสมัพนัธ์
ค่อนขา้งสงูใน
ทิศทางเดียวกนั

0.826*0.000
มีความสมัพนัธ์
สงูมากใน

ทิศทางเดียวกนั

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 27 พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ 
โดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
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ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นมีความสมัพนัธก์ับ
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.780 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ค่อนขา้งสงูในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมในระดบัที่สงูขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอ็น ซูชิบารโ์ดยรวมเพิ่มสงูขึน้ตาม  

ดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ 
โดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.826 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธส์ูงมากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถา้ผู้บริโภคมีค่าใชจ้่ายในการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมในระดบัที่สงูมากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารโ์ดยรวมเพิ่มสงูมากขึน้ตาม 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ 
ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซื้อมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญ่ีปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดังนี ้

H0: กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ 
ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ 
ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโค
เอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

          ก าหนดให ้
Y  = พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
X1 = ดา้นความตัง้ใจ 
X2 = ดา้นความสนใจ 
X3 = ดา้นความตอ้งการ 
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X4 = ดา้นการซือ้ 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05  

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้มีผลตอ่พฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห ์Linear Regression 

แหลง่ความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
Regression 86.989 4 21.747 139.453* 0.000 
Residual 61.599 395 0.156   

Total 148.588 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหพ์บว่า  กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL อย่าง
นอ้ย 1 ตวัแปร สามารถท านายพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได้ ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตาราง 29 แสดงการวเิคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter 
Regression) 

กระบวนการตอบสนอง AIDA 
MODEL 

B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.100 0.132  8.340 0.000* 
ดา้นความตัง้ใจ (X1) 0.170 0.058 0.184 2.942 0.003* 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.237 0.056 0.280 4.197 0.000* 
ดา้นความตอ้งการ (X3) 0.073 0.058 0.080 1.260 0.208 
ดา้นการซือ้(X4) 0.267 0.053 0.296 5.038 0.000* 
  r = 0.765  AdjustedR2 = 0.581 
  R2= 0.585  SE = 0.395 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นความตัง้ใจ (X1) ดา้น
ความสนใจ (X2) และ ดา้นการซือ้(X4) มีค่า Sig เท่ากบั 0.003 และ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นความตัง้ใจ (X1) ดา้นความสนใจ (X2) และ ดา้นการซือ้(X4) มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ไดร้อ้ยละ 58.1 (AdjustedR2 = 0.581) 
แสดงวา่มีปัจจยัอื่นๆท่ีรอ้ยละ 41.90 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของ
รา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถรว่ม
ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ 

พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ี ปุ่ นของร้านโคเอ็น  ซูชิบาร์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร (Y) ไดด้งันี ้ 

Y = 1.100+0.267 (x4) + 0.237 (x2) + 0.170(x1) 
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จากสมการสามารถสรุปได ้ดงันี ้ถา้กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร(Y) จะมี
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์1.100 หน่วย 

   ถา้กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นการซือ้ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็นซูชิบาร์ (Y) เพิ่มขึน้ 0.267 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ผูบ้รโิภคพิจารณาถึงดา้นการซือ้ ดา้นการซือ้จะท าใหส้่งผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารเ์พิ่มมากขึน้ 

    ถา้กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นความสนใจ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะมีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็นซูชิบาร์ (Y) เพิ่มขึน้ 0.237 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคพิจารณาถึงดา้นความสนใจ ดา้นความสนใจจะท าใหส้่งผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารเ์พิ่มมากขึน้ 

   ถา้กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นความตัง้ใจ (X1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็นซูชิบาร ์(Y) เพิ่มขึน้ 0.170 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคพิจารณาถึงดา้นความตั้งใจ ดา้นความตั้งใจจะท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารเ์พิ่มมากขึน้ 

  สว่นกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ดา้นความตอ้งการ (X3) เป็นปัจจยัที่ไม่
สง่ผลตอ่พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมภายหลงั
การบรโิภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา 
อาชีพ รายได้

เฉลี่ยตอ่
เดือน 

X X X X X 
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หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

                     X   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบรโิภคและค่าใชจ้่ายในการ
บรโิภค มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน พฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์

พฤติกรรมผูบ้รโิภค  
ความถ่ีในการ

บรโิภค 
 ค่าใช่จ่ายใน

การบรโิภค 
 

   

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้น
ความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 32 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น  
ซูชิบาร ์

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL  
ดา้นความ
ตัง้ใจ 

ดา้นความ
สนใจ 

ดา้นความ
ตอ้งการ 

ดา้นการซือ้ 

  X 

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน



 
 

 

 

 

บทที5่ 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้ศึกษา “กระบวนการตอบสนอง  AIDA MODEL ที่ มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยมีประเด็น
ส าคญัท่ีน ามาสรุปอภิปรายผล และการน าเสนอได ้ดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูบ้รโิภค  

3. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานทางการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกตา่งกนั 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่  ความถ่ีในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ ดา้น
ความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลตอ่พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น 
ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวเิคราะหข์้อมูล  
ผลการศึกษาคน้ควา้เรื่อง  “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุม่ตวัอย่าง
ในการศกึษาครัง้นีจ้  านวน 400 คน สามารถสรุปไดต้ามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 61.25 อายรุะหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 สถานภาพโสด 
คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 57.5 ประกอบอาชีพรบัราชการ
หรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 42.75 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 28.75 

ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการในวัน วันเสาร ์– วันอาทิตย ์ คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 
เลือกใชบ้ริการเนื่องจากประทบัใจในการบริการและรสชาติของอาหาร  คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 ใช้
บรกิารรา้นโคเอ็น ซูชิ บาร ์สาขา สยามสแควรว์นั คิดเป็นรอ้ยละ 19.75 มาใชบ้รกิารรา้นโคเอ็น ซูชิ 
บาเพื่อการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่ม คิดเป็นรอ้ยละ 39.25 ตดัสินใจใชบ้ริการรา้นโค
เอ็น ซูชิ บารจ์ากค าแนะน าของ เพื่อน คิดเป็นรอ้ยละ 38 ไดร้บัรูข้่าวสารรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์จาก
อินเตอรเ์น็ต คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 และการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ประกอบด้วย ความถ่ีและค่าใช้จ่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ ดา้นความถ่ีในการบริโภค
และค่าใชจ้่ายในการบรโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบักระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ ประกอบดว้ย ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ 
ดา้นความตอ้งการ และ ดา้นการซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อกระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคตอ่อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญต่อกระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้รโิภคต่ออาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ดา้นความตอ้งการ 
ดา้นการซือ้ ดา้นความตัง้ใจ และ ดา้นความสนใจอยู่ในระดบัมาก  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ราย
ขอ้ ท่านมีความเช่ือมั่นและมีทศันคติที่ดีต่อรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ความคุม้ค่าในดา้นราคาท าใหท้่าน
เลือกกลบัมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์อยู่ในระดบัมาก ท่านบอกต่อใหผู้อ้ื่นมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซู
ชิบารอ์ยู่เสมอ  ท่านมีความพอใจในบริการของรา้นโคเอ็น ซูชิบารเ์ป็นอย่างมาก  รา้นโคเอ็น ซูชิ
บาร ์มีการใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภาพท าใหท้่านเลือกกลบัมาบริโภคที่รา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นครัง้ต่อๆไป 
ตามล าดบั  

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการ
ศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่ง
กัน มีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดย (1)ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้40,001 บาทขึน้ไป
มีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกว่ากลุ่มที่มีรายไดไ้ม่เกิน 
10,000 บาท กลุ่มที่ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่ มีรายได้ 30,001-40,000 บาท 
นอกจากนีมี้ (2)กลุ่มที่มีรายได ้20,001-30,000 บาทมีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกวา่กลุม่ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  10,001-20,000 บาท  

สมมตฐิานข้อที ่2 พฤติกรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบรโิภคและค่าใชจ้่าย
ในการบรโิภค มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถ่ีและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ดา้นความ
ตัง้ใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภค
อาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ 
ดา้นความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  รอ้ยละ 58.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

อภปิรายผล  
          จากผลการศกึษาวิจยัเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่สามารถน ามา

อภิปรายผลได ้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชาการศาสตร ์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลทางลักษณะประชาการศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารแ์ตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย(1)ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปมี
พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกว่ากลุ่มที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กลุม่ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และนอกจากนี(้2)มีกลุ่มที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารม์ากกว่ากลุ่มที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท เนื่องจากผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีก าลงัใน
การซือ้สงูและสว่นใหญ่มกัจะมีรสนิยมในการเลือกอาหารท่ีญ่ีปุ่ นมีคณุภาพและ รสชาติของอาหาร
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ที่ดี สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูง มีพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น ย่าน 
Community Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ แบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 บาทขึน้ไป  

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบรโิภคและค่าใชจ้่ายในการ
บรโิภค มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถ่ีและค่าใชจ้่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้เนื่องมาจากความประทับใจในการ
บรกิารและรสชาติของอาหาร รวมทัง้มีเมนทูี่หลากหลาย ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิจยัของ นฤชยา กญัหา
ลัด (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง การบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น (มอดินแดง) จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า รบัประทานอาหาร
ญ่ีปุ่ น 1 ครัง้/เดือน ค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ น/คน/ครัง้ จากรา้นอาหารญ่ีปุ่ น  151 – 
300 บาท ประเภทของอาหารญ่ีปุ่ นที่นักเรียนนิยมรบัประทานบ่อยที่สดุ คือ ซูชิ (ขา้วป้ันหนา้ต่าง ๆ  
) เหตผุลท่ีส าคญัมากที่สดุต่อการตดัสินใจของนกัเรยีน คือ รสชาติอาหารถกูปาก 

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจ ดา้น
ความสนใจ ดา้นความตอ้งการ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ไดแ้ก่ ดา้น
ความตัง้ใจ ดา้นความสนใจ และดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อภิปรายผลไดด้งันี ้

ดา้นความตัง้ใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ
บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  อาจเนื่องมากจากผูบ้รโิภคมี
ความตั้งใจรบัฟังข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทางรา้น ซึ่งมีการน าเสนอในรูปแบบ
นิตยสาร หรือแผ่นพับที่ดูน่าสนใจและมีสีสันน่าดึงดูดใหอ้ยากเขา้มาใชบ้ริการของทางรา้น  ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับวิจัยของ นุจรีย ์มันตาวิวรรณ์ (2551) ไดศ้ึกษาเรื่อง กระบวนการตอบสนองไอดา
โมเดลของผูบ้ริโภคหญิง ของการใช้น า้ยาอุทัยทิพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการตอบสนองไอดาโม เดลของการใช้น ้ายาอุทัยทิพย์ ของผู้บ ริโภคหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัความตัง้ใจรบัขอ้มลูหรอืข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นความสนใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิ
บารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากเป็นการโฆษณา
ที่สามารถเขา้ถึงเป้าหมายไดม้ากที่สุด มีรายละเอียดของซูซิจากแผ่นพับและสามารถเขา้ไปใช้
บริการรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ตามสาขาที่มีทั้งหมด 12 สาขาไดอ้ย่างสะดวกอีกดว้ย ท าใหผู้บ้ริโภค
สนใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับวิจัยของ วนัทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ไดศ้ึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสาร
การตลาด ณ จดุซือ้ต่อผูบ้รโิภคตามหลกัการ AIDA MODEL จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 
สื่อโฆษณา ณ จดุซือ้ตามหลกัการ AIDA MODEL ที่ดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้กิดดา้นความสนใจ คือ การ
แจกแผ่บพบัใบปลิว และดา้นความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  อาจเนื่องจากตอ้งการอย่างอื่นที่
นอกเหนือจากการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ น เช่น การแจกของที่ระลกึหรือของแถม เพื่อเป็นสิ่งที่จะ
กระตุน้ใหมี้การเขา้มารบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นง่ายมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับวิจัยของ ปวณีา ตัง้
วฒันากาญจน์ (2547) ไดศ้กึษาเรือ่ง อทิธพิลของการสือ่สารการตลาด AIDA MODEL ทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21- 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายไดป้ระมาณ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นแลว้ท าใหเ้กิดดา้นการซือ้
ของผูบ้รโิภคมากที่สดุ คือ การแจกของแถมต่างๆ  ดา้นการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควรก าหนดกลุม่เป้าหมายหลกั

เป็นเพศหญิง การศกึษาระดบัปรญิญาตรี มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป เนื่องจากเป็น
กลุ่มที่มีค่าใชจ้่ายต่อครัง้มากที่สุด ดังนั้นผูป้ระกอบการอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ควร
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหแ้ตกต่างและดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูด
ผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถน าขอ้มลูไปใชก้ าหนดกลุม่เปา้หมายและขยายฐานลกูคา้ได ้

2.ผู้ประกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรเน้นความส าคัญกับ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ในมุมมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
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พฤติกรรมภายหลงัการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ 
ความพงึพอใจเพิ่มขึน้ เป็นตน้ โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

2.1 ดา้นการซือ้ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควรมุ่งเนน้ให้
มีการแจกของแถมในการเขา้มาใชบ้รกิารรา้นโคเอ็น ซูชิบารอ์ยู่สม ่าเสมอ และควรจดักิจกรรมการ
แจกของขวญัหรือมอบของแถมเนื่องในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัแห่งความรกั หรือวนัพิเศษอื่นๆ เพื่อ
เป็นการขอบคณุผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น 

2.2 ดา้นความสนใจ ผู้ประกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควร
ปรบัปรุงเอกสารแผ่นพบัใหด้ทูนัสมยัมีสีสนัมากขึน้กว่าเดิมและแจง้สิทธิพิเศษต่างๆที่ดึงดดูความ
สนใจ รวมถึงการใช ้presenter ที่มีช่ือเสียงในช่วงนั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคอีกทาง
หนึ่งดว้ย  

2.3 ด้านความตั้งใจ ผู้ประกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควร
มุ่งเนน้ใหมี้การลงโฆษณาในนิตยสารอื่นๆจากเดิมที่เคยลงมาแลว้ ซึ่งผูป้ระกอบการควรจะตอ้งมี
การพัฒนารูปแบบของนิตยสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยกว่านิตยสาร เช่น ท า
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต ์ผ่านสื่อโซเชียล หรอื Application เป็นตน้  

3. ผูป้ระกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควรใหค้วามส าคัญเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ า้ในครัง้ต่อๆไป ดั้งนั้นผู้ประกอบการ
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์ควรเนน้ในเรื่องการบริการของทางรา้น ตอ้งใหมี้การจัด
อบรมพนกังานใหไ้ดต้ามมาตรฐานอยู่สม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของการบริการ 
เพื่อใหเ้กิดการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร ในรสชาติของอาหารทางรา้นควร
ควบคุมคุณภาพของอาหารให้คงที่  ด้วยการมีการวัดคุณภาพความสดใหม่ของอาหารอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้ทางรา้นควรจัดท าเมนูที่หลากหายเพิ่มขึน้ โดยการตัง้ราคาตอ้งเหมาะสมกับ
คณุภาพดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีศึกษากลุ่มตวัอย่างในพืน้ที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เขตปริมณฑลหรือต่างจงัหวดั 

เป็นตน้ ซึง่จะท าใหผ้ลการวิจยัที่ไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
2. ควรศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอื่น ๆ ที่คาดวา่จะมีผลตอ่พฤติกรรมภายหลงัการ

บริโภคอาหารญ่ีปุ่ น เช่น ด้านความพึงพอใจ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาแผนการตลาดของ
ผูป้ระกอบการ 
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3. การท าวิจยัในครัง้ต่อไปควรศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์
เชิงลกึที่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายทางขอ้มลูส าหรบัน าไปวิเคราะหแ์ละ
สามารถที่จะเจาะลกึถึงปัจจยั ประเด็นปัญหาใหไ้ดม้ากยิ่งขึน้กวา่เดิม 

4. ควรท าการศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมภายหลงัการ
บรโิภคอาหารญี่ปุ่ นตามช่วงเวลานัน้ๆ เพื่อจะสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
วางแผนพฒันาและปรบัปรุงอาหารและบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เร่ือง กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมภายหลังการบริโภค

อาหารญ่ีปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อศกึษาถึงกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ส าหรบัใชป้ระกอบการศกึษาในระดบัปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ โดยขอ้มลูที่ท่านตอบในแบบสอบถามชดุนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบั และจะ
น ามาใชป้ระโยชนต์่อการศกึษาวิจยัเรื่องนีเ้ท่านัน้ และขอขอบพระคณุท่ีท่านใหค้วามรว่มมือในการ
ตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้โดยแบบสอบถามฉบบันีมี้ 4 สว่น ดงันี ้ 
สว่นที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
สว่นที่ 3  กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
สว่นที่ 4  พฤตกิรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นของรา้นโคเอน็ ซูชบิาร ์
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “ ✓ ” หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
 

1. เพศ 
 1. ชาย      2. หญิง 
2. อาย ุ
1.  อาย ุ15-24 ปี  2. อาย ุ25-34 ปี       3. อาย ุ35-44 ปี 
 4. อาย ุ45-54 ปี  5. อาย ุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพ 
 1. โสด 
 2. สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
 3. หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
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4. ระดบัการศกึษา 
 1. ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
 2. ปรญิญาตร ี
 3. สงูกวา่ปรญิญาตรี 
5. อาชีพ 
 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 3. พนกังานบรษัิทเอกชน 
 4. คา้ขาย/ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
 5. อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………… 
6. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท 
 2. 10,001-20,000 บาท 
 3. 20,001-30,000 บาท 
 4. 30,001-40,000 บาท 
 5. 40,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที ่2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชบิาร ์  
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “ ✓ ” หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
 1. ท่านไปใชบ้รกิารรา้นโคเอน็ ซูชิบาร ์ในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นวนัใดมากท่ีสดุ  
   วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์   
   วนัเสาร ์– วนัอาทิตย ์
   วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์/ วนัหยดุราชการ  
 2. เหตผุลที่ท่านเลือกบรโิภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร ์  
                          ประทบัใจในการบรกิารและรสชาติของอาหาร  
   สะดวกในการใชบ้รกิาร เช่น มีสาขาอยู่ใกล้ๆ  บา้น ท่ีท างาน เป็นตน้ 
   มีความหลากหลายของเมนอูาหาร และเครื่องดื่ม  
   ราคามีความสมเหตสุมผลกบัการบรกิารและรสชาติ 
   มีความเช่ือถึงเรื่องความสะอาด ถกูสขุลกัษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม 
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   มีโปรโมชั่นอยู่เสมอๆ 
   ชอบในตวัแบรนดร์า้นโคเอ็น ซูชิบาร ์
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................... 
 3. ท่านเลือกบรโิภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอน็ ซูชิบารส์าขาใดมากท่ีสดุ  
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา สยามสแควรว์นั ชัน้ 5 หนา้ลิฟแกว้   
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา เมกาบางนา 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา เดอะเซน็ป่ินเกลา้ 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา ตกึเอไอเอเซ็นเตอร ์รชัดา 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา ตกึเอ็มไพรส์าธร 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา แอมพารค์ จฬุา 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา Sens fest เจรญินคร  
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Walk ราชพฤกษ ์
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา Int-intersect Rama 3   
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Bright Rama 2 
   รา้นโคเอน็ ซูช ิบาร ์สาขา The Walk เกษตรนวมินตร ์  
           4. สาเหตทุี่ท่านเลือกบรโิภครา้นอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบารม์ากท่ีสดุ  
   เพื่อพบปะสงัสรรค ์
   เพื่อการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ นและเครื่องดื่ม 
   เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ  
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................... 
 5. บคุคลที่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจเลือกซือ้ / เลือกบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร์
มากท่ีสดุ  
                          ตวัทา่นเอง 
   เพื่อน 
   คนในครอบครวั  
   อื่นๆ โปรดระบ.ุ.. 
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 6. ท่านรูจ้กัรา้นอาหารโคเอน็ ซูชิบาร ์ญ่ีปุ่ นจากสื่อใดมากท่ีสดุ   
   โทรทศัน ์  
   วิทย ุ
   แผ่นพบั/ใบปลิว 
   นิตยสาร 
   โปสเตอร ์
   ปา้ยโฆษณาหนา้รา้น 
   อินเทอรเ์น็ต 
   อื่นๆ โปรดระบ.ุ..  
 
 7.  ความถ่ีในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชิบาร_์___________ครัง้/เดือน 
   
          8. ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ นโคเอ็น ซูชบิารโ์ดยประมาณ_____________บาท/
ครัง้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  103 

ส่วนที ่3  กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญ่ีปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร ์  
 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “✓”ในช่องใหต้รงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุเพียง
ค าตอบเดียว 

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านความตัง้ใจ  

1. ท่านตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์จากการโฆษณาทางทีวี 

     

2. ท่านตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโค
เอ็น ซูชิบาร ์จากการโฆษณาทางวิทย ุ

     

3. ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น 
ซูชิ บาร ์จากนิตยสาร 

     

4. ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น 
ซูชิบาร ์จากหนงัสือพิมพ ์

     

5. ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น 
ซูชิบาร ์จากปา้ยโฆษณา 

     

6. ท่านตัง้ใจรบัขอ้มลูหรือข่าวสารเก่ียวกบัรา้นโคเอ็น 
ซูชิบาร ์จากอินเทอรเ์น็ต 

     

ด้านความสนใจ 

1. การใช ้presenter ที่มีช่ือเสียงสามารถดงึดดูความ
สนใจของท่าน 

     

2. ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ใน
วนัธรรมดา  

     

3. ท่านสนใจในการเล่นเกมสช์ิงของรางวลั กดไลค ์กด
แชร ์จากทางรา้น 

     

4. ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพบัและแจง้สิทธิพิเศษ
ตา่งๆตามสถานศกึษา หรอืตามหา้งสรรพสินคา้ 

     

ด้านความต้องการ  

1. ท่านตอ้งการเมนอูาหารญ่ีปุ่ นที่หลากหลาย      
2. ท่านตอ้งการเมนเูพื่อสขุภาพ      
3. ท่านตอ้งการไดร้บัการบรกิารทีด่จีากทางรา้น      
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กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการซือ้ 

1. การมีส่วนลด      

2. การแจกของแถม      

3. การเพิ่มปรมิาณอาหารแตย่งัคงราคาเดิม      

 
 
ส่วนที ่4  พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย “✓” ในช่องใหต้รงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุเพียง
ค าตอบเดียว 

พฤติกรรมภายหลงัการบรโิภคอาหารญ่ีปุ่ น 
ของรา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ท่านมีความพอใจในบรกิารของรา้นโคเอ็น ซูชิบารเ์ป็น
อย่างมาก  

     

2. ความคุม้คา่ในดา้นราคาท าใหท้่านเลือกกลบัมาบรโิภค
รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์

     

3. รา้นโคเอ็น ซูชิบาร ์มีการใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภาพท าใหท้่าน
เลือกกลบัมาบรโิภคที่รา้นโคเอ็น ซูชิบารใ์นครัง้ต่อๆไป 

     

4. ท่านมีความเช่ือมั่นและมีทศันคติที่ดีตอ่รา้นโคเอ็น ซูชิ
บาร ์

     

5. ท่านบอกตอ่ใหผู้อ้ื่นมาบรโิภครา้นโคเอ็น ซูชิบารอ์ยู่เสมอ       
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                        รายชื่อ                              ต าแหน่งและสถานที ่      

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ ์กลุิสร ์          อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

                                                               มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

                                                                      

  

2. อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์                อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

                                                                           มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วฤณดา สิรหาญสกลุ 
วัน เดอืน ปี เกิด 3 กมุภาพนัธ ์2531 
สถานทีเ่กิด สรุนิทร ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555  

บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจการบิน  
จาก มหาวิทยาลยัรงัสิต   
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