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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั คนไทยมักจะออกไปทานข้าวนอกบ้านกันมากขึน้ ซึ่งจากการสารวจออนไลน์ของ
Nielsen Research ประเทศไทย เกี่ ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านจากผูบ้ ริโภคจาก 52
ประเทศทั่วโลก พบว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบ้ ริโภคชาวไทยยังคงออกไป
ทานข้าวนอกบ้านกันหลายครัง้ ภายในหนึ่งเดือนเนื่องจากความสะดวกสบายกว่าการทาอาหาร
ทานเอง และสาเหตุท่ีผูบ้ ริโภคชาวไทยนิยมทานอาหารญี่ ปุ่นรองมาจากอาหารของชาติตนนั้น
เนื่องมาจากจานวนร้านอาหารญี่ปนที
ุ่ ่เพิ่มมากขึน้ และการเติบโตของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่รกั สุขภาพใน
ประเทศไทย อาหารญี่ปนจึ
ุ่ งเป็ นอาหารที่ชาวไทยนิยมมากในปั จจุบนั และเมื่อเปรียบเทียบกับใน
อดีต อาหารญี่ปนุ่ มีราคาที่ถกู ลงและหาทานได้ง่ายขึน้ (ASTV ผูจ้ ดั การออไลน์, 2563)
อาหารญี่ปนเข้
ุ่ ามามีบทบาทในไทยพร้อมๆ กับอาหารอิตาเลี่ยน เมื่อประมาณกว่า 20 ปี
ที่ผ่านมากิจการในระยะแรกเป็ นลักษณะภัตตาคารที่เปิ ดให้บริการตามโรงแรมใหญ่ๆในย่านธุรกิจ
สาคัญของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะโรงแรมในย่านสีลม ลูกค้าหลักจะเป็ นนักธุรกิจระดับสูงทัง้ ชาวไทย
และต่างชาติ ต่อมามีการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ ในรูปแบบของร้านเดี่ยว ซึ่งเปิ ดกิจการ
ได้ไม่นานก็ตอ้ งปิ ดไป เนื่องจากรสชาติและคุณภาพของอาหารที่ไม่แน่นอน ราคาอยู่ในเกณฑ์ท่ีสงู
มากเมื่อเทียบกับอาหารต่างชาติอ่นื กระแสนิยมรับประทานอาหารญี่ปนุ่ ในไทยพุง่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ตัง้ แต่ปลายปี 2542 โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ ใหม่ ซึ่งได้มีการสารวจข้อมูลการรับประทานอาหาร
ต่างชาติ สรุ ป ได้ว่าอาหารญี่ ปุ่ นได้รบั ความนิ ย มเป็ น อัน ดับ หนึ่ง รองลงมาคื อ อาหารอเมริกัน
อิตาเลี่ยน จีน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) ความนิยมของอาหารญี่ ปุ่นที่เพิ่มสูงขึน้ สังเกตได้จาก
ปริม าณลูก ค้าที่ เข้าใช้บ ริก ารภายในร้าน เนื่ อ งมาจากพฤติกรรมของคนไทยให้ความสนใจใน
รูปลักษณ์รสชาติ และกระแสนิยม รวมถึงการให้ความสาคัญกับสุขภาพมากขึน้ ในส่วนของราคา
อาหารในปั จจุบนั ก็ถูกลง และใกล้เคียงกับร้านอาหารต่างชาติอ่ืนๆ ทาให้ได้รบั ความนิยมสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปนในปี
ุ่
2560 มีมลู ค่าตลาดอยู่ท่ีประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาทและใน
ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดถึง 25.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเติบโตเพิ่มขึน้ ถึง 15% เนื่องจาก
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปนยั
ุ่ งคงมีการแข่งขันที่รุนแรง (โพสต์ทเู ดย์ออนไลน์, 2563) ซึ่งในประเทศไทยมี
ร้านอาหารญี่ ปุ่นให้บริการมากกว่า 2,000 แห่ง นับว่าเป็ นอันดับ 5 ของโลกรองจากสหรัฐฯ จีน
เกาหลีใต้ และไต้หวัน อีกทัง้ รัฐบาลญี่ปนเองยั
ุ่
งสนับสนุนเรื่องนีเ้ ต็มที่ดว้ ยการช่วยเหลือในการลด
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ภาษี วตั ถุดิบต่างๆทาให้ธุรกิจอาหารญี่ปนมี
ุ่ กาไรมากขึน้ ซึ่งจะเห็นว่าร้านอาหารญี่ปนได้
ุ่ รบั ความ
นิยมมากที่สดุ ในจานวนอาหารต่างประเทศอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่ มคนไทยที่ช่ืนชอบรสชาติ
ของอาหารญี่ ปนรวมไปถึ
ุ่
งคนที่ญ่ี ปนที
ุ่ ่อยู่ในประเทศมากว่า 60,000 คน (ศูนย์วิจยั กสิกร, 2555)
ซึ่งในส่วนของร้านอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์มียอดขายทัง้ ปี ในปี 2562 อยู่ท่ี 5.4 ร้อยล้าน
บาท และในปี 2563 ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน สามารถทายอดขายไปได้แล้วกว่า 8 ร้อยล้านบาท
ซึ่งมี การเติบโตไปถึ ง 48% และนอกจากนั้น ภายในระยะเวลา 6 ปี มี การขยายสาขาได้รวดเร็ว
ทัง้ หมดตอนนี ้ 12 สาขา (พีรภัทร เลิศสิริประภา, การสื่อสารส่วนบุคคล,6 พฤษภาคม 2563) จะ
เห็ น ได้ว่า ร้า นอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและขยายตัว ได้
ค่อนข้างมาก
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาผูว้ ิจัยเห็นว่าอาหารญี่ ปุ่นมีการแข่งขันที่รุนแรงและอีกทั้ง
ร้านอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ทุกปี ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหาร
ญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ตอ้ งใช้การส่งเสริมการตลาดเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
รับรู เ้ ข้าใจในสิ่งที่ผูบ้ ริโภคต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จ ริงว่าที่ผูบ้ ริโภคกลับมาใช้
บริการซา้ เกิดจากปั จจัยด้านไหนมากที่สดุ ซึ่งการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ นัน้
ควรจะต้องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบริโภคอาหารญี่ ปุ่นให้ชัดเจน
มากขึ ้น โดยเฉพาะการท าความเข้า ใจว่ า การที่ ผู้บ ริ โ ภค ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น นั้ น จะมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอาหารญี่ ปุ่นหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาในครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัย จึง
สนใจศึกษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มีผลต่อ พฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ซึ่ง ประกอบด้ว ย ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ข องผู้บ ริ โ ภค กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การ
ปรับ เปลี่ ย นภาพลัก ษ์ ข องร้า นอาหารญี่ ปุ่ นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ โดยกระบวนการที่ ท าการศึ ก ษา
ประกอบด้วย ความตัง้ ใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการ (Desire) และการซือ้
(Action) และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึ่งจะเป็ นตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยเลื อ กพื ้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารญี่ ปุ่นเป็ นจานวนมากและใน
ส่วนของร้านอาหารญี่ปนร้
ุ่ านโคเอ็น ซูชิบาร์ นัน้ ทัง้ หมดมี 12 สาขาในพืน้ ที่กรุ งเทมหานคร จึงต้อง
ทาการวิจยั ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
ในการนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงปั จจัยในแต่ละด้านของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายต่อไป
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ความมุ่งหมายของงานวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิ บาร์สามารถนาข้อมูลผลการวิจัยไป
พัฒนาวางแผนทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากที่สดุ
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์สามารถนาข้อมูลผลการวิจยั ไปใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของอาหารและคุณภาพของการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากที่สดุ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผูบ้ ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิบาร์ ซึง่ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผูบ้ ริโภคที่เคยบริ โภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิบาร์ ซึง่ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน
5% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ซึ่งจะได้กลุม่ ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจานวนตัวอย่างอีก
15 ตัวอย่าง รวมจานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง โดยมีขนั้ ตอนวิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ขั้น ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลือกร้านร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิ บาร์ท่ี มีสาขารวมทั้งหมด 12 สาขา (ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์,
2563) มีดงั นี ้
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ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา สยามสแควร์วนั
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้าลิฟต์แก้ว
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา เมกาบางนา
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา แอมพาร์ค จุฬา
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา Sens fest เจริญนคร
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา The Walk ราชพฤกษ์
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา Int-intersect พระราม 3
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา The Bright พระราม 2
ร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ สาขา The Walk เกษตรนวมินทร์
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งตามจานวน
ร้านที่กาหนดมาในขัน้ ตอนที่ 1 จะได้สดั ส่วนกลุม่ ตัวอย่างคือ มีรา้ น 12 ร้านมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง
33 คน จานวน 8 สาขา และอีก 4 สาขาจะมีกลุม่ ตัวอย่าง 34 คน
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ ิจัย
ทาการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจนครบตาม
จานวน 400 คน โดยทาการแจกแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดตามขัน้ ตอนที่ 1 และ 2
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
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 ตัง้ แต่ 55 ปี ขนึ ้ ไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
1.1.3.3 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.4 ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.5 รับจ้างอิสระ/อาชีพอิสระ
1.1.5.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………
1.1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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 บาทขึน้ ไป
1.2 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
1.2.1 ด้านความตัง้ ใจ
1.2.2 ด้านความสนใจ
1.2.3 ด้านความต้องการ
1.2.4 ด้านการซือ้
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1.3 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย การบริโภควันใดมากที่สุด เหตุผลในการ
บริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่สุด วัตถุประสงค์ในการเลือกบริโภค บุคคลที่ มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ช่องทางการรับรูข้ ่าวสาร ความถี่ในการบริโภคกี่ครัง้ /เดือน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคกี่
บาท/ครัง้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ซึ่งอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลักษณะการรับประทานอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซู
ชิ บาร์ ได้แ ก่ การบริโภควัน ใดมากที่ สุด เหตุผ ลที่ เลื อ กบริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่ สุด มี
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร บุคคลที่มีส่วนรวมในการตัดสินใจ ช่องทางการรับรูข้ ่าวสาร ความถี่ในการ
บริโภค และค่าใช้จ่ายในการบริโภค
3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL หมายถึ ง โมเดลล าดั บ ขั้น ตอนการ
ตอบสนองชนิ ด หนึ่งที่ เกี่ ย วข้องกับ การส่งเสริม การตลาดของร้านโคเอ็น ซูชิ บ าร์ ที่ ต ้องการให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจบริโภคอาหารตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้ ซึง่ ประกอบด้วย
3.1 ด้านความตั้งใจ หมายถึง ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ต้องดึงดูดความสนใจจนท าให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความตัง้ ใจที่จะฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
3.2 ด้า นความสนใจ หมายถึ ง หลัง จากที่ ผู้บ ริโภคเกิ ด ความตั้ง ใจฟั ง ข้อ มูล หรือ
ข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ร้านควรกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจติดตามผลิตภัณฑ์
หรือข่าวสารนั่นคือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เน้นให้เ ห็นว่าผูบ้ ริโภคจะได้รบั ผลประโยชน์อะไร
จาก ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์บา้ ง
3.3 ด้านความต้องการ หมายถึง ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ตอ้ งจูงใจผูบ้ ริโภคให้เกิดความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์โดยการสนับสนุนจุดขายของทางร้านให้ชัดเจนและชีใ้ ห้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างการตัดสินใจบริโภคอาหารร้านโคเอ็น ซูชิบาร์กบั การใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ อื่น
3.4 ด้านการซือ้ หมายถึง ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ตอ้ งเร่งรัดให้ผบู้ ริโภคเกิดการตัดสินใจ
บริโภคอาหารกับทางร้าน โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การแจกของแถม
การลดราคาช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ การเพิ่มปริมาณอาหารแต่ยงั คงราคาเดิม เป็ นต้น
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4. พฤติกรรมภายหลังการบริโภค หมายถึง หลังจากการที่ผูบ้ ริโภคอาหารญี่ ปนของ
ุ่
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แล้วผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่ พอใจในอาหารญี่ปนุ่
ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ การมีความสนใจบริโภคซา้ และอาจบอกต่อผูอ้ ่ืน เช่น ความพอใจ
จากการบริการ ความคุม้ ค่าในด้านราคา การบอกต่อให้ผอู้ ่นื มาบริโภค มีการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ
ทาให้กลับมาบริโภคในครัง้ ต่อๆไป และการให้ความเชื่อมั่นและทัศนคติตอ่ ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
•
•
•
•
•
•

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กระบวนการตอบสนอง
AIDA
รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน
MODEL
•
•
•
•

พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ด้านความตัง้ ใจ
ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ
ด้านการซือ้

พฤติกรรม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานทางการวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมผู้บ ริโภค ได้แ ก่ ความถี่ ใ นการบริโภคและค่ า ใช้จ่ า ยในการบริโภค มี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ ด้าน
ความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การหาความรู ค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ใ น ส่ ว นของ
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ท างประชากร (สัน ทัด เสริม ศรี , 2559) คาว่า
demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ demo หมายถึง ประชาชน ตรงกับคาว่า “people”
ในภาษาอั ง กฤษ ส่ ว นค าว่ า graphy ตรงกั บ ค าในภาษาอั ง กฤษคื อ “ Writing Up” หรื อ
“Description” หมายถึง การเขียน การบรรยาย การพรรณนา และเทียบได้กบั คาว่า “ศาสตร์” ใน
ภาษาไทย ดังนั้นเมื่อรวมทั้งสองเข้าด้วยกัน Demography (ประชากรศาสตร์) คือ วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนักวิชาการส่วนใหญ่ จะยังไม่ค่อยใช้คานี ้
แต่จะใช้คาว่า “Population Studies” เรียกชื่อเป็ นภาษาไทยได้หลากหลาย เช่น “ประชากรวิทยา”
“การศึกษาประชากร” หรือ “สารศึกษาประชากร” เป็ นต้น ซึ่งองค์ประกอบของประชากร ได้แก่
การเกิ ด การตาย และการย้า ยถิ่ น การเปลี่ ย นแปลงฐานะทางสัง คม มี ผู้ให้ค วามหมายของ
ประชากรศาสตร์ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อายุ เพศ
วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญเกี่ยวข้องกับอุ ป
สงค์ในตัวสินค้า การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ทาให้มีการเกิดขึน้ ของตลาดใหม่ๆและทา
ให้ตลาดอื่นหมดไป ความสาคัญประชากรศาสตร์มีดงั นี ้
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1. อายุ ถูกใช้ให้เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ เช่น เสือ้ ผ้า
หนังสือ อาหาร เป็ นต้น บุคคลที่อายุแต่งต่างกันจะมีความชอบหรือสนใจที่แตกต่างกัน
2. เพศ บุคคลที่มีเพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้มจะมีความชอบหรือสนในที่แตกต่างกัน
เช่น เพศชายอาจจะชอบหรือสนใจประเภทกีฬาต่างๆ ในขณะที่ผหู้ ญิงจะชอบหรือสนใจเรื่องความ
สวยความงาม ซึ่งจะเป็ นโอกาสที่ดีให้กับนักการตลาดสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่ อตอบสอบ
สนองความต้องการขอบแต่ละเพศ
3. เชือ้ ชาติ สามารถถูกนาไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดกับผลิตภัณฑ์ เช่น
เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ อาหาร เป็ นต้น ซึ่งบุคคลที่มีเชือ้ ชาติเหมือนกันจะมีวฒ
ั นธรรม การดาเนิน
ชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ซึง่ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์
4. รายได้ จัดเป็ นตัวแปรที่นักการตลาดใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่บอกถึงอานาจในการซือ้ สิน้ ค้าของผูบ้ ริโภค และรายได้ยงั มีผลต่อชนิดของผลิตภัณฑ์
ซึง่ ผูม้ ีรายได้สงู จะมีความสนใจสินค้าฟุ่ มเฟื อยและมีคณ
ุ ภาพดีมากว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้นอ้ ย
5. วงจรชี วิ ต ครอบครัว มี ส่ว นก าหนดว่า บุค คลไหนท าหน้า ที ในการตัด สิ น ใจซื อ้
ผลิตภัณ ฑ์แต่ละประเภทและท าการเลือกซือ้ บุคคลที่ มี อิท ธิ พ ลในการดัดสิน ใจซือ้ เช่น ช่วงที่
ครอบครัวเริ่ม ต้น แต่ งงานและมี บุต รผลิต ภัณ ฑ์ท่ี บุค คลในครอบครั วสนใจอาจเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์
สาหรับเด็ก
6. ชนชั้น ทางสังคม มีผลกระทบรุ นแรงต่อความชอบในสินค้า เช่น รถ ที่ อยู่อาศัย
เครื่องประดับ เสือ้ ผ้า เป็ นต้น ซึ่งรสนิยมของชนชัน้ ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 1 ปี เช่น
ในช่วงปี 1990 เป็ นช่วงเวลาแห่งความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชัน้ ที่สงู กว่า ซึ่งทุก
วันนีร้ สนิยมของคนทั่วโลก เน้นไปทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้ว่าสินค้าบางชนิดยังมีราคาที่สูง
ด้วยตราของสินค้า แต่ก็ยงั มีคนที่แสวงหาสินค้าที่ราคาแพง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2560) อธิบายว่า ทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง
กับ ลัก ษณะของผู้บ ริโภค เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึ ก ษา เป็ น ต้น ซึ่ ง ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์จะถูกใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ของผูบ้ ริโภคที่นิยมมากที่สดุ และยังสามารถใช้
ในการแบ่งส่วนการตลาดที่ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น
1. อายุ ผู้มี อ ายุท่ี แ ตกต่ า งกัน ย่ อ มมี ค วามต้อ งการในการซื อ้ สิ น ค้า และบริก ารที่
แตกต่างกัน เช่น วัยรุ ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชื่นชอบสินค้าแฟชั่น ซึ่งกลุ่มผูส้ งู อายุมักจะ
สนใจสิน ค้า ที่เกี่ ย วกับ ความปลอดภัยและสุขภาพ ท าให้นักการตลาดเล็งเห็ น ว่าน าอายุม าใช้
ประโยชน์เป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน
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2. วงจรชีวิตครอบครัว มีขนั้ ตอนในการดารงชีวิตส่วนบุคคล จะมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการทัศนคติและค่านิยม ทาให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซือ้ ที่แตกต่าง
กันในแต่ละขัน้ ตอนของวงจรชีวิตครอบครัว และยังส่งผลกับความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการ
เงินส่วนบุคคล จึงทาให้นกั การตลาดให้ความสนใจในแต่ละขัน้ ของวงจรชีวิตครอบครัว
3. รายได้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น อานาจในการ
ซือ้ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย อีกทัง้ รายได้จะส่งผลต่ออานาจในการซือ้ ทาให้นักการตลาดให้
ความสนใจในรายได้ของส่วนบุคคล
4. การศึกษา บอกแนวโน้มในการบริโภคหรือการบริการได้ ซึ่งผูท้ ่ีมีระดับการศึกษาที่
สูงกว่าจะเลือกคุณ ภาพและมี ท างเลือกของการบริการมากกว่าผู้ท่ี มีการศึกษาน้อยกว่า ผูท้ ่ี มี
การศึกษาที่สงู กว่ามีอาชีพที่สร้างรายได้ท่สี งู กว่า
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2558) อธิบายว่า องค์กรที่รวมไปถึงบุคลากรในระดับต่างๆ
แต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
ระยะเวลาที่อยู่องค์กร มีดงั นี ้
1. อายุกับ การท างาน (Age and Job Performance) เป็ น สิ่งยอมรับ กัน ว่าผลงาน
ของบุ ค คลจะลดน้ อ ยลงในขณะที่ อ ายุ เ พิ่ ม ขึ ้น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ท่ี มี อ ายุ ม ากกว่ า จะมี
ประสบการณ์การทางานสูง ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดประโยชนสุงสุดได้ ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยลาออกจากงาน เพราะได้รบั ค่าตอบแทนมากขึน้
2. เพศกั บ การท างาน (Gender and Job Performance) พบว่ า โดยทั่ ว ไป เรื่ อ ง
ความสามารถเกี่ ย วกั บ การแก้ไขปั ญ หาในการท างาน แรงจู ง ใจ การปรับ ตั ว ในการเรี ย นรู ้
เปรียบเทียบเพศชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอธิยายว่า
เพศหญิงจะมีความอ่อนไหวง่ายกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิด ที่กล้าหาญและความคิด
ก้าวไกล และมีความคาดหวังในความสาเร็จมากกว่าเพศหญิง ถึงอย่างไรก็ตาม คือจะไม่มีความ
แตกต่าง เกี่ยวกับเรื่องผลงาน
3. สถานภาพการสมรสกั บ การท างาน (Marital Status and Job Performance)
อธิบายว่า คนส่วนใหญ่ท่ีแต่งงานแล้วมักจะไม่ค่อยขาดงานกว่าคนที่โสด และการลาออกจากงาน
ก็นอ้ ยกว่าคนที่โสดด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ งั มีความสัมพันธ์ท่ีดีและมีความรับผิดชอบในเรื่องของ
งานยิ่งกว่าคนโสด
4. ความอาวุโสในการทางาน (Tenure and Job Performance) บุคคลที่ทางานมา
นานแล้วจะมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า พนักงานใหม่ๆ และมีความพึงพอใจในงานสูง
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กว่าคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน ,
2553) โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้
4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้คนมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่ไม่
เหมือนกัน คือ เพศหญิงส่วนใหญ่จะมีการรับฟั งข้อมูลต่างๆมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายไม่ได้มี
ความต้องการที่จะส่งและรับฟั งข้อมูลต่างๆแค่อย่างเดียว แต่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการรับ
ฟั งข้อมูลต่างๆ (Wiio, 1980) นอกจากนีย้ งั มีความแตกต่างในเรื่องความคิด ค่านิยม และความเชื่อ
ทัง้ นีเ้ พราะมีกาหนดบทบาทของทัง้ เพศชายและเพศหญิงไว้ไม่เหมือนก้น
4.2 อายุ สิ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมคนที่
อายุนอ้ ยส่วนใหญ่ จะมีทัศนคติแบบเสรีนิยมและมองโลกในแง่ บวกมากกว่าคนที่อายุมากแล้ว
ในขณะคนที่อายุมากกว่าส่วนใหญ่มีทศั นคติแบบที่อนุรกั ษ์นิยมและมองโลกในแง่ลบกว่าคนที่มี
อายุนอ้ ยกว่า เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ส่ือ การสื่อสารก็
ต่างกัน คนที่มีอายุมากส่วนใหญ่จะใช้ส่ือหาข้อมูลข้าวสารให้เพียงพอต่อความต้องการมากกว่า
ความสนุกสนาน
4.3 การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมแตกต่าง
กัน ส่วนใหญ่ ผู้มี ก ารศึก ษาสูง กว่า จะได้เปรียบในการเป็ น คนรับ ข้อมูล เพราะเป็ น ผู้ท่ี มี ความรู ้
ความสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็ว ถ้าไม่มีขอ้ มูลมายืนยันที่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถเชื่อข้อมูลนัน้
ได้ง่ายๆ
4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ การที่มีเงินมากๆและบทบาทฐานะทาง
สังคมที่ดี ของคนมีอิทธิพลอย่างสาคัญสาหรับการรับข้อมูลที่ดีต่อผูส้ ่งข้อมูล เพราะทุกคนต่างกัน
ด้านบทบาทฐานะทางสังคม ความเชื่อ และเป้าหมาย ซึ่งทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปั จเจก
บุ ค คล (Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (DeFleur, 1996) ได้เสนอหลั ก การ
พืน้ ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่าง ระหว่าง ปั จเจกบุคคล ดังนี ้
4.4.1 ทุกคนมีความแตกต่างในเรื่องของทางด้านจิตใจ
4.4.2 ความแตกต่างนี ้ บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวะภาคหรือ
ทางด้านกายภาพ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างกันทางด้านประสบการณ์
4.4.3 ทุกคนที่เกิดมาในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป จะมีความนึกคิดที่
ไม่เหมือนกันเพราะเกิดจากต่างพ่อต่างแม่กนั นั่นเอง
4.4.4 จากการเรียนรู ส้ ิ่งแวดล้อมทาให้เกิดทัศนคติ ความเชื่อถือที่รวมเป็ น
ทางด้านจิตใจของส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
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จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรของลั ก ษณ ะประชากรศาสตร์ สรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์มีความสาคัญเกี่ยวกับนักการตลาด ว่าความต้องการของผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกัน
และการเปลี่ ย นแปลงทางประชากรศาสตร์ท าให้เห็ น ถึ งสภาพของตลาดในช่วงนั้น ๆ ผู้วิจัยได้
กาหนดลักษณะประชากรศาสตร์โดยอ้างอิงแนวคิดของ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) อธิบายว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวมี ความสาคัญ เกี่ ยวกับ นักการตลาดและเกี่ ยวข้องกับอุ ป สงค์ในตัวสิน ค้า จึง
น ามาใช้เป็ น ตัวแปรในการศึก ษา เพื่ อให้ท ราบถึ งความแตกต่ างของปั จจัย ดังกล่าวที่ มี ผ ล ต่ อ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ไอดาโมเดล (AIDA MODEL)
AIDA เป็ นคาย่อมาจาก Attention (ดึงดูดความสนใจ) Interest (ความสนใจ) Desire
(ความปรารถนา) และ Action (การลงมือทา) และ มีกานนามาใช้อย่างแพร่หลายด้านการโฆษณา
เพื่อบอกถึงลาดับขัน้ ของแต่ละขัน้ เมื่อครัง้ แรกผูบ้ ริโภครู จ้ ักผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ก่อนต่อไปจน
ผูบ้ ริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือเลือกตัดสินใจซือ้ สินค้าที่ถกู ใจนัน้ ๆ
เนื่ อ งจากผู้บ ริ โ ภคจ านวนมากมี ค วามค านึ ง ถึ ง แบรนด์ผ่ า นการโฆษณาหรื อ
กระบวนการตอบสนอง AIDA Model ว่าการโฆษณาหรือกระบวนการตอบสนอง มีความสัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซือ้ สินค้าที่ถกู ใจยังไง
AIDA Model เป็ นส่วนหนึ่งของแบบจาลองที่ได้รบั ความนิยมนามาใช้งานยาวนาน
ที่สดุ ในงานโฆษณาของการตลาด ซึ่งได้ถกู พัฒนาถูกนามาใช้อา้ งอิงครัง้ แรกในงานด้านการตลาด
และโฆษณา AIDA Model มีการแก้ไขขั้นตอนต่างๆมาแล้วนับไม่ถว้ น เพื่อนาไปใช้โฆษณาการ
สื่อสารรู ปแบบใหม่ๆ ที่มีมากในปั จจุบนั แสดงว่าขึน้ ตอนของ AIDA Model ซึ่งเป็ นส่วนแรกของ
แนวคิด แบบจาลองลาดับ ขั้น (Hierarchical Models) และที่ ก ล่าวมาทั้งหมดแสดงว่า ผู้บ ริโภค
จะต้องผ่านขัน้ ตอนมาจนหมดจึงมีความเลือกผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการนัน้ ๆ ลาดับของแบบจาลอง
AIDA Model มีดงั นี ้
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Attention (ดึงดูดความสนใจ)
↓
Interest (ความสนใจ)
↓
Desire (ความปรารถนา)
↓
Action (การลงมือทา)
ที่มา. Priyanka, R., 2013 : 37-44 and E. St Elmo Lewis, 1908
การนาแนวคิดลาดับขัน้ AIDA Model มาใช้ เป็ นสิ่งที่ช่วยให้คนที่ได้ใช้ขนั้ ตอนนีไ้ ด้
มีความเข้าใจแบบถูกต้องและอย่างละเอียด เพราะผูบ้ ริโภคอาจมีขอ้ มูล เกี่ยวกับการที่ผูบ้ ริโภค
เป้าหมายมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและได้ขอ้ มูล เชิงลึกว่าการโฆษณาประเภทใดที่
น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (O’Shaughnessy, 1992)
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะตั ด สิ น ใจหาจ านวนผู้บ ริโ ภคให้ไ ด้ต ามเป้ า หมายจากจ านวน
กลุม่ เป้าหมายทัง้ หมด เหตุการณ์นีแ้ ปลว่า "ช่องทางในการซือ้ " (Peterson, 1959)
1. ผูบ้ ริโภคที่มีจานวนมากเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์มากพอ
2. ต่อไปจะมีกลุม่ เล็กๆ มีความต้องการอยากได้สินค้า
3. ขึน้ สุดท้ายจะมีเพียงไม่ก่ีคนที่มีการซือ้ สินค้านัน้ จริง
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้เรียกได้วา่ "ช่องทางลูกค้า" "ช่องทางการตลาด" หรือ "ช่องทางการขาย" นันเอง
่
ในตอนนีแ้ นวคิด AIDA Model อาจมีผปู้ ระกอบการหลายๆคนนามาใช้ เพื่อส่งเสริม
การตลาดของแบรนด์ของตัวเองแล้ว จนมี คนขนานนามว่าเป็ นแนวคิดทีใช้แล้วได้ผลค่อนข้าง
แท้จ ริ ง แต่ ก่ อ นที่ จ ะน ามาใช้ก็ ต ้อ งมี ก ารเรี ย นรู ้ ศึ ก ษามาโดยละเอี ย ดก่ อ น เพื่ อ ให้ต รงต่ อ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ถ้าไม่ทาการบ้านมามากพอแล้ว ความที่ประสบความสาเร็จอาจจะมีนอ้ ย
(Hussan, 2015) ซึง่ ตัวแปรที่สาคัญทัง้ 4 ขึน้ ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
ความหมายกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล
ดารา ทีปะปาล (2546) ให้ความหมายของกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลว่าเป็ น
การแสดงล าดับ ขั้น ตอนกระบวนการตัด สิ น ใจ ซึ่งมี ขั้น ตอนในการบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ของการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งหมด 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้ ความตัง้ ใจ (Attention: A) ความสนใจ (Interest: I)
ความต้องการอยากได้ (Desire: D) การตัดสินใจซือ้ (Action: A)
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(นุจรีย ์ มันตาวิวรรณ, 2551)ได้อธิบายว่า AIDA คือกระบวนการตอบสนองที่ผสู้ ง่ สาร
ต้องการ สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ ทาให้เกิดความดึงดูดใจหรือตัง้ ใจ (Attention)
ความสนใจ (Interest) กระตุน้ ความปรารถนา (Desire) การกระทา คือ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้
(Action)
(ธีรพล สิริวนั ต์, 2557)ให้ความหมายของทฤษฎีกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล
ว่า เป็ นทฤษฎีการขายที่ถูกพัฒ นาโดย Sheldon (1911) ซึ่งพัฒ นามาจากทฤษฎี ต้นแบบอย่าง
ทฤษฎี ไอดา (AIDA) ของ E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เป็ น ทฤษฎี ท่ี บ่ ง บอกถึ ง
ขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางหรือโอกาสให้กับผู้ขายที่จากก้าวผ่านขัน้ ตอนทัง้ 4 ไปได้อย่างไร
ก่อนที่ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคจะเกิดขึน้ ซึง่ ถือเป็ นการตอบสนองขัน้ สุดท้ายของผูบ้ ริโภค
Strong (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การตอบสนองไม่ใช่กระบวนการที่สามารถเกิดขึน้ ได้
ทันที แต่เป็ นกระบวนการที่มีลาดับขัน้ ตอน
ส่งผลต่อการตอบสนองและ/หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าแนวคิดการสื่อสาร การตลาด
Sale Marketing ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการอยาก
ได้ (Desire) การตัดสินใจซือ้ (Action)
Strong (2559, p.10) ได้อธิบายว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล เป็ นกลยุท ธ์
ทางด้านการตลาดที่ได้รบั ความนิ ยมอย่าง แพร่ห ลาย เป็ น กระบวนการตอบสนองเพื่ อให้ผู้รบั
ข่าวสารซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงไปสู่ พฤติกรรมหรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
Strong (2559) ได้ก ล่ า วว่ า AIDA Model เป็ นล าดั บ ขั้น ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อแสดงการตัดสินใจซือ้ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ การดึงดูดความสนใจ การสร้างความ
สนใจ การกระตุน้ ความต้องการ การทาให้ผซู้ อื ้ เกิดการตัดสินใจซือ้
Alina (2013, pp. 245-250) ได้อธิบายว่า กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลเป็ นตัว
ย่อสาหรับความสนใจ ความสนใจความปรารถนา และปฏิกิริยา และอธิ บายการเดิน ทางทาง
ปั ญญาของผูบ้ ริโภคที่เดินทางผ่านสี่ขนั้ ตอนหลัก แบบจาลองนีส้ ามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการ
กระตุน้ การกระทาโดยกระตุน้ การซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง ซึ่งเป็ นวิธีท่ีดีสาหรับผูโ้ ฆษณา
ในการสร้างแคมเปญส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพโดยดาเนินการผูบ้ ริโภคผ่านสี่ขนั้ ตอนทาง
จิตวิทยาตัง้ แต่ไม่รูต้ วั ไปจนถึงรูปธรรมการเข้าซือ้ สินค้า
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ความสาคัญของปั จจัยกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล คือแนวคิดแบบจาลองลาดับขัน้ (Hierarchical
Models) หรือแนวคิดลาดับ ขั้น ของผลกระทบ (Hierarchy of Effects Models)m ที่ เมื่ อครัง้ แรก
ผูบ้ ริโภครูจ้ กั ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ก่อนต่อไปจนผูบ้ ริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือเลือกตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าที่ถูกใจนัน้ ๆ แบบจาลองนีส้ ร้างขึน้ จากที่ผูบ้ ริโภคจะมีพฤติกรรมทางด้านความคิด และ
ด้านของอารมณ์ (Vakratsas, 1999, pp. 26-43)
การนาแนวคิดลาดับขัน้ เช่น กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลมาใช้ช่วยให้นกั การ
ตลาดมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการที่ผูบ้ ริโภคเป้าหมายมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและได้ข้อ มูล เชิ งลึก ว่าการโฆษณาประเภทใดที่ น่ าจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด ใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (O’Shaughnessy, 1992)
Ebel n.d., อ้ า งถึ ง ใน ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรัง ศิ ล ป์ (2548) อธิ บ ายว่ า เพื่ อ ให้ มี ก าร
ตอบสนองจากผู้ฟั ง อย่ า งที่ ป รารถนา ผู้ส่ื อ สารแบบมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ท าให้เกิ ด ความตั้ง ใจ
(Attention) ความสนใจ (Interest) กระตุ้น ความปรารถนา (Desire) และก่ อ ให้เกิ ด การกระท า
(Action) ดังนี ้
1. ความตัง้ ใจ ( Attention ต้องทาให้เกิดความตัง้ ใจที่จะฟั งข่าวสารก่อนอับดับ
แรก
2. ความสนใจ ( Interest ) พอเกิดความตัง้ ใจฟั งแล้ว ในขัน้ ต่อไปควรทาให้เกิด
ด้านความสนใจต่อผลิตภัณฑ์
3. ความต้องการ ( Desire ) ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ในขัน้ ต่อไป
4. การซือ้ ( Action ) ควรเร่งรัดให้ลกู ค้าเกิดการตัดสินใจซือ้
พนักงานขายต้องได้รบั ความใส่ใจจากลูกค้าเป็ นอันดับแรก หลังจากนัน้ จึงกระตุน้
ความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ระดับความสนใจที่มากจะก่อให้เกิดความปรารถนาที่จะ
เป็ น เจ้า ของหรือ ใช้สิ น ค้า โดยกระบวนการ AIDA Model นั่น เป็ น กระบวนการที่ ท าให้ลูก ค้า
ตัดสินใจที่จะซือ้ สินค้านัน้ รวมไปถึงพนักงานต้องมีเทคนิคปิ ดการขายได้เร็ว เพราะฉนัน้ พนักงาน
ขายต้องมีการฝึ กฝนเทคนิคการปิ ดการขายอยู่สม่าเสมอ เพื่อให้การขายสมบูรณ์ยิ่งขึน้
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ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด-กระบวนการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ AIDA MODEL
วัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริ ม
การตลาด
การแจ้งข่าวสาร
( To Inform )
การจูงใจ
( To Persuade )
การเตือนความทรงจา
( To Remind )

กระบวนการยอมรับ
AIDA Model
ผลิ ตภัณฑ์ (Adoption
Process )
การรูจ้ กั ( Awareness ) ดึงให้เกิดความตัง้ ใจ
( Attention )
ความสนใจ ( Interest ) ความสนใจติดตาม
( Interest )
การประเมินผล
ความต้องการ
( Evaluation )
( Desire )
การทดลอง ( Trial )
การซือ้ ( Action )
การตัดสินใจ
( Decision )
การยืนยันการตัดสินใจ
(Confirmation )

ที่มา: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2548:154) “การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด”
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL สรุ ป ได้ว่ า
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล เป็ นหนึ่งในแนวคิดพืน้ ฐานสาคัญในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิ ด แบบจ าลองล าดั บ ขั้ น หรื อ แนวคิ ด ล าดั บ ขั้ น ของผลกระทบ AIDA MODEL ท าให้
ผูป้ ระกอบการต่างๆมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้ตามเป้าหมายที่
แท้จริงและได้ขอ้ มูลเชิงลึกว่าการโฆษณาแบบไหนที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงได้อา้ งอิงแนวคิดของ (Ebel n.d. อ้างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2548, pp.
152-159) กล่าวว่า เพื่อให้มีการตอบสนองจากผูฟ้ ั งอย่างที่ปรารถนา ข่าวสารต้องมีประสิทธิผล ซึ่ง
ทาให้เกิดความตัง้ ใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความต้องการอยากได้ (Desire) และ
การซื อ้ (Action) จึ ง น ามาเป็ น ตัว แปรในการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะให้รู ้ถึ ง ปั จ จัย ดัง กล่ า วที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคถือเป็ นเรื่องสาคัญ เป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า เป็ นหัวใจสาคัญ
ของการตลาดเพราะหากนักการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจนเข้าใจอย่างถ่องแท้
จะทาให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนาคตได้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงรวบรวมความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี ้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง การซือ้
การใช้ การประเมินผล หวังว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman, 1994, p. 28)
เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็ นต้น เป็ น
พฤติกรรมการกิน การใช้ การซือ้ ที่แสดงถึงต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกัน และยังมีปัจจัยอื่น ๆที่ทา
ให้แตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)
ชิฟแมนและกานัค (Schiffman L. G. & Kanuk, 2007) อธิยายว่า เป็ นพฤติกรรมที่ไม่
แสดงออก เช่น การเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมินผล สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เป็ น
การศึกษาการตัดสินใจของการใช้เงิน เวลาและกาลังเพื่ อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ใคร (Who) ซือ้ อะไร (What) กับใคร (Whom) ทาไมจึงซือ้ (Why) ซือ้ เมื่อไร (When)
อย่างไร (How) ที่ไหน (Where)
คอตเลอร์ (Kotler, 1999, p. 101) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือการกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา ทั้งนีร้ วมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการ
กระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซือ้
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 18) อธิ บ ายว่า พฤติกรรมผู้บ ริโภคว่าหมายถึง การ
ตัดสินใจซือ้ รวมไปถึงการประเมินการใช้สินค้า ซึง่ จะส่งผลต่อการซือ้ สินค้าและบริการในอนาคต
วุฒิ สุข เจริญ (2559, น. 8) แปลว่า “พฤติ ก รรม” ในเชิ ง การตลาดหมายถึ ง การ
แสดงออกในเชิงกิจกรรมคาว่า“ผูบ้ ริโภค”ในเชิงการตลาดหมายถึงการบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร์
และให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคหมายถึง”กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริโภคใดๆเชิงเศรษฐศาสตร์
โดยคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็ นการซือ้ ของผูบ้ ริโภคเพื่อที่จะ
ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยการตัง้ คาถาม เพื่อหาคาตอบ ซึ่งจะช่วยให้นกั การ
ตลาดสามารถจัดหาวิธี และจัดการกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคาถามที่ใช้เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os ที่กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรม
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ผูบ้ ริโภคคือ 6Ws และ 1H ของ คอตเลอร์ (Kotler, 1997, pp. 171-175) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั
ตารางที่ 2 ดังนี ้
ตาราง 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดยใช้แนวคาถาม 6W1H
คาถาม

คาตอบทีต่ ้องการทราบ

1. ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย (Who?)

เป็ นการถามถึงลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants) ในเรื่องด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านประชากรศาสตร์
2. ด้านภูมิศาสตร์
3. ด้านจิตวิทยา
4. ด้านพฤติกรรม
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วยระบุขอ้ มูลผูบ้ ริโภคได้
อย่างชัดเจนทาให้สามารถวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

2. ผู้บริโภคซือ้ อะไร (What?)

เป็ นการถามปัญหาความต้องการที่แน่ชดั ว่า
ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ อะไร (Objects) หรือสิง่ ที่
ผูบ้ ริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือ
1. คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
2. ความแตกต่างที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง

3. ทาไมจึงซือ้ (Why?)

เป็ นการถามถึงเหตุผลว่าทาไมผูบ้ ริโภคจึง
ตัดสินใจซือ้ เช่น ซือ้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ซือ้ เพื่อตอบสนองตามปั จจัย พืน้ ฐาน
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
คาถาม
4. ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ (Who
Participate?)

คาตอบทีต่ ้องการทราบ
เป็ นการถามถึงบทบาทของกลุม่ ที่มีในการ
ตัดสินใจซือ้ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ผูร้ เิ ริม่
2. ผูม้ ีสว่ นร่วมหรือมีอิทธิพล
3. ผูต้ ดั สินใจเลือกซือ้
4. ผูซ้ อื ้
5. ผูใ้ ช้

5. ซือ้ เมื่อไหร่ (When?)

เป็ นการถามถึงโอกาสในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
(Occasions) ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเทศกาลต่างๆ
ฤดูกาลต่างๆ และโอกาสพิเศษต่างๆ

6. ซือ้ ทีไ่ หน (Where?)

เป็ นการถามถึงช่องทาง (Outlet) ที่ผบู้ ริโภคใช้
หรือทาการซือ้ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น

7. ซือ้ อย่างไร (How?)

เป็ นการถามถึงขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ ว่าเป็ น
อย่างไร (Operations) ซึง่ ประกอบด้วย
1. การรับรูป้ ั ญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ้
5. การรูส้ กึ หลังจากซือ้

ที่ ม า :Phillip Kolter, Marketing Management, 9th ed., (New Jersey: A Simon &
Schuster, 1997), 171.
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ศาสตร์พนื้ ฐานของพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 22-25) ได้ให้รายละเอียดศาสตร์พืน้ ฐานของพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคไว้ดงั นี ้
1. จิตวิทยา (Psychology) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตใจและความคิดของ
บุคคล โดยเกี่ยวกับด้านของจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อบุคคล มีการแบ่งออกของจิตวิทยามีอยู่หลายที่
ให้เราได้ศึกษา เช่น ทางสรีรศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป และจิตวิทยาสังคม เป็ นต้น ซึ่งแต่ละแบบก้จะ
แตกต่างกันออกไป สรีรศาสตร์ คือ ชีววิทยาเบือ้ งต้นที่ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จิตวิทยาทั่วไป
อธิ บ ายถึ ง ความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวบุค คล สภาพแวดล้อมทางวัต ถุ และสังคมและเศรษฐกิ จ
ขณะที่นกั จิตวิทยาอื่นๆอาจทาการสังเกตุและสารวจทางด้านของความจาและการรับรู ข้ อ้ มูล สิ่ง
กระตุน้ ที่จะเข้าถึงจิตวิทยาต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีประโยชน์ต่อการโฆษณาที่จะดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริโภค ปั จจัยจูงใจผูบ้ ริโภคให้ซือ้ สินค้าและสร้างพฤติกรรมที่แปลกใหม่ ปั จจัยที่ทาให้เกิด
ความแตกต่างในการเลือกผลิตภัณฑ์
2. จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) เป็ นการศึกษาของวิชาสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาผสมผสานกัน เพื่อดูว่ามนุษย์ได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ นักจิตวิทยาสังคม และจะอธิบายต่อ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน รวมทัง้ ยังวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร บทบาทของกลุ่ม ย่ อ ย เป็ น ต้น และยัง เกี่ ย วกับ แลกเปลี่ ย น ของพฤติ ก รรม
ผู้บ ริ โ ภคที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ จิ ต วิ ท ยาสั ง คม ได้แ ก่ บุ ค คลหนึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง การ
ติดต่อสื่อสาร
3. สังคมวิทยา (Sociology) เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของคนใน
กลุ่มนักสังคมวิทยา (Sociologist) จะเป็ นผูศ้ ึกษาสภาพแวดล้อมในหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคน
กลุ่ม ใหญ่ ที่สามารถเข้ากับพฤติ กรรมผู้บ ริโภค ตัวอย่างเช่น การใช้ชีวิตของแต่ละที่ แบ่งย่อย
ออกมาที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค คนที่มีรายได้มากกับคนที่มีรายได้นอ้ ยมีผลต่อการใช้จ่ายต่อการ
ซือ้ เป็ นต้น รวมไปถึงการมีบทบาทต่อผูบ้ ริโภค
4. มนุษย์วิทยา (Anthropology) เป็ นการศึกษาบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
ชีวิตของแต่ละที่) จะวิเคราะห์การแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการนาไปประยุกต์ใช้กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
ผูป้ ระกอบการในต่างประเทศประเทศ การเป็ นอยู่ ศาสนา และสังคม
5. ประชากรศาสตร์ (Demography) เกี่ยวกับจานวนและแบ่งกลุม่ ของบุคคล ซึ่ง
มี ค วามส าคัญ ต่ อ การวิ จัย ผู้บ ริโภค เนื่ อ งจากในส่วนของลัก ษณะของประชากรศาสตร์แสดง
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คุณสมบัติของส่วนตลาด รวมไปถึง แนวโน้มการเพิ่มจานวนหรือลดจานวนประชากรเป็ นไปตาม
ตลาดเป้าหมาย
6. เศรษฐศาสตร์ (Economics) ศึกษาเกี่ยวทางด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด ตามความต้องการของคน ที่มีอยู่ไม่จากัด ซึ่งจะที่เน้นถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคต่อิทธิพล
ในการซือ้ และความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค โดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์จะมีกฎเกณฑ์ไว้สาหรับช่วย
บริษัทในการตัง้ ราคาสินค้า และประเมินปั จจัย ทางด้านต่างๆ ที่มีต่ออิทธิพเกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า
ปั จจัยกาหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2553) ได้ก าหนดถึ ง ปั จ จั ย ของพฤติ ก รรมของผู้บ ริโ ภค ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยภายในหรือปั จจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ ริโภค ได้แก่
1.1 การรับรู ้ (perception) หมายถึง การเปิ ดรับและแปลความหมายของสิ่ง
เร้าหรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบั ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้วยความสนใจ
1.2 การเรียนรู ้ (learning) หมายถึง การที่บคุ คลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองที่ค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบั
1.3 ความต้องการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ทาให้
บุคคลมีความปรารถนา เกิดความตื่นตัวและพลังที่จะกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่ตอ้ งการ
นัน้
1.4 บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งชีถ้ ึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล และหนดลักษณะของการมีปฏิสมั พันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์
นัน้ ๆ
1.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่ง
นั้น ดีห รือเลว พอใจหรือไม่ พ อใจ ชอบหรือไม่ ชอบ และมี ป ระโยชน์ห รือไม่ มี ประโยชน์ห รือเป็ น
อันตราย
1.6 ค่านิยมและรูปแบบการดาเนินชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยมคือ
เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ไม่ดี ส่วนรูปแบบการดาเนินชีวิต คือ รูปแบบการ
ใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาในรูปของ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
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2. ปั จจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกตัวของผูบ้ ริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ได้แก่
2.1 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปที่มีความเกี่ยวพัน
กันทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการรับเลีย้ งดูบคุ คลที่เข้ามาอาศัยอยู่ดว้ ยกัน
2.2 กลุ่ม อ้า งอิ ง (reference group) หมายถึ ง กลุ่ม หรือ บุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ล
อย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึง่ ๆ โดยจะถูกนาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคลนัน้ ๆ
2.3 วัฒนธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนใน
สังคม เป็ นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุ ษย์สร้างขึน้ มาที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ในสังคมนัน้ โดยจะมีการถ่ายทอด
จากคนรุน่ หนึ่งไปสูค่ นอีกรุน่ หนึ่ง
2.4 ชัน้ ทางสังคม (social class) หมายถึง การจาแนกกลุ่มบุคคลในสังคม
ออกเป็ นชัน้ ๆ โดยบุคคลที่มีมีความคล้ายคลึ งกันในด้านความสนใจ พฤติกรรม ค่านิยม วิถีชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจะได้รบั การจัดอยู่ในชัน้ ทางสังคมเดียวกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค สรุปได้ว่าการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคเป็ นสิ่งจาเป็ นเนื่องจากจะเป็ นข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ถึงพฤติ กรรมของผูบ้ ริโภคในด้าน
ต่างๆ เช่นพฤติกรรมการซือ้ พฤติกรรมการบริโภค และปั จจัยต่างๆ นักการตลาดสามารถนาข้อมูล
เหล่านีม้ าวางแผนการตลาดและจัดทากลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
อย่างเหมาะสม และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค ซึ่งในการวิจัยในครัง้ นี ้ผูว้ ิจัย เลือกใช้แนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองของคอทเลอร์
(Kotler, 1997, pp. 171-175) ที่ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคคื อ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วยคาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
ความหมายของการตัดสินใจใช้บริการ
บุษ กร ค าคง (2542) อธิ บ ายว่า การตัด สิน ใจแต่ ละอย่ างนั้น จาเป็ น ต้อ งใช้ข้อมูล
พืน้ ฐานเพื่อประกอบการพิจารณา จะต้องใช้ขอ้ มูลฟื ้ นฐานประกอบกับข้อมูลสรุปที่เป็ นที่ยอมรับ
รวมรวบ ผสมผสานและสรุปเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการอ้างอิง โดยจะสามารถนาไปสูเ่ ป้าหมายในการ
ประกอบการตัดสินใจได้
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ฉั ต ยาพร เสมอใจ และ มั ท นี ย า สมมี (2545, น. 23) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมที่
แสดงออกของผูบ้ ริโภคของแต่ละบุคคล จากการค้นคว้ารวามถึงกระบวนการในการเลือกที่จะทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ โดยที่ผูบ้ ริโภคจะมีการเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการอยู่ในส่วนหนึ่ง
ของชี วิ ต ประจ าวัน ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ข้อ จ ากัด ของสถานที่ ต่ า งๆ ถ้า นั ก การตลาดสามารถเข้า ถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่แท้จริง จะสามารถสร้างการยอมรับของผูบ้ ริโภคได้ดีย่งิ ขึน้
กระบวนการตัดสินใจ เป็ นการศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน
ตามความคิดของผูบ้ ริโภคแต่ละคน จะแบ่งตามกิจกรรมแต่ละคนที่กระทาขึน้ โดยกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการมีผแู้ บ่งไว้ห ลายขัน้ ตอน (Kotler, 2000, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2541, น.
66-69) อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจใช้บริการของผูบ้ ริโภค เป็ นลาดับขึน้ ตอนของผูบ้ ริโภค ขึน้
ตอนเหล่านี ส้ ามารถใช้ในการวางแผนการท าการตลาด และโฆษณา ซึ่งทั่วไปประกอบด้วย 5
ขัน้ ตอน
1. การรับรู ถ้ ึ งปั ญ หา เป็ น ขึน้ ตอนแรกที่ ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ถึงความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่ดีและสภาพเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีจะประสงค์แก้ไข้ปัญหาของแต่ละ
บุคคลนัน้ ได้ มีการสร้างลักษณะเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความสาคัญได้ และตระหนักถึงความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคในสถานะปั จจุบนั
2. การค้น หาข้อ มูล ผู้บ ริโภคตระหนัก ได้ถึ ง ความส าคัญ และรับ รู ป้ ั ญ หาของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ จากความต้องการในขัน้ ตอนที่ 1 ผูบ้ ริโภคจะมีการค้นหาข้อมูลจาเป็ นเพื่อใช้
แก้ไขปั ญหา การค้นหาประกอบด้วย 2 วิธีคือ
2.1 การค้น หาข้อ มูล ภายใน เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการเห็ น หรือ รับ รู ข้ อง
ผู้บ ริโภคจากความเชื่ อ ทัศ นคติ และประการณ์ข องแต่ ล ะคน ถ้ามี การค้น หาข้อ มูล ภายในไม่
เพียงพอก็จะค้นหาข้อมูลภายนอกต่อไป
2.2 การค้นหาภายนอก มี ดังนี ้ แหล่งข้อบุคคล เช่น เพื่ อน คนรู จ้ ัก รวมถึง
สมาชิกในครอบครัว แหล่งการค้า เช่นสื่อโฆษณา ใบปลิว การทดลองสินค้า ซึง่ แหล่งข้อมูลต่างๆนี ้
เป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญ
3. การประเมิลผลทางเลือก การค้นหาข้อมูลของแต่ละตราสินค้าใจข้อ 2 มีการ
พัฒนาเข้าสู่การพิจารณาทางเลือกที่จะมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะพิจารณาถึงความแตกต่าง ซึ่ง
เป็ นเกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาสินค้า จะเกี่ยวข้องกับการะบวนการเรียนรู ้ รวมถึงทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจใช้บริการ
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4. การตัดสินใจบริโภค หลังจากที่ผบู้ ริโภคประเมินทางเลือกที่ขนั้ ตอนที่ 3 แล้วจะ
เข้าสู่กระบวนการของการตัดสินใจใช้บริการโดยจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ซึ่งจะทาการประเมิน
เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับการะบวนการเรียนรู ้ รวมถึงทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มีความ
ตัง้ ใจใช้บริการ
5. พฤติ ก รรมภาบหลัง การบริโภค กระบวรการตัด สิ น ใจซื อ้ ไม่ ได้สิ น้ สุ ด เมื่ อ
ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการแล้ว ซึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับทาให้เกิดการใช้บริการซา้ ในอนาคต
เป็ นหน้าที่สาคัญของนักการตลาดที่จะทาการวิเคราะห์ ทัศนคติของผูบ้ ริโภค เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ใช้บ ริการซา้ ในอนาคต โดยผลลัพธ์ของการใช้สิน ค้าเป็ น พึงพอใจก็จะเกิดการใช้ บริการซา้ แต่
ในทางกลับกันถ้าผูบ้ ริโภคไม่ประทับใจก็อาจจะไม่กลับมาใช้บริการซา้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2560, น. 48-49) อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ซึง่ เป็ นกระบวนการสาคัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผบู้ ริโภคจะเลือกสิ่งนัน้ มีขนั้ ตอนการตัดสินใจซึ่งมี
5 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. การรับรูป้ ั ญหา (Problem Recognition) การที่ผบู้ ริโภคคานึงถึงความต้องการ
ของตนเอง อาจเกิดจากการความคิดเห็นถึงแตกต่างกัน กับสิ่งที่ปรารถนาจะให้เป็ น ประเด็นของ
ปั ญหาอาจจะเกิดจากการจูงใจของผูบ้ ริโภคในการแสวงหาสินค้าหรือบริการที่มีความต้องสินค้า
นัน้
1.1 ตัวของผูบ้ ริโภคเอง เกิดจากสิ่งจูงใจภายในตัวของผูบ้ ริโภคเอง
1.2 ในสังคมนัน้ เช่น พ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้ ง ผูร้ ว่ มงาน เพื่อนฝูง
1.3 สถานการณ์ท่ไี ม่เหมือนเดิม เช่น การทางานไม่ทนั ตามกาหนด
1.4 นักการตลาดมีความต้องการ เช่น โฆษณา การส่งเสริมการขาย
2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) สิ่งถูกกระตุน้ ที่มากและการ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ตวั ผูบ้ ริโภคจะตอบสนองกลับทันที บางครัง้ อาจไม่ก็ได้ ทาให้จะถูก
เก็บเอาไว้เพื่อสนองกับภายหลัง ซึ่งทาให้เกิดภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความมุ่งมั่นต้องการตอบสนอง
ความต้องการโดย เพื่อจะทาให้คน้ หาและตอบสนองสิ่ง ซึ่งเก็บไว้ผูบ้ ริโภคค้นหาขึน้ อยู่กับความ
ต้องการที่บคุ คลเผชิญอยู่ในระดับมากหรือน้อยกว่าจานวนเวลา และระดับความเสี่ยงในการเลือก
อาจเจอข้อผิดพลาด
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ ริโภคจะนาทางเลือก
แต่ละทางมาเปรียบเทียบว่ามีดา้ นที่ดี และ ด้านที่ไม่ดี อย่างไรบ้าง เกณฑ์การประเมินผลความเชื่อ
ทัศนคติและความสนใจที่จะซือ้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนอยู่ก่อนแล้วมาใช้ในการตัดสินใจ ทา
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ให้เกิดการเลือกจากสิ่งที่ดโู ดดเด่นและแตกต่างของสิ่งของนัน้ ๆมาเป็ นเกณฑ์ในการเลือก ถ้าเกิดตัว
ไหนไม่มีสิ่งที่โดดเด่นตามนัน้ ก็จะไม่ถกู เลือก ซึง่ การประเมินทางเลือกจะทาได้ง่ายขึน้ นั่นเอง
4. การตัดสินใจบริโภค (Choice / Purchase) หลังจากการประเมินแล้ว จะช่วย
ให้ผูบ้ ริโภคมีความรู ส้ ึกดีต่อสินค้าต่าง ๆ ในที่สดุ กระบวนการตัดสินใจก็จะนามาสิน้ สุดที่การซือ้
สิน ค้าโดยดูจาก 3 ปั จจัย คือ สถานที่ เงื่อนไข และความพร้อมที่ จะจาหน่ าย กล่าวคือในเรื่อง
สถานที่ซือ้ อาจจะซือ้ ที่รา้ นจาหน่าย ซือ้ ที่ทางาน หรือ ซือ้ ที่บา้ นก็ได้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ชอบซือ้
สั่งสินค้าออนไลน์มาส่งที่บา้ นมากขึน้ ส่วนเงื่อนไขในการซือ้ ได้แก่ เงินสด เงินผ่อน บัตรเครดิต เป็ น
ต้น
5. พฤติกรรมภายหลังการบริโภค (Post Purchase Behavior) หลังการบริโภค
และการทดลองใช้สินค้าผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
(Satisfaction / Dissatisfaction) ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อ ทัศนคติในการซือ้ หรือบริการครัง้ ถัดไป
กล่าวคือ ถ้าใช้แล้วดี ก็จะพอใจนีจ้ ะส่งผลเป็ นความเชื่อต่อสินค้า และบริการ มีทัศนคติท่ีดี ที่จะ
บอกต่อผูอ้ ่ืน แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อ ทัศนคติ และทาให้ไม่สนเกิดการ
ซือ้ ซา้ อีก การตัดสินใจซือ้ ก็จะเริม่ ต้นกลับไปที่การหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือยี่หอ้ อื่น
ๆ ใหม่อีกครัง้ ความไม่พอใจหลังการซือ้ หรือการใช้สินค้ามีสาเหตุท่วั ไป 4 ประการคือ
5.1 ความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ เพราะในขัน้ การตัดสินใจซือ้ ผูบ้ ริโภคพบว่าสินค้ามีทงั้
ข้อดีและข้อเสีย เมื่อซือ้ มาใช้แล้วผูบ้ ริโภคก็ยงั มีความรูส้ กึ ไม่แน่ใจติดอยู่ตลอดเวลา
5.2 ความรู ส้ ึก ไม่ ดีห ลังการซือ้ และ ได้ยิน ได้ฟั งเรื่องบกพร่องต่ าง ๆ ของ
สินค้าที่ซอื ้ มา
5.3 ทราบภายหลังว่าสินค้าอย่างเดียวกันนัน้ สามารถซือ้ ได้ถกู กว่าถ้าซือ้ จาก
ที่อ่นื
5.4 พบว่าสินค้านัน้ ทางานได้ไม่เป็ นที่พอใจ เมื่อเกิดความไม่พอใจ ผูบ้ ริโภคมี
วิธีท่ีจะระบายความไม่พอใจได้โดยการขายสินค้าให้กบั คนอื่นแทน หรือหาข้อมูลในด้านดีมาเสริม
ความเชื่อมั่นว่าสินค้านัน้ ยังมีขอ้ ดีมาหักลบกัน
ผูบ้ ริโภคจะใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกสินค้าก่อนการซือ้ ของแต่ละคนเวลาจะไม่
เท่ากัน อยู่ท่ีว่าจะช้าหรือเร็ว และอาจจะข้ามหรือไม่ขา้ มขัน้ ตอนใดๆ เลยก็ได้ พฤติกรรมที่แตกต่าง
ของผูบ้ ริโภคนีเ้ กิดจากความแตกต่างของผูบ้ ริโภค รวมไปถึงการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขัน้ ตอน
ซือ้
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จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงแนวคิดของ อดุลย์
จาตุรงคกุล (2560, น. 48-49) จากกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน โดย
ที่ผวู้ ิจยั ได้นาขึน้ ตอนที่เป็ นพฤติกรรมภายหลังการบริโภคมาใช้เป็ นแนวทางและสร้างเครื่องมือใน
การดาเนินการวิจยั ซึ่งอธิบายว่า ภายหลังการบริโภคผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิด
ชอบหรือไม่ชอบสินค้านั้น และจะส่งผลต่อความเชื่อ ทัศนคติและความตัง้ ใจในการบริโภคครัง้
ต่อไปในอนาคต มีความสนใจบริโภคซา้ และอาจบอกต่อผูอ้ ่ืน ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะใช้เวลาในการตัดสินใจ
เลือกสินค้าก่อนการซือ้ ของแต่ละคนเวลาอาจจะไม่เท่ากัน อยู่ท่ี ว่าจะช้าหรือเร็ว และอาจจะข้าม
หรือไม่ขา้ มขัน้ ตอนใดๆ เลยก็ได้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชบิ าร์
โคเอ็น ซูชิ บาร์ เราคือธุรกิจประเภทร้านอาหารญี่ปนุ่ ซึ่งชื่อร้านเป็ นภาษาอังกฤษ โคเอ็น
และภาษาญี่ปนแปลว่
ุ่
า สวนสาธารณะ สถานที่ท่ีทกุ คนไม่ว่าจะเพศหรือวัยไหนก็สามารถใช้เวลา
ร่วมกันได้ โดยเริ่มต้นจากร้าน Sushi Bar เล็กๆ ที่รวบรวมของดีในราคาไม่แพง หลังจากนัน้ เราได้
พัฒนาคอนเซ็ปต์และเมนูของร้านจนมาเป็ น โคเอ็น ซูชิ บาร์ ร้านบุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปนุ่ แบบพรีเมี่ยม
ที่สดุ ในประเทศไทยอย่างทุกวันนี ้ และทางร้านได้คดั สรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมี่ยมในราคามิตรภาพ
ทุกจานสดใหม่ ทาแบบจานต่อจาน ไม่มีการทาทิง้ ไว้ ซอสทุกรสชาติปรุงแต่งเองจากครัวกลางโดย
ทิมเชฟผูม้ ีประสบการณ์ก่อนส่งต่อไปยังสาขาต่างๆแบบวันต่อวันเพื่อความสดใหม่ ถือได้ว่าเรื่อง
วัตถุดิบต้องมาที่หนึ่ง อีกทั้งทางร้านยังมีส่ งั อาหารบริการจัดส่งทุกเมนูและความอร่อยจัดส่งถึง
ลูกค้า โดยจะสามารถสั่งอาหารได้ทุกวัน นอกจากนัน้ ยังมีบริการจัดเลีย้ ง ซึ่งจะเป็ นบริการจัดซุม้
อาหารทัง้ ในและนอกสถานที่ ทัง้ งานเลีย้ งสังสรรค์ งานแต่งงาน งานสัม มนา และงานเลีย้ งรับรอง
ต่างๆ ด้วยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้วยสโลแกนที่ว่า “จับต้องได้กินของดีมีราคาไม่
แพง” สาขาเปิ ดให้บริการแล้วมีดงั นี ้
สาขาแรก คือ สาขา แอมพาร์ค จุฬา เปิ ดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
สาขาที่ 2 คือ สาขา สยามสแควร์วนั เปิ ดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2557
สาขาที่ 3 คือ สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า เปิ ดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
สาขาที่ 4 คือ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา เปิ ดเมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
สาขาที่ 5 คือ สาขา เมกาบางนา เปิ ดเมื่อกลางปี 2560
สาขาที่ 6 คือ สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้าลิฟต์แก้ว เปิ ดเมื่อปี 2560
สาขาที่ 7 คือ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร เปิ ดเมื่อปี 2562
สาขาที่ 8 คือ สาขา Sens fest เจริญนครชัน้ 2 เปิ ดเมื่อปี 2562
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สาขาที่ 9 คือ สาขา The Walk ราชพฤกษ์ชนั้ 2 เปิ ดเมื่อปี 2563
สาขาที่ 10 คือ สาขา Int-intersect พระราม 3 เปิ ดเมื่อปี 2563
สาขาที่ 11 คือ สาขา The Bright พระราม 2 เปิ ดเมื่อปี 2562
สาขาที่ 12 คือ สาขา The Walk เกษตรนวมินตร์ เปิ ดเมื่อปี 2563
สาหรับช่วงเทศกาลและวันสาคัญต่างๆทางผูบ้ ริหารของทางร้านเล็งเห็นถึงการช่วยเหลือ
และตอบแทนสังคมเป็ นหลักจึงจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆจากสถานเลีย้ งเด็กกาพร้าและด้อยโอกาส
ต่างๆมาทานอาหารและร่วมกิจกรรมที่รา้ นอย่างสม่าเสมอ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
รสสุคนธ์ วิจิตเวชไพศาล (2551) ทาการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ ปุ่ นประเภทราเมน ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุ 21 - 25 ปี โสด เป็ นนักศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช่ืน
ชอบน ้ า ซุ ป พร้อ มสั่ ง เกี๊ ย วซ่ า และเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย ว เลื อ กร้า นอาหารสไตล์ญ่ี ปุ่ นภายใน
ห้า งสรรพสิ น ค้า เหตุผ ลที่ รบั ประทาน เพราะมี ราคาถูก กว่าอาหารญี่ ปุ่ นประเภทอื่น โดยจ่ าย
ค่าอาหารเฉลี่ย 91 - 120 บาทต่อคนต่อมือ้ ใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชม. – 1 ชม. 15 นาที ระหว่างเวลา
12.01 – 14.00 น. เฉลี่ยเดือนละครัง้ มักจะรับประทานกันเป็ นกลุม่ แต่ตวั เองเป็ นคนตัดสินใจเลือก
ร้านเอง ไม่มีโอกาสในการรับประทานและรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์
นฤชยา กั ญ หาลั ด (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ่ นของนั ก เรี ย น
มัธยมศึก ษาตอนปลายโรงเรีย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (มอดิน แดง) จังหวัด ขอนแก่ น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.59 ได้รบั ข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับอาหารญี่ปนุ่ จากอินเตอร์เน็ต และนักเรียน
รับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารในด้าน ประเภท ชนิด ราคา การส่งเสริมการตลาด ร้านจาหน่ายอาหารญี่ ปุ่น
จากโทรทัศน์ ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อการบริโภคอาหารญี่ปนจากร้
ุ่
านอาหารญี่ปนุ่ และร้านค้า
แผงลอย/ซุปเปอร์มาเก็ตในระดับสูง ส่วนใหญ่เคยรับประทานอาหารญี่ ปุ่นจากร้านอาหารญี่ ปุ่น
บ่อยที่สดุ นิยมรับประทานอาหารญี่ปนในมื
ุ่
อ้ เย็น รับประทานอาหารญี่ปนุ่ 1 ครัง้ /เดือน ค่าใช้จ่าย
ในการรับประทานอาหารญี่ปน/คน/ครั
ุ่
ง้ จากร้านอาหารญี่ปน151
ุ่
– 300 บาท ประเภทของอาหาร
ญี่ปนุ่ ที่นกั เรียนนิยมรับประทานบ่อยที่สดุ คือ ซูชิ (ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ ) เหตุผลที่สาคัญมากที่สดุ ต่อ
การตัดสินใจของนักเรียน คือ รสชาติอาหารถูกปาก
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อัศวนนท์ อู่สุวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทาง
การตลาด (ไอดา โมเดล) ของผูใ้ ช้บริการเอไอเอส ในจังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาดและ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ เอไอเอส กับพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ของผู้ใช้บริการ เอไอเอส ในจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการตอบสนองการสื่อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ด้านการรับรู ้
ความสนใจ ความต้องการและ การตัดสินใจ พบว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทงาการตลาด (ไอดา
โมเดล) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
นุจรีย ์ มัน ตาวิ ว รรณ์ (2551) ได้ศึก ษาเรื่อ ง กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลของ
ผู้บ ริโภคหญิ ง ของการใช้น ้า ยาอุทัย ทิ พ ย์ในเขตเกรุ ง เทพมหานคร มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษา
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลองผู้ห ญิ ง ของการใช้น า้ ยาอุทัยทิ พ ย์ ในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลนา้ ยาอุทัยทิพย์ ของผูบ้ ริโภคหญิ งใน
กรุ งเทพมหานคร ด้า นระดับ ความตั้งใจที่ จะฟั งข้อ มูล ข่าวสาร ด้านระดับ ความสนใจติ ด ตาม
ข่าวสาร และด้านระดับความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และด้านการตัดสินใจซือ้ โดยรวม
อยู่ในระดับการตัดสินใจซือ้ ร้อยละ 51-99 2) การวิเคราะห์รูปแบบของนา้ ยาอุทยั ทิพย์ ส่วนใหญ่
ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการรีแบรนดิง้ ของนา้ ยาอุทยั ทิพย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงฉลาก
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งาน ด้านการประชาสัมพันธ์กบั
กลุ่มวัยรุ ่นและด้านการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3) ผูบ้ ริโภคที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 15-20 ปี
วันทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสารการตลาด ณ จุดซือ้ ต่อ
ผูบ้ ริโภคตามหลักการ AIDA MODEL จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณา ณ จุดซือ้
ตามหลักการ AIDA MODEL ที่ดงึ ดูดผูบ้ ริโภคให้เกิดด้านความสนใจ คือ การแจกแผ่บพับใบปลิว
ปวีณา ตัง้ วัฒนากาญจน์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด AIDA
MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 21- 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นแล้วทาให้
เกิดด้านการซือ้ ของผูบ้ ริโภคมากที่สดุ คือ การแจกของแถมต่างๆ
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วิลาสินี พิพฒ
ั น์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟ
เฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปนในอ
ุ่
าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ี ปนในอ
ุ่
าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ งอายุ 31 – 40 ปี อาชี พ เป็ นลู ก จ้า ง/พนั ก งาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท เคยใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้ งย่าง
สไตล์ญ่ีปนประมาณ
ุ่
2 แห่ง โดยเลือกใช้บริการร้านยูฟูกุมากที่สดุ โดยเลือกรับประทานอาหารใน
ร้านอาหารปิ ้งย่างสไตล์ญ่ีปนประเภทปิ
ุ่
้ง ย่าง ต่างๆ เนือ้ สัตว์ท่ี ช่ืนชอบคือ กุง้ รองลงมาคือ เนือ้ หมู
ชื่นชอบรสชาติของนา้ จิม้ แบบเปรีย้ ว ในการใช้บริการส่วนใหญ่ จะสั่งเครื่องดื่มประเภทนา้ อัดลม
เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ี ปุ่นเพราะมีเมนูอาหารหลากหลาย ส่วน
ใหญ่ เพื่ อ นเป็ น ทั้ง ผู้ริเริ่ม หรือ ชัก ชวน รวมถึ ง เป็ น ผู้ท่ี มี บ ทบาทในการตัด สิ น ใจและเป็ น ผู้ร่ว ม
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปนุ่ ในแต่ละครัง้ โดยส่วนมากจะไปรับประทานครัง้ ละ 23 คน นิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปนุ่ ในวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์) มือ้ เย็น (17.01
น. ขึน้ ไป) โดยโอกาสที่ไปรับประทานเพราะ อยากไปบริโภคอาหาร ทาเลของร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ปิ้ง
ย่าง สไตล์ญ่ี ปุ่น เป็ นร้านที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ย่านอาหาร และย่านธุรกิจ ใช้บริการ มากกว่า 1
ครัง้ ต่ อ เดื อ น โดยใช้เวลา 1-2 ชั่ว โมง รู จ้ ัก ร้า นอาหารปิ ้ ง ย่ า งสไตล์ญ่ี ปุ่ นจากสื่ อ อิ น เทอร์เน็ ต
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ต่อคนคือ 350-399 บาท
หทัยชนก โนชัย (2550) ได้ศกึ ษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคาร
อาหาร ญี่ ปุ่น ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ อพิจารณาในปั จจัยย่อยของส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญระดับมากในเรื่อง อาหารมีรสชาติอร่อย ความสด
และคุ ณ ภาพของอาหาร ความสะอาดของอาหาร มี ก ารจัด รายการอาหาร บุ ฟ เฟ่ ต์มี ก ารจัด
จาหน่ายอาหารชุด การตกแต่ง อาหาร (สวยงามน่ารับประทาน) ภัตตาคารมีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ ัก
และมี อ าหารจานเด็ ด หรือ อาหารแนะน า ด้า นราคาให้ค วามส าคัญ ระดั บ มากในเรื่อ ง ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม มีการแสดง ราคาอาหารและเครื่องดื่มไว้ชดั เจน ด้าน
การจัดจาหน่ายให้ความสาคัญ ระดับมากในเรื่อง ได้แก่ มีท่ีจอดรถสะดวก กว้างขวางเพียงพอ
เวลาเปิ ด – ปิ ดของร้านสะดวกในการใช้บริการ มีท่ีตงั้ อยู่ในห้าง สรรพสินค้า ทาเลที่ตงั้ อยู่ในย่าน
ชุมชน และทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้ท่ีพกั อาศัย ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ ความสาคัญระดับมากใน
เรื่อง มีส่วนลดค่าบริการเป็ นพิเศษ เมื่ อมาใช้บริการบ่อยครัง้ มีการโฆษณาทาง สื่อต่าง ๆ และมี
การสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ส่วนปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ด้าน กระบวนการ และ
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ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพผูใ้ ช้บริการให้ความสาคัญระดับมากในทุก
ปั จจัยย่อย
กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ใช้ บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ ย่าน Community Mall ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อายระหว่ า ง 25 – 34 ปี ประกอบอาชี พ
พนัก งานบริษั ท เอกชน มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 35,001 บาทขึ น้ ไป มี ค วามถี่ ในการใช้บ ริก าร
ร้านอาหารญี่ปนเฉลี
ุ่
่ยต่อเดือน 1-3 ครัง้ ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครัง้ ละ 300 – 499 บาท ช่วง
วันในการใช้บริการ คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์และรูปแบบบริการที่นิยมมาก
ศรุติกานต์ มณีวรรณ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปนุ่ ในเขตเทศบาลตาบลแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะธุรกิจบริการของร้านอาหารญี่ ปุ่นในเขตอาเภอสันทราย และอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้บ ริโภคในเขตเทศบาลต าบลแม่ โจ้ อ าเภอสัน ทราย จัง หวัด
เชียงใหม่ และ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ ในเขตเทศบาลตาบลแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
เคยใช้บ ริก ารร้านอาหารญี่ ปุ่ น ภัตตาคารอาหารญี่ ปุ่ นฟูจิม ากที่ สุด มี ความถี่ ในการใช้บ ริการ
ร้านอาหารญี่ปนไม่
ุ่ แน่นอน เสียค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีรา้ นอาหารญี่ ปนุ่ จานวน 200400 บาท ต่ อ ครัง้ ใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี่ ปุ่ นในช่ วงเวลาไม่ แ น่ น อน นิ ย มบริโภคอาหารญี่ ปุ่ น
ประเภททอด เช่น หมูทอดเทมปุระ นิยมสั่งอาหารญี่ปนุ่ ตามเมนู สั่งเครื่องดื่มกาแฟ, ชา (ร้อน เย็น)
โดยใช้บริการร้านอาหารญี่ปนกั
ุ่ บเพื่อนมาที่สดุ ใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ จานวน 2-3 คน สิ่งจูงใจ
ที่ทาให้เลือกมาใช้บริการที่รา้ นอาหารญี่ปนคื
ุ่ อ รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม บุคคลที่มีส่วนสาคัญ
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่รา้ นอาหารญี่ปนุ่ คือเพื่อนมากที่สดุ และสื่อหรือวิธีการที่มีสว่ นช่วย
ท่านในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือเข้ามาใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ คือสื่อโทรทัศน์

บทที่ 3
วิธีการดาเนินกาวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามแบบสอบถามเป็ น เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ซึ่งการวิจัยมี ขึน้ ตอนการ
ดาเนินงานต่างๆ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผูบ้ ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิ บาร์ ซึง่ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผูบ้ ริโภคที่เคยบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของโคเอ็น ซู
ชิ บาร์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่น อน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึง
ได้ทาการคานวณเพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบ
จานวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ดังนี ้
z2 −pq

n= 2
e
เมื่อ n =ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
p =ค่าเปอร์เซ็นต์ท่ตี อ้ งการจะสุม่ จากประชากรทัง้ หมดเท่ากับ 0.5
q =1-p
e =ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ ได้เท่ากับ 0.05
Z =ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้
ค่า 1.96
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สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีตอ้ งการสุ่มจากประชากรทัง้ หมด
เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากับ 1.96
และต้องการระดับความเชื่อมั่น 95% นั่นคือยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ดังนัน้ จึงแทนค่าได้ ดังนี ้
แทนค่าในสูตร n =

(1.96)2 (0.5)(1−0.5)
(0.05)2

n = 385 ตัวอย่าง
ดังนั้นจากการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นีเ้ ท่ากับ 385 ตัวอย่าง
และเพิ่มจานวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ คือ 400 ตัวอย่าง โดยมี
วิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ขั้น ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลือกร้านร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิ บาร์ท่ีมีสาขารวมทั้งหมด 12 สาขา (ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์,
2563)
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งตามจานวน
ร้านที่กาหนดมาในขัน้ ตอนที่ 1 จะได้สดั ส่วนกลุม่ ตัวอย่างคือ มีจานวนร้าน 12 สาขา มีจานวนกลุม่
ตัวอย่าง 33 คน จานวน 8 สาขา และอีก 4 สาขาจะมีกลุม่ ตัวอย่าง 34 คน รวมได้จานวน 400 คน
ดังนี ้
ตาราง 3 ขนาดกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละสาขาที่ถกู เลือกทัง้ หมด 12 สาขา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขาของร้านร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
สาขา สยามสแควร์วนั
สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้าลิฟต์แก้ว
สาขา เมกาบางนา
สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า
สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา
สาขา ตึกเอ็มไพร์ สาธร
สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร
สาขา Sens fest เจริญนคร
สาขา The Walk ราชพฤกษ์
สาขา Int-intersect พระราม3

จานวนตัวอย่าง (คน)
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลาดับ
11
12

สาขาของร้านร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
สาขา The Bright พระราม2
สาขา The Walk เกษตรนวมินตร์

จานวนตัวอย่าง (คน)
34
34

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ ิจัย
ทาการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจนครบตาม
จานวน 400 คน โดยทาการแจกแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดตามขัน้ ตอนที่1และ2
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ เป็ นการใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) แบบคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Questions ) โดยประกอบไปด้วยคาถาม
แบบมีตวั เลือกคาตอบ (Choice Question) โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 4 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น โดยเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-Ended) มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
จานวน 6 ข้อ ได้แก่
1.เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) โดยเริ่มต้นที่
อายุ 15ปี ขึน้ ไป เพราะผูใ้ ช้บริการในช่วงอายุนีเ้ ป็ นวัยที่สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการเองได้ซ่ึง
แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงดังนี ้
2.1 15-24 ปี
2.2 25-34 ปี
2.3 35-44 ปี
2.4 45-54 ปี
2.5 ตัง้ แต่ 55 ปี ขนึ ้ ไป
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3. สถานภาพ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3.1 โสด
3.2 สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
3.3 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 นักเรียน/นักศึกษา
5.2 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงารบริษัท
5.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
5.5 รับจ้างอิสระ/อาชีพอิสระ
5.6 อื่นๆ
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (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 บาทขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์
ของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย การบริโภคอาหารญี่ ปุ่นร้านโคเอ็น ซูชิบาร์วนั ใดมากที่สดุ
เหตุผลในการบริโภค บริโภคสาขาไหนมากที่สดุ วัตถุประสงค์ในการเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปนุ่
โคเอ็น ซูชิบาร์ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ช่องทางการรับรูข้ ่าวสาร ความถี่ในการบริโภค
และค่าใช้จ่ายในการบริโภค
โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-Ended) มี ห ลายค าตอบให้ เลื อ ก
(Multiple Choice Questions) จานวน 8 ข้อ ได้แก่
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1. ท่านไปใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ในการบริโภคอาหารญี่ปนวั
ุ่ นใดมากที่สดุ
เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
1.1 วันจันทร์ – วันศุกร์
1.2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
1.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดราชการ
2. เหตุผลที่ท่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์ เป็ นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2.1 ประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร
2.2 สะดวกในการใช้บริการ เช่น มีสาขาอยู่ใกล้ๆ บ้าน ที่ทางาน เป็ นต้น
2.3 มีความหลากหลายของเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม
2.4 ราคามีความสมเหตุสมผลกับการบริการและรสชาติ
2.5 มีความเชื่อถึงเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม
2.6 มีโปรโมชั่นอยู่เสมอๆ
2.7 ชอบในตัวแบรนด์รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์
2.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............
3. ท่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์สาขาใดมากที่สดุ เป็ นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3.1 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั
3.2 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้าลิฟต์แก้ว
3.3 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เมกาบางนา
3.4 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า
3.5 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา
3.6 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร
3.7 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา แอมพาร์ค จุฬา
3.8 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Sens fest เจริญนคร
3.9 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk ราชพฤกษ์
3.10 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Int-intersect พระราม 3
3.11 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Bright พระราม 2
3.12 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk เกษตรนวมินตร์
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4. สาเหตุท่ีท่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์มากที่สดุ เป็ นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4.1 เพื่อพบปะสังสรรค์
4.2 เพื่อการรับประทานอาหารญี่ปนุ่ และเครื่องดื่ม
4.3 เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ
4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
5. บุคคลที่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกซือ้ / เลือกบริโภคอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซู
ชิบาร์มากที่สดุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 ตัวท่านเอง
5.2 เพื่อน
5.3 คนในครอบครัว
5.4 อื่นๆ โปรดระบุ...
6. ท่านรูจ้ กั ร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์ จากสื่อใดมากที่สดุ เป็ นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6.1 โทรทัศน์
6.2 วิทยุ
6.3 แผ่นพับ/ใบปลิว
6.4 นิตยสาร
6.5 โปสเตอร์
6.6 ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
6.7 อินเตอร์เน็ต
6.8 อื่นๆ โปรดระบุ...
7. ความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์__________ครัง้ /เดือน เป็ น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
8. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์โดยประมาณ___________
บาท/ครัง้ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)

39
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภค
ต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จานวน 16 ข้อ ได้แก่
1. ด้านความตัง้ ใจ
จานวน 6 ข้อ
2. ด้านความสนใจ
จานวน 4 ข้อ
3. ด้านความต้องการ จานวน 3 ข้อ
4. ด้านการซือ้
จานวน 3 ข้อ
ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะค าถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) ซึ่ง เป็ น ระดับ การวัด
ข้อมูลประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้มาตรวัด แบบ Rating Scale มี 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน
ระดับความสาคัญ
5
มากที่สดุ
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สดุ
การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale ) ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังต่อไปนี ้ (มัลลิกา
บุนนาค. 2537,น. 29)
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลที่มีค่าสูงที่สดุ – ข้อมูลที่มีค่าต่าที่สดุ
จานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.8
สรุปการแปรผลจากเกณฑ์เฉลี่ย ของคะแนนของกระบวนการตอบสนอง AIDA
MODEL
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00

แปลผล
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความสาคัญ

3.41 – 4.20

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความสาคัญ

มากที่สดุ
มาก
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2.61 – 3.40

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความสาคัญ

1.81 – 2.60

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความสาคัญ

1.00 – 1.80

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีความสาคัญ

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิ บ าร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี จานวน 5 ข้อ ซึ่ง เป็ น ค าถามลักษณะปลายปิ ด (CloseEnded Question) ซึ่งเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้มาตรวัด
แบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
เห็นด้วย
3
ไม่แน่ใจ
2
ไม่เห็นด้วย
1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การอภิปรายผลการศึกษา ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale ) ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังต่อไปนี ้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2537, น. 29)
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลที่มีค่าสูงที่สดุ – ข้อมูลที่มีค่าต่าที่สดุ
จานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.8
สรุปการแปรผลจากเกณฑ์เฉลี่ย ของคะแนนของการตัดสินใจบริโภค
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
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3.41 – 4.20

มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอยู่ใน

2.61 – 3.40

มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอยู่ใน

1.81 – 2.60

มี ค วามคิ ด เห็ น พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอยู่ใน

1.00 – 1.80

มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอยู่ใน

ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สดุ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้วิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวประที่ศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของงานวิจยั
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามครอบคลุม ตามแนวคิดของงานวิจัย และ
สร้างแบบสอบถามนาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อนาไปตรวจสอบความถูกต้องของ
เนือ้ หาและรวมถึงขอคาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้องครบถ้วน
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้า งเสร็จ เรีย บร้อ ยไปทดลองใช้ (Try out) กับ ผู้ท่ี เคย
บริโภคร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิ บาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นตัวอย่างจานวน 40 ชุด แล้ว
นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัม ประสิทธิ์อัลฟ่ า (Conficiency Alpha) โดย
วิธีการคานวณของครอนบาช (Cronbach) โดยโประแกรมสาเร็จรูป เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมั่นขอบ
แบบสอบถาม ทัง้ นีค้ ่าความเชื่อมั่น ที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2555, น. 49) และแก้ ไ ขแบบสอบถามส่ ว นที่ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ไม่ ถึ ง ตามที่ ก าหนดจนได้
แบบสอบถามที่สามารนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง โดยได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี ้
กระบวนการตอบสอบ AIDA MODEL
ด้านความตัง้ ใจ
ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ
ด้านการซือ้

มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.827
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.936
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.886
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.886
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รวม
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่

มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.857
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.829

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษา กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาประกอบด้วยดังนี ้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานีเ้ ป็ นข้อมูลปฐมภูมิ
ซึง่ เก็บโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน จากผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เคยบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ จานวน 12 ร้านที่ได้ทาการสุ่มไว้ โดยการแจก
แบบสอบถามและขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจนครบตามจานวนที่กาหนดไว้
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสาร ตาราทางวิชาการ วิทยานิพนั ธ์ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อมาใช้ประกอบการ
สร้างแบบสอบถามที่ถกู ต้อง
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูล
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผูว้ ิจัยได้ตรวจดูความถูกต้องความสมบรู ณ์
ของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การนาแบบสอบถามที่ตอ้ งมาลงรหัส (Coding) และคัดลอกรหัสที่ลงเรียบร้อย
แล้วลงในฟอร์มการลงรหัส เพื่อนาข้อมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์
3. การนาผลข้อมูลมาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS เพื่อวิเคราะห์
ตามลักษณะการวัดและสมมุติฐานที่ตงั้ ไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) การหาค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิ บายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ด้านกระบวนการตอบสนอง AIDA
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MODEL ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ
กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างคือ t-test
2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างคือ
ONE Way ANOVA
2.3 การวิ เคราะห์ด ้า นพฤติ ก รรมผู้บ ริโภค ได้แ ก่ ความถี่ ในการบริโภค,
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
2.4 การวิเคราะห์ด้านกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้าน
ความตัง้ ใจ, ด้านความสนใจ, ด้านความต้องการ, ด้านการซือ้ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ป่ ุนของร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้สถิติแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึง่ ประกอบด้วย
1.1 การหาค่าสถิติรอ้ ยละ (Percentage) ใช้สตู รดังนี ้
P=

f×100
n

เมื่อ P แทนค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์
F แทน ความถี่ของคะแนน
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545:39) ใช้สตู รดังนี ้

x̅ =

∑x
n
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เมื่อ x̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2548, น. 56-57) ใช้สตู รดังนี ้
s=

𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 )2
√
𝑛(𝑛−1)

เมื่อ 𝑥 แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
𝑥𝑖 แทน ค่าของข้อมูลหน่วยที่ i
n แทน ค่าขนาดตัวอย่าง
s แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
x แทน คะแนนแต่ละตัวใจกลุม่ ตัวอย่าง
n แทน จานวนสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง
n-1 แทน จานวนตัวแปรอิสระ
(∑𝑥) 2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
∑𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbachs’alpha coefficiency) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น. 35)
∝=
เมื่อ ∝
K

k Covariance/Variance
1+(k−1)Covariance/Variance

แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
แทน จานวนคาถาม

Covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
ต่างๆ
Variance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึง่ ประกอบด้วย
3.1 ค่าสถิติ t-test
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ในกรณี
ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐาน
จานวน 1 ข้อ ในด้านเพศ (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2560, น. 165)
กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่เท่ากัน 𝑠12 ≠ 𝑠22
𝑥1 −𝑥2

t=

1

1

√(𝑛 +𝑛 )
1
2
2

df =

เมื่อ

𝑠
[𝑠12 + 22 ]
𝑛

𝑠2
𝑠2
[𝑛1 ] + [𝑛2 ]
1
2
𝑛1 𝑛1−1

t
แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา t – distribution
𝑥1 𝑥2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ที่ 2
𝑠1,2 𝑠22 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอยางที่ 1

และกลุม่ ที่ 2
𝑛1, 𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ 2
กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันหรือเท่ากัน 𝑠12 = 𝑠22
t=

𝑥1 −𝑥2
1

1

√(𝑛 +𝑛 )
1
2

สถิตทิ ดสอบ t มีองศาอิสระ df = 𝑛1+ 𝑛2 − 2
เมื่อ t
แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา t-distribution
x1 x2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ที่ 2
SP 2 แทน ค่าความแปรปรวนรวม
n1, n2 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ 2
3.2 การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance
ANOVA) โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งดูค่า
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะได้ใช้สถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F)
หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมุติฐานด้านอายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา
อาชีพ และรายได้โดยใช้สตู รนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น. 113)
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F =

𝑀𝑆𝑎
𝑀𝑆𝑤

เมื่อ F
แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา F-distribution
𝑀𝑆𝑎 แทน ค่ า ความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม (Mean square
between groups)
𝑀𝑆𝑤 แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean
square between eror)
Df

แทน ชัน้ แห่งความอิสระ ได้แก่ระหว่างกลุ่ม (k-1),ภายใน

กลุม่ (n-k)
ใช้สูต รการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว Brown-forsythe (B) ใช้ใน
กรณีท่แี ตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 41)
F =

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑤

𝑛

โดยค่า 𝑀𝑆𝑤 = ∑𝑘𝑖=1 (1 − 1) 𝑠𝑖2
𝑁
เมื่อ B แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา Brown-forsythe
𝑀𝑆𝐵 แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
𝑀𝑆𝑤 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรับสถิติ Brownforsythe
K แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
𝑠𝑖2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และจะทาการตรวจสอบ
ความแตกต่างแบบเป็ นรายคูท่ ่รี ะดับนัยสาคัญสถิติ 0.05 โดยใช้สตู รตามวิธี ดังนี ้
สูต รวิ ธี ท ดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ Fisher Leat Significant
Difference:LSD (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549, น. 61)
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1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

LSD = 𝑡1−∝/2𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [ +

]

โดยที่ 𝑛𝑖− 𝑛𝑗
เมื่อ LSD แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากร
กลุม่ ที่ I และ j
t1−∝/2n − k แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจง
แบบ t-distribution ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และชัน้ แห่งความเป็ นอิสระภายใน กลุม่ = n-k
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑀𝑆𝑤 )
n
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
𝑛1 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ j
∝ แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
สูต รการวิ เคราะห์ผ ลต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ Dunnett T3 (Keppel. 1982:
153-155)
q

̅̅
d̅̅
D =
เมื่อ ̅̅̅̅
𝑑𝐷
𝑞𝐷

D√2(MSSIA )

√S

แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน Dunnett Test
แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett

Test
𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
S
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 การวิ เคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
เป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จานวน 1 ตัว กับตัวแปร
อิสระ (X) ตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไป อาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการทานาย โดย
เมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถทานายอีกตัวแปรหนึ่งได้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้อยู่ในรู ป
ของสมการทานาย โดยสิ่งสาคัญที่ตอ้ งหารในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู คือสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2549, น. 263-265)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X)
ของประชากรจะเห็นว่า กลุม่ ตัวแปรอิสระ (α + 𝛽1 𝑥1 +𝛽2 𝑥2 +……..𝛽𝑘 𝑥𝑘 ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรของตัวแปรๆด้ตามส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมา
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รถอธิบายได้เรียกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (Error : ∈ ) การวิเคราะห์เชิงถดถอย
แบบพหุคณ
ู จะเป็ นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ 𝛽1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการ
คานวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีคานวณได้จะต้องเป็ นค่า
สัมประสิทธิ์ท่ีทาให้สมการดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองรวมกันน้อยที่สดุ (Ordinary
Least Square : OLS) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2549, น. 270)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
Y = α + 𝛽1 𝑥1 +𝛽2 𝑥2 +……..𝛽𝑘 𝑥𝑘 +∈
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
Y = α + 𝛽1 𝑥1 +𝛽2 𝑥2 +……..𝛽𝑘 𝑥𝑘
เมื่อ X
= ตัวแปรอิสระ
Y
= ตัวแปรตาม
K
= จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่อ α และ a เป็ น จุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือค่าของ Y
เมื่อให้ตวั แปรอิสระทัง้ หมดมีค่าเท่ากับศูนย์
ส่ว น 𝛽 และ b เป็ น สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย (Partial regression coefficient)
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระ
นัน้ เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณได้จากสูตรดังนี ้

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญดังนี ้ คือ
1. ความผิดพลาด (Error) ต้องเป็ นตัวแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้ง
ปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X)
จะต้องเท่ากัน
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3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้องเป็ นอิสระกัน
3.4 สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ยร์สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของสองตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน เป็ นค่าประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่แต่ละมีระดับการวัดที่แตกต่างกัน (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541, น.
72)
rxy=

n ∑ xy − (∑ x)(∑ y)
√[n ∑ x 2 − (∑ x)2 ][n ∑ y 2 − (∑ y)2 ]

โดย rxy แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
∑ 𝑥 แทนผลรวมของคะแนนชุด X (item) ของกลุม่ ตัวอย่าง
∑ y แทนผลรวมของคะแนนชุด Y (Total) ของกลุม่ ตัวอย่าง
∑ x 2 แทนผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑ y 2 แทนผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑ xy แทนผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y
n
แทนจานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง −1 < r < 1
1. ค่า r เป็ น - แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ
ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ น + แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า
X เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วย แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม
3. ถ้า r มี ค่ า เข้า ใกล้ 1 หมายถึ ง X และ Y มี ค วามสัม พั น ธ์ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม และมีความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์ ตัง้ แต่ .01 -.20 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
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ค่าสหสัมพันธ์ ตัง้ แต่ .21 -.40
ค่าสหสัมพันธ์ ตัง้ แต่ .41 -.60
ค่าสหสัมพันธ์ ตัง้ แต่ .61 -.80
ค่าสหสัมพันธ์ มากกว่า .80

มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั้ง นี ้ศึ ก ษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์
และแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ ิจัยได้กาหนดสัญ ลักษณ์และอักษรย่อเพื่ อให้เข้าใจและสื่อ
ความหมายได้ตรงกัน ดังนี ้
H0
แทน
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1
แทน
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
n
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MS
แทน
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS
แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
t
แทน
ค่าที่ใช้พิจารณา t – Distribution
F
แทน
ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution
df
แทน
ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
r
แทน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อ มูล ผู้วิ จัย ได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่ ง การ
นาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
แจกแจงความถี่ แ สดงผลเป็ นค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็ น 4 ตอนดังนี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ประกอบด้วย ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ และ ด้านการซือ้
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการ
ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคกี่ครัง้ /เดือน
และค่าใช้จ่ายในการบริโภคกี่บาท/ครัง้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐ านข้ อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความ
ตัง้ ใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็ นค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 4 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
ตัง้ แต่ 55 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

155
245
400

38.75
61.25
100.00

72
78
125
48
77
400

18.00
19.50
31.25
12.00
19.25
100.00

238
146
16
400

59.5
36.5
4.0
100.00

95
230
75
400

23.75
57.50
18.75
100.00
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ ได้แก่ ฟรีแลนซ์ หมอ พยาบาล
รวม
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

34
171
121
61
13
400

8.50
42.75
30.25
15.25
3.25
100.00

52
70
115
105
58
400

13.00
17.50
28.75
26.25
14.50
100.00

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คนได้ดงั นี ้
ด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 245 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.25 และเพศชายจานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75
ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี จานวน 125
คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.5 ช่วงอายุตงั้ แต่ 55 ปี ขึน้ ไป จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ช่วงอายุระหว่าง 15 - 24 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และช่วงอายุระหว่าง 45-54 จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12
ด้านสถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 238
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
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ด้า นระดับ การศึก ษาสูง สุด ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ก ารศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 75 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.75
ด้า นอาชี พ ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รับ ราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 121 คน
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30.25 ค้า ขาย / ประกอบธุ รกิ จ ส่ว นตัว จ านวน 61 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 15.25
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ฟรีแลนซ์
หมอ พยาบาล 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001-40,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25 รายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน
70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 รายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 14.5 และ
รายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพและด้านอาชีพ
มี จานวนความถี่ ค่อนข้างน้อยในบางกลุ่ม ผูว้ ิจัยจึงได้ท าการยุบ รวมกลุ่ม แสดงข้อมูลจานวน
(ความถี่) และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไปดังนี ้
ตาราง 5 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพและ
อาชีพ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
สถานภาพ
โสด
สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
รวม
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน

จานวน (คน)

ร้อยละ

238
162
400

59.5
40.5
100.00

34
171
121

8.50
42.75
30.25
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน (คน)
74
400

ร้อยละ
18.5
100.00

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คนได้ดงั นี ้
ด้านสถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 238 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.5 และมีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5
ด้านอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.25 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และ นักเรียน/นักศึกษา
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ประกอบด้วย
วันที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์ เหตุผลในการบริโภคร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์
สาขาร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์ สาเหตุของการบริโภคร้านอาหารญี่ปนโคเอ็
ุ่
น ซูชิบาร์ บุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ ปุ่นโคเอ็น ซูชิบาร์ สื่อเกี่ยวกับร้านอาหาร
ญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์ ความถี่ และ ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์
วันทีใ่ ช้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดราชการ
รวม
เหตุผลในการใช้บริการ
ประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร
สะดวกในการใช้บริการ เช่น มีสาขาอยู่ใกล้ๆ บ้าน
ที่ทางาน เป็ นต้น
มีความหลากหลายของเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม
ราคามีความสมเหตุสมผลกับการบริการและรสชาติ
มีความเชื่อถึงเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะของ
อาหาร และเครื่องดื่ม
มีโปรโมชั่นอยูเ่ สมอๆ
ชอบในตัวแบรนด์รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์
อื่นๆ ได้แก่ ได้คณ
ุ ค่าทางโภชนการ
รวม
สาขาร้าน
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้า
ลิฟต์แก้ว
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เมกาบางนา
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา

จานวน (คน)

ร้อยละ

93
166
141
400

23.25
41.50
35.25
100.00

93

23.25

55
83
73

13.75
20.75
18.25

31
39
12
14
400

7.75
9.75
3.00
3.50
100.00

79

19.75

43
69
59
26

10.75
17.25
14.75
6.50
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ตาราง 6 (ต่อ)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์
สาขาร้าน
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา แอมพาร์ค จุฬา
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Sens fest เจริญนคร
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk ราชพฤกษ์
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Int-intersect Rama 3
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Bright Rama 2
ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk เกษตรนวมินตร์
รวม
สาเหตุของการใช้บริการ
เพื่อพบปะสังสรรค์
เพื่อการรับประทานอาหารญี่ปนุ่ และเครื่องดื่ม
เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ
อื่นๆ ได้แก่ เพื่อผ่อนคลาย
รวม
บุคคลทีม่ ีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซือ้
ตัวท่านเอง
เพื่อน
คนในครอบครัว
อื่นๆ ได้แก่ แฟน คูร่ กั เป็ นต้น
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

31
18
25
11
12
13
14
400

7.75
4.50
6.25
2.75
3.00
3.25
3.50
100.00

90
157
96
57
400

22.50
39.25
24.00
14.25
100.00

137
152
97
14
400

34.25
38.00
24.25
3.50
100.00
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ตาราง 6 (ต่อ)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์
สื่อโฆษณาเกีย่ วกับร้าน
โทรทัศน์
วิทยุ
แผ่นพับ / ใบปลิว
นิตยสาร
โปสเตอร์
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ ได้แก่ วารสาร การบอกต่อ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

27
59
81
63
27
36
93
14
400

6.75
14.75
20.25
15.75
6.75
9.00
23.25
3.50
100.00

จากตารางที่ 6 สามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ ยวพฤติกรรมผู้บริโภคของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คนได้ดงั นี ้
วันที่ใช้บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการในวัน วันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดราชการ
จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และ วันจันทร์-วันศุกร์ จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25
เหตุผลในการใช้บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการเนื่องจาก
ประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 รองลงมาคือมี
ความหลากหลายของเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และลาดับ
สุดท้ายคือ เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
สาขาร้า น ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ใช้บ ริก ารร้านโคเอ็ น ซู ชิ บาร์ สาขา
สยามสแควร์วนั จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 รองลงมาคือ ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เมกา
บางนา จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และลาดับสุดท้ายคือ ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The
Walk ราชพฤกษ์ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75

60
สาเหตุของการใช้บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิ
บาเพื่อการรับประทานอาหารญี่ปนและเครื
ุ่
่องดื่ม จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.25 รองลงมา
คือ เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 และลาดับสุดท้ายคือ สาเหตุอ่ืนๆ
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25
บุคคลที่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สินใจ
ใช้บ ริก ารร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บาร์จ ากค าแนะน าของ เพื่ อ น จ านวน 152 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 38
รองลงมาคือ ตัวเอง จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และ ลาดับสุดท้ายคือ จากบุคคลอื่นๆ
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
สื่อโฆษณาเกี่ยวกับร้าน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบั รูข้ ่าวสารร้านโคเอ็น ซูชิ
บา จากอินเตอร์เน็ต จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 รองลงมาคือ แผ่นพับ/ใบปลิว จานวน
81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 และลาดับสุดท้ายคือ จากสื่ออื่นๆ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามความถี่และค่าใช้จ่าย
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์
ความถี่ในการบริโภค

3.35

0.938

ระดับ
ความสาคัญ
ปานกลาง

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค

2.76

1.041

ปานกลาง

รวม

3.06

0.796

ปานกลาง

S.D.

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้าน
โคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.06 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความถี่ในการบริโภค
และด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และ 2.76 ตามลาดับ

61
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ประกอบด้วย ด้านความตัง้ ใจ ด้านความ
สนใจ ด้านความต้องการ และ ด้านการซือ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี ้ ผูว้ ิจัยได้นาคาตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผล
จากการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี ้
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่อ

S.D.

อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

ระดับ
ความสาคัญ

ด้านความตัง้ ใจ

3.96

.660

มาก

ด้านความสนใจ

3.90

.721

มาก

ด้านความต้องการ

4.06

.671

มาก

ด้านการซือ้

4.00

.658

มาก

รวม

4.06

.785

มาก

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บ ริโภคต่ อ อาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.06 เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีให้ความสาคัญต่อกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่ออาหาร
ญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความต้องการ ด้านการซือ้ ด้านความตัง้ ใจ และ ด้านความสนใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 4.00 3.96 และ 3.90 ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความตัง้ ใจ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่อ
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ด้านความตัง้ ใจ
ท่านตัง้ ใจรับฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ จากการโฆษณาทางทีวี
ท่านตัง้ ใจรับฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ จากการโฆษณาทางวิทยุ
ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์
จากนิตยสาร
ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จากหนังสือพิมพ์
ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จากป้ายโฆษณา
ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จากอินเทอร์เน็ต
รวม

S.D.

4.04

.808

3.91

.849

4.05

.801

3.85

.873

4.02

.796

3.92

.836

3.96

.660

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความตัง้ ใจ โดยรวมอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญใน
ด้านความตัง้ ใจ ในระดับมาก คือ ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ จาก
นิตยสารท่านตัง้ ใจรับฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จากการโฆษณาทางทีวี
ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จากป้ายโฆษณา ท่านตัง้ ใจรับข้อมูล
หรือ ข่า วสารเกี่ ย วกับ ร้านโคเอ็ น ซูชิ บ าร์ จากอิ น เทอร์เน็ ต ท่ านตั้งใจรับ ฟั งข้อ มูล หรือ ข่ าวสาร
เกี่ยวกับร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จากการโฆษณาทางวิทยุ และ ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับ
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ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จากหนังสือพิมพ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 4.04 4.02 3.92 3.91 และ 3.85
ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความสนใจ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่อ
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ด้านความสนใจ
การใช้ presenter ที่มีช่ือเสียงสามารถดึงดูดความสนใจของ
ท่าน
ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ในวัน
ธรรมดา
ท่านสนใจในการเล่นเกมส์ชิงของรางวัล กดไลค์ กดแชร์
จากทางร้าน
ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพับและแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆตาม
สถานศึกษา หรือตามห้างสรรพสินค้า
รวม

S.D.

3.95

.812

3.85

.836

3.79

.885

4.00

.833

3.90

.721

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญใน
ด้านความสนใจในระดับ มาก คือ ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพับและแจ้งสิทธิ พิเศษต่างๆตาม
สถานศึกษา หรือตามห้างสรรพสินค้า การใช้ presenter ที่มีช่ือเสียงสามารถดึงดูดความสนใจของ
ท่าน ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ในวันธรรมดา และท่านสนใจในการเล่น
เกมส์ชิงของรางวัล กดไลค์ กดแชร์ จากทางร้าน โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.95 3.85 และ 3.79
ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความต้องการ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่อ
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ด้านความต้องการ
ท่านต้องการเมนูอาหารญีป่ ่ นุ ทีห่ ลากหลาย
ท่านต้องการเมนูเพือ่ สุขภาพ
ท่านต้องการได้รบั การบริการทีด่ จี ากทางร้าน
รวม

S.D.
4.09
4.07
4.02

.742
.740
.780

4.06

.671

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้าน
ความสนใจในระดับ มาก คือ ท่านต้องการเมนูอาหารญี่ ปุ่นที่หลากหลาย ท่านต้องการเมนูเพื่อ
สุขภาพและ ท่านต้องการได้รบั การบริการที่ดีจากทางร้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.07 และ
4.02 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านการซือ้
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่อ
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ด้านการซือ้
การมีสว่ นลด
การแจกของแถม
การเพิม่ ปริมาณอาหารแต่ยงั คงราคาเดิม
รวม

S.D.
4.03
4.06
4.02

.765
.772
.769

4.03

.676

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านความ
สนใจในระดับมาก คือ การแจกของแถม การมีส่วนลด และ การเพิ่มปริมาณอาหารแต่ยงั คงราคา
เดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 4.03 และ 4.02 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่น
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี ้ ผูว้ ิจัยได้นาคาตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผล
จากการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี ้
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น

S.D.

ซูชิบาร์
ท่านมีความพอใจในบริการของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เป็ นอย่าง
มาก
ความคุม้ ค่าในด้านราคาทาให้ท่านเลือกกลับมาบริโภคร้าน
โคเอ็น ซูชิบาร์
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ มีการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพทาให้ท่าน
เลือกกลับมาบริโภคที่รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์ในครัง้ ต่อๆไป
ท่านมีความเชื่อมั่นและมีทศั นคติท่ดี ีต่อร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.02

.795

4.14

.684

3.95

.788

4.15

.726

มาก

ท่านบอกต่อให้ผอู้ ่นื มาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่เสมอ

4.10

.723

มาก

รวม

4.07

.610

มาก

มาก
มาก

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็น ต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ รายข้อ ท่านมีความเชื่อมั่นและมีทศั นคติท่ีดีต่อร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ ความคุม้ ค่าในด้านราคาทาให้ท่านเลือกกลับมาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ในระดับมาก ท่าน
บอกต่อให้ผอู้ ่ืนมาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่เสมอ ท่านมีความพอใจในบริการของร้านโคเอ็น ซู
ชิบาร์เป็ นอย่างมาก ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ มีการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพทาให้ท่านเลือกกลับมาบริโภค
ที่ ร า้ นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นครั้ง ต่ อ ๆไป โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.15 4.14 4.10 4.02 และ 3.95
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ลักษณะทางประชาการ
ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ น
สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที t (Independent sample ttest) โดยใช้ก ลุ่มตัวอย่ าง 2 กลุ่ม ที่ เป็ น อิสระจากกัน ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น 95% โดยจะยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ต่อเมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า
0.05
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ จาแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ Levene’s Test
Levene's Test for Equality of Variances

Levene’s Statistics

sig.

0.804

0.371

พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์

จากตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.804 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ไม่ เท่ า กั น จึ ง ใช้ก ารทดสอบค่ า t กรณี ค่ า ความแปรปรวนไม่ เท่ า กั น (Equal variances not
assumed)
ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จาแนกตามเพศ
t-test for Equality of
Means
พฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์

เพศ



S.D.

t

df

Sig.

ชาย

4.08

.637

0.206

398

0.371

หญิง

4.06

.594

จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้าน
โคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซู
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ชิบาร์ จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.371 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี เพศ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่ อยข้อที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้ นีจ้ ะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี ซึ่งจะนาไปเปรียบเทียบ
เชิ ง ซ้อ น (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s Test
Levene’s Test for Equality of
Variances
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.213

4

395

0.305

จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.305 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

1.435
147.153
148.588

4
395
399

0.359
0.373

0.963

Sig.
0.428

จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test พบว่า พฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ จ าแนกตามอายุ มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.428 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที t (Independent sample t-test)
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05
การท ดสอบ ค่ า ความ แป รป รวน ของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบ Levene’s Test
Levene's Test for Equality of Variances

พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์

Levene’s Statistics

sig.

1.656

0.199

จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ จ าแนกตามสถานภาพ มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.199 ซึ่ง มี ค่ า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
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มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณี ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal
variances not assumed)
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
จาแนกตามสถานภาพ
t-test for Equality of
Means

สถาน
ภาพ



S.D.

t

df

Sig.

พฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์

โสด

4.04

0.594

-1.193

398

0.199

สมรส

4.11

0.632

จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้าน
โคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น ซูชิบ าร์ จาแนกตามสถานภาพ มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.199 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรับ
สมมติ ฐ านหลั ก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า ผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดยสามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้ นีจ้ ะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
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ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี ซึ่งจะนาไปเปรียบเทียบ
เชิ ง ซ้อ น (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การท ดสอบ ค่ า ความ แป รป รวน ของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s Test
Levene’s Test for Equality of
Variances
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.184

2

397

0.114

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.114 ซึง่
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
มีค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test
แหล่งความแปรปรวน
df
ระหว่างกลุม่
.894
ภายในกลุม่
147.694
รวม
148.588

SS
2
397

MS
.447
.372

F
1.201

Sig.
0.302

399

จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ จ าแนกตามระดับ การศึ ก ษา โดยใช้ส ถิ ติ F-test พบว่ า
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามระดับการศึกษา มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 1.5 ผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดยสามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้ นีจ้ ะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี ซึ่งจะนาไปเปรียบเที ยบ
เชิ ง ซ้อ น (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)

74
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การท ดสอบ ค่ า ความ แป รป รวน ของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test
Levene’s Test for Equality of
Variances
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.289

3

396

0.278

จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอาชีพ พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.278 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลแต่ละกลุม่ เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df
.402
148.186
148.588

SS
3
396
399

MS
0.134
0.374

F
0.358

Sig.
0.783
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จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ จ าแนกตามอาชี พ โดยใช้ส ถิ ติ F-test พบว่า พฤติ ก รรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.783
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 1.6 ผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี รายได้เฉลี่ยต่ อเดือ น
แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน โดย
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมากกว่ า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้ นีจ้ ะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี ซึ่งจะนาไปเปรียบเทีย บ
เชิ ง ซ้อ น (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การท ดสอบ ค่ า ความ แป รป รวน ของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test
Levene’s Test for Equality of
Variances
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

0.926

4

395

0.449

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี ค่า Sig. เท่ ากับ
0.449 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มเท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้สถิติ F-test ในการ
ทดสอบ
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
ระหว่างกลุม่
5.828
4
1.457
ภายในกลุม่
142.760
395
0.361
รวม
148.588
399
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

F
4.031*

Sig.
0.003

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช่ วิธีท ดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ดังตารางที่ 21
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระหว่างพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD)
รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ไม่เกิน 10,000
บาท

4.01

10,001-20,000
บาท

4.15

20,001-30,000
บาท

3.95

30,001-40,000
บาท

4.04

40,001 บาทขึน้ ไป

4.31

ไม่เกิน
10,000
บาท
-

10,00120,000
บาท
-0.14
(0.19)

-

-

-

-

-

20,001- 30,001- 40,001
30,000 40,000 บาทขึน้ ไป
บาท
บาท
0.05
-0.03
-0.30*
(0.57) (0.75)
(0.00)
0.20*
(0.02)

0.11
(0.23)

-0.16
(0.12)

-

-0.08
(0.27)

-0.36*
(0.00)

-

-

-

-0.27*
(0.00)

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 26 พบว่าผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001
บาทขึน้ ไปมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่าผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
ผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001-30,000 บาทมี
พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ม ากกว่ า ผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ส่วนรายคูอ่ ่นื ๆไม่พบความแตกต่าง
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สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่าย
ในการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.1 ความถี่ และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของผู้บ ริโภคมี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
H0 : ความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนของผู
ุ่
บ้ ริโภคไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนของผู
ุ่
บ้ ริโภคมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
การทดสอบสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระห่างตัวแปรทัส้ อง ถ้าผลมี
ค่า Sig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอรับสมมติฐานรอง (H1)
กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ตาราง 27 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโค
เอ็น
ซูชิบาร์ในภาพรวม

r

ความถี่
Sig.(2ระดับ
tailed) ความสัมพันธ์

r

ค่าใช้จา่ ย
Sig.(2ระดับ
tailed) ความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
0.780*0.000 ค่อนข้างสูงใน 0.826*0.000 สูงมากใน
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 27 พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์
โดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ ปนมี
ุ่ ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.780 แสดงว่า
ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความถี่ในการ
บริโภคอาหารญี่ปนโดยรวมในระดั
ุ่
บที่สงู ขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของ
ุ่
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์โดยรวมเพิ่มสูงขึน้ ตาม
ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์
โดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.826 แสดงว่า
ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์สูงมากในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารญี่ปนโดยรวมในระดั
ุ่
บที่สงู มากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์โดยรวมเพิ่มสูงมากขึน้ ตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตั้งใจ
ด้ านความสนใจ ด้ า นความต้ อ งการ และด้ านการซื้อ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลั งการ
บริโภคอาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี้
H0: กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ ที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของ
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ มีผลต่อ พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
กาหนดให้
Y = พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
X1 = ด้านความตัง้ ใจ
X2 = ด้านความสนใจ
X3 = ด้านความต้องการ
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X4 = ด้านการซือ้
สาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ Linear Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual

SS
86.989
61.599

Df
4
395

Total

148.588

399

MS
21.747
0.156

F
139.453*

Sig.
0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL อย่าง
น้อย 1 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ด้วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter
Regression)
กระบวนการตอบสนอง AIDA
MODEL
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านความตัง้ ใจ (X1)
ด้านความสนใจ (X2)
ด้านความต้องการ (X3)
ด้านการซือ้ (X4)

B

SE

Beta

t

Sig.

1.100
0.170
0.237
0.073
0.267

0.132
8.340
0.000*
0.058
0.184
2.942
0.003*
0.056
0.280
4.197
0.000*
0.058
0.080
1.260
0.208
0.053
0.296
5.038
0.000*
r = 0.765
AdjustedR2 = 0.581
R2= 0.585
SE
= 0.395
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 29 พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ด้านความตัง้ ใจ (X1) ด้าน
ความสนใจ (X2) และ ด้านการซือ้ (X4) มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ด้านความตัง้ ใจ (X1) ด้านความสนใจ (X2) และ ด้านการซือ้ (X4) มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ได้รอ้ ยละ 58.1 (AdjustedR2 = 0.581)
แสดงว่ามีปัจจัยอื่นๆที่รอ้ ยละ 41.90 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของ
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่วม
ทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
พฤติ ก รรมภายหลั ง การบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) ได้ดงั นี ้
Y = 1.100+0.267 (x4) + 0.237 (x2) + 0.170(x1)
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จากสมการสามารถสรุปได้ ดังนี ้ ถ้า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL มีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร(Y) จะมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ 1.100 หน่วย
ถ้ากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ด้านการซือ้ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะมี
พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ (Y) เพิ่ ม ขึ น้ 0.267 หน่ ว ย
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคพิจารณาถึงด้านการซือ้ ด้านการซือ้ จะทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เพิ่มมากขึน้
ถ้ากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ด้านความสนใจ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็นซูชิบาร์ (Y) เพิ่มขึน้ 0.237 หน่วย
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคพิจารณาถึงด้านความสนใจ ด้านความสนใจจะทาให้ส่งผลต่อ พฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เพิ่มมากขึน้
ถ้ากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ด้านความตัง้ ใจ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็นซูชิบาร์ (Y) เพิ่มขึน้ 0.170 หน่วย
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคพิ จารณาถึงด้านความตั้งใจ ด้านความตั้งใจจะท าให้ส่งผลต่อ พฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เพิ่มมากขึน้
ส่วนกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ด้านความต้องการ (X3) เป็ นปั จจัยที่ไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการศาสตร์
ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์

เพศ

X

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อายุ สถานภาพ ระดับ
อาชีพ
การศึกษา
X

X

X

X

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน
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หมายเหตุ

 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการ
บริโภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ความถี่ในการ
ซูชิบาร์
บริโภค

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ค่าใช่จ่ายใน
การบริโภค


หมายเหตุ





 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้าน
ความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 32 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
พฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์

กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ด้านความ
ด้านความ
ด้านความ ด้านการซือ้
ตัง้ ใจ
สนใจ
ต้องการ


หมายเหตุ



 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

X



บทที5่
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั้ง นี ้ศึ ก ษา “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมีประเด็น
สาคัญที่นามาสรุปอภิปรายผล และการนาเสนอได้ ดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานทางการวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมผู้บ ริโภค ได้แ ก่ ความถี่ ใ นการบริโภคและค่ า ใช้จ่ า ยในการบริโภค มี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมภายหลัง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
3. กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ ด้าน
ความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ านวน 400 คน สามารถสรุปได้ตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.25 อายุระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.25 สถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 59.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 42.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 28.75
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการในวัน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 41.5
เลือกใช้บริการเนื่องจากประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 23.25 ใช้
บริการร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั คิดเป็ นร้อยละ 19.75 มาใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิ
บาเพื่อการรับประทานอาหารญี่ปนและเครื
ุ่
่องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 39.25 ตัดสินใจใช้บริการร้านโค
เอ็น ซูชิ บาร์จากคาแนะนาของ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 38 ได้รบั รู ข้ ่าวสารร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ จาก
อินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 23.25 และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ ประกอบด้ว ย ความถี่ แ ละค่ า ใช้จ่ า ย พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความถี่ในการบริโภค
และค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของ
ผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็ น ซูชิบาร์ ประกอบด้วย ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ
ด้านความต้องการ และ ด้านการซือ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อกระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามส าคัญ ต่ อ กระบวนการ
ตอบสนอง AIDA MODEL ของผูบ้ ริโภคต่ออาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ ด้านความต้องการ
ด้านการซือ้ ด้านความตัง้ ใจ และ ด้านความสนใจอยู่ในระดับมาก
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ราย
ข้อ ท่านมีความเชื่อมั่นและมีทศั นคติท่ีดีต่อร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ความคุม้ ค่าในด้านราคาทาให้ท่าน
เลือกกลับมาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ อยู่ในระดับมาก ท่านบอกต่อให้ผอู้ ่ืนมาบริโภคร้านโคเอ็น ซู
ชิบาร์อยู่เสมอ ท่านมีความพอใจในบริการของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เป็ นอย่างมาก ร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ มีการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพทาให้ท่านเลือกกลับมาบริโภคที่รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์ในครัง้ ต่อๆไป
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการ
ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน มีพ ฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่น ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดย (1)ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป
มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน
10,000 บาท กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ 20,001-30,000 บาท และกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ 30,001-40,000 บาท
นอกจากนีม้ ี (2)กลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาทมีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่าย
ในการบริโภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ความถี่ แ ละค่ า ใช้จ่ า ยมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความ
ตัง้ ใจ ด้านความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่
ด้านความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 58.1 อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่อง “กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่ สามารถนามา
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชาการศาสตร์
ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ข้อ มูล ทางลัก ษณะประชาการศาสตร์ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้ โดย(1)ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 บาทขึ น้ ไปมี
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท กลุม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และนอกจากนี (้ 2)มีกลุ่ม ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท มีพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์มากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เนื่องจากผูท้ ่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง จะมีกาลังใน
การซือ้ สูงและส่วนใหญ่มกั จะมีรสนิยมในการเลือกอาหารที่ญ่ีปนุ่ มีคณ
ุ ภาพและ รสชาติของอาหาร
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ที่ดี สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี ทาให้ ผูท้ ่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง มีพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดและพฤติ ก รรมการใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี่ ปุ่ น ย่ า น
Community Mall ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ แบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 25 – 34 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 บาทขึน้ ไป
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการ
บริโภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้ง ไว้ เนื่ องมาจากความประทับใจในการ
บริการและรสชาติของอาหาร รวมทัง้ มีเมนูท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับวิจยั ของ นฤชยา กัญหา
ลัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า รับประทานอาหาร
ญี่ปนุ่ 1 ครัง้ /เดือน ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปน/คน/ครั
ุ่
ง้ จากร้านอาหารญี่ปนุ่ 151 –
300 บาท ประเภทของอาหารญี่ปนุ่ ที่นักเรียนนิยมรับประทานบ่อยที่สดุ คือ ซูชิ (ข้าวปั้ นหน้าต่าง ๆ
) เหตุผลที่สาคัญมากที่สดุ ต่อการตัดสินใจของนักเรียน คือ รสชาติอาหารถูกปาก
สมมติฐานข้อที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจ ด้าน
ความสนใจ ด้านความต้องการ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหาร
ญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ได้แก่ ด้าน
ความตัง้ ใจ ด้านความสนใจ และด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ อภิปรายผลได้ดงั นี ้
ด้านความตัง้ ใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องมากจากผูบ้ ริโภคมี
ความตั้งใจรับ ฟั ง ข้อ มูล การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ของทางร้าน ซึ่งมี ก ารน าเสนอในรู ป แบบ
นิตยสาร หรือแผ่นพับที่ดูน่าสนใจและมีสีสันน่าดึงดูดให้อยากเข้ามาใช้บริการของทางร้าน ซึ่ง
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สอดคล้องกับวิจัยของ นุจรีย ์ มันตาวิวรรณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตอบสนองไอดา
โมเดลของผูบ้ ริโภคหญิ ง ของการใช้น า้ ยาอุทัยทิ พย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลของการใช้ น ้ า ยาอุ ทั ย ทิ พ ย์ ของผู้ บ ริ โ ภคหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร ด้านระดับความตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านความสนใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิ
บาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องจากเป็ นการโฆษณา
ที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุ ด มีรายละเอียดของซูซิจากแผ่นพับและสามารถเข้าไปใช้
บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ตามสาขาที่มีทั้งหมด 12 สาขาได้อย่างสะดวกอีกด้วย ทาให้ผูบ้ ริโภค
สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วันทนี ยอดสกุลยิ่งยง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสาร
การตลาด ณ จุดซือ้ ต่อผูบ้ ริโภคตามหลักการ AIDA MODEL จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า
สื่อโฆษณา ณ จุดซือ้ ตามหลักการ AIDA MODEL ที่ดงึ ดูดผูบ้ ริโภคให้เกิดด้านความสนใจ คือ การ
แจกแผ่บพับใบปลิว และด้านความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการซือ้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องจากต้องการอย่างอื่นที่
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารญี่ปนุ่ เช่น การแจกของที่ระลึกหรือของแถม เพื่อเป็ นสิ่งที่จะ
กระตุน้ ให้มีการเข้ามารับประทานอาหารญี่ ปุ่นง่ายมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ปวีณา ตัง้
วัฒนากาญจน์ (2547) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง อิทธิพลของการสือ่ สารการตลาด AIDA MODEL ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ สิน ค้าอุป โภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21- 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามเห็นแล้วทาให้เกิดด้านการซือ้
ของผูบ้ ริโภคมากที่สดุ คือ การแจกของแถมต่างๆ ด้านการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการร้านอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรกาหนดกลุม่ เป้าหมายหลัก
เป็ นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ ไป เนื่องจากเป็ น
กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ มากที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ควร
กาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้แตกต่างและดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูด
ผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถนาข้อมูลไปใช้กาหนดกลุม่ เป้าหมายและขยายฐานลูกค้าได้
2.ผู้ป ระกอบการร้า นอาหารญี่ ปุ่ นของร้า นโคเอ็ น ซู ชิ บ าร์ ควรเน้น ความส าคัญ กั บ
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ในมุม มองของผู้บ ริโภคในด้า นต่ า งๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
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พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
ความพึงพอใจเพิ่มขึน้ เป็ นต้น โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
2.1 ด้านการซือ้ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรมุ่งเน้นให้
มีการแจกของแถมในการเข้ามาใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่สม่าเสมอ และควรจัดกิจกรรมการ
แจกของขวัญหรือมอบของแถมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันแห่งความรัก หรือวันพิเศษอื่นๆ เพื่อ
เป็ นการขอบคุณผูบ้ ริโภคที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้าน
2.2 ด้านความสนใจ ผู้ป ระกอบการร้านอาหารญี่ ปุ่ นของร้านโคเอ็น ซูชิบ าร์ ควร
ปรับปรุงเอกสารแผ่นพับให้ดทู นั สมัยมีสีสนั มากขึน้ กว่าเดิม และแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆที่ดึงดูดความ
สนใจ รวมถึงการใช้ presenter ที่มีช่ือเสียงในช่วงนั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคอีกทาง
หนึ่งด้วย
2.3 ด้านความตั้งใจ ผู้ป ระกอบการร้านอาหารญี่ ปุ่ นของร้านโคเอ็ น ซู ชิบ าร์ ควร
มุ่งเน้นให้มีการลงโฆษณาในนิตยสารอื่นๆจากเดิมที่เคยลงมาแล้ว ซึ่ง ผูป้ ระกอบการควรจะต้องมี
การพัฒ นารู ปแบบของนิตยสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ ท่ีทันสมัยกว่านิตยสาร เช่น ทา
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านสื่อโซเชียล หรือ Application เป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบการร้านอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรให้ความสาคัญ เกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมผู้บ ริโภค เพื่ อ ให้ผู้บ ริโภคกลับ มาใช้บ ริก ารซ า้ ในครัง้ ต่ อ ๆไป ดั้ง นั้น ผู้ป ระกอบการ
ร้านอาหารญี่ ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ควรเน้นในเรื่องการบริการของทางร้าน ต้องให้มีการจัด
อบรมพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานอยู่สม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจของการบริการ
เพื่อให้เกิดการให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็ นมิตร ในรสชาติของอาหารทางร้านควร
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของอาหารให้ค งที่ ด้ว ยการมี ก ารวัด คุ ณ ภาพความสดใหม่ ข องอาหารอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้ ทางร้านควรจัดทาเมนูท่ีหลากหายเพิ่มขึน้ โดยการตัง้ ราคาต้องเหมาะสมกับ
คุณภาพด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษากลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่อ่ืนๆ ที่น่ าสนใจ เช่น เขตปริมณฑลหรือ ต่างจังหวัด
เป็ นต้น ซึง่ จะทาให้ผลการวิจยั ที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ ปุ่ น เช่ น ด้า นความพึ ง พอใจ เพื่ อ น ามาใช้ในการพัฒ นาแผนการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการ
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3. การทาวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางข้อมูลสาหรับนาไปวิเคราะห์และ
สามารถที่จะเจาะลึกถึงปั จจัย ประเด็นปั ญหาให้ได้มากยิ่งขึน้ กว่าเดิม
4. ควรทาการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมภายหลังการ
บริโภคอาหารญี่ป่ ุ นตามช่ว งเวลานัน้ ๆ เพื่อจะสามารถน าข้อมูลที่ได้ม าเป็ นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงอาหารและบริการให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
เรื่อง กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
อาหารญี่ปุ่นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนีจ้ ะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะ
นามาใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั เรื่องนีเ้ ท่านัน้ และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้ โดยแบบสอบถามฉบับนีม้ ี 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ส่วนที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ ของร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “ ✓ ” หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
1. อายุ 15-24 ปี
 2. อายุ 25-34 ปี
 3. อายุ 35-44 ปี
 4. อายุ 45-54 ปี
 5. อายุ ตัง้ แต่ 55 ปี ขนึ ้ ไป
3. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
 3. หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
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4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา
 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานบริษัทเอกชน
 4. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 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 บาทขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญีป่ ุ่ นของร้านโคเอ็น ซูชบิ าร์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “ ✓ ” หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. ท่านไปใช้บริการร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ ในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ วันใดมากที่สดุ
 วันจันทร์ – วันศุกร์
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดราชการ
2. เหตุผลที่ท่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์
 ประทับใจในการบริการและรสชาติของอาหาร
 สะดวกในการใช้บริการ เช่น มีสาขาอยู่ใกล้ๆ บ้าน ที่ทางาน เป็ นต้น
 มีความหลากหลายของเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม
 ราคามีความสมเหตุสมผลกับการบริการและรสชาติ
 มีความเชื่อถึงเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะของอาหาร และเครื่องดื่ม
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 มีโปรโมชั่นอยู่เสมอๆ
 ชอบในตัวแบรนด์รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
3. ท่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์สาขาใดมากที่สดุ
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา สยามสแควร์วนั ชัน้ 5 หน้าลิฟแก้ว
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เมกาบางนา
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา เดอะเซ็นปิ่ นเกล้า
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอไอเอเซ็นเตอร์ รัชดา
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา ตึกเอ็มไพร์สาธร
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา แอมพาร์ค จุฬา
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Sens fest เจริญนคร
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk ราชพฤกษ์
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา Int-intersect Rama 3
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Bright Rama 2
 ร้านโคเอ็น ซูชิ บาร์ สาขา The Walk เกษตรนวมินตร์
4. สาเหตุท่ที ่านเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์มากที่สดุ
 เพื่อพบปะสังสรรค์
 เพื่อการรับประทานอาหารญี่ปนุ่ และเครื่องดื่ม
 เพื่อติดต่อและเจรจาธุรกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
5. บุคคลที่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกซือ้ / เลือกบริโภคอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์
มากที่สดุ
 ตัวท่านเอง
 เพื่อน
 คนในครอบครัว
 อื่นๆ โปรดระบุ...
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6. ท่านรูจ้ กั ร้านอาหารโคเอ็น ซูชิบาร์ ญี่ปนุ่ จากสื่อใดมากที่สดุ
 โทรทัศน์
 วิทยุ
 แผ่นพับ/ใบปลิว
 นิตยสาร
 โปสเตอร์
 ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
 อินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ โปรดระบุ...
7. ความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชิบาร์____________ครัง้ /เดือน
8. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารญี่ปนุ่ โคเอ็น ซูชบิ าร์โดยประมาณ_____________บาท/
ครัง้
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ส่วนที่ 3 กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL ของผู้บริโภคต่ออาหารญี่ปนของร้
ุ่
านโค
เอ็น ซูชิบาร์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “✓”ในช่องให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียง
คาตอบเดียว
กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL
ด้านความตัง้ ใจ
1. ท่านตัง้ ใจรับฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ จากการโฆษณาทางทีวี
2. ท่านตัง้ ใจรับฟั งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโค
เอ็น ซูชิบาร์ จากการโฆษณาทางวิทยุ
3. ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น
ซูชิ บาร์ จากนิตยสาร
4. ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์ จากหนังสือพิมพ์
5. ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์ จากป้ายโฆษณา
6. ท่านตัง้ ใจรับข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับร้านโคเอ็น
ซูชิบาร์ จากอินเทอร์เน็ต
ด้านความสนใจ
1. การใช้ presenter ที่มีช่ือเสียงสามารถดึงดูดความ
สนใจของท่าน
2. ท่านสนใจในกิจกรรมมาครบ 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ใน
วันธรรมดา
3. ท่านสนใจในการเล่นเกมส์ชิงของรางวัล กดไลค์ กด
แชร์ จากทางร้าน
4. ท่านสนใจเอกสารแจกแผ่นพับและแจ้งสิทธิพิเศษ
ต่างๆตามสถานศึกษา หรือตามห้างสรรพสินค้า
ด้านความต้องการ
1. ท่านต้องการเมนูอาหารญี่ปนุ่ ที่หลากหลาย
2. ท่านต้องการเมนูเพื่อสุขภาพ
3. ท่านต้องการได้รบั การบริการทีด่ จี ากทางร้าน

มากทีส่ ุด

ระดับความสาคัญ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยทีส่ ุด
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กระบวนการตอบสนอง AIDA MODEL

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีส่ ุด

ด้านการซือ้
1. การมีส่วนลด
2. การแจกของแถม
3. การเพิ่มปริมาณอาหารแต่ยงั คงราคาเดิม

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญีป่ ุ่ นของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “✓” ในช่องให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียง
คาตอบเดียว
พฤติกรรมภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปนุ่
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

1. ท่านมีความพอใจในบริการของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์เป็ น
อย่างมาก
2. ความคุม้ ค่าในด้านราคาทาให้ท่านเลือกกลับมาบริโภค
ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
3. ร้านโคเอ็น ซูชิบาร์ มีการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพทาให้ท่าน
เลือกกลับมาบริโภคที่รา้ นโคเอ็น ซูชิบาร์ในครัง้ ต่อๆไป
4. ท่านมีความเชื่อมั่นและมีทศั นคติท่ดี ีตอ่ ร้านโคเอ็น ซูชิ
บาร์
5. ท่านบอกต่อให้ผอู้ ่นื มาบริโภคร้านโคเอ็น ซูชิบาร์อยู่เสมอ

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
(4)

(3)

(2)

(1)
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

ตาแหน่งและสถานที่
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์ รงค์

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

วฤณดา สิรหาญสกุล
3 กุมภาพันธ์ 2531
สุรนิ ทร์
พ.ศ. 2555
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

