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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีสั่มพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารร้านอาหารญีปุ่่นของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS RELATED TO EATIN BEHAVIOR IN JAPANESE RESTAURANTS OF 
THE POPULATION BANGKOK 

น.ส.สรัญญา  พุกภิญโญ 

 

บทคดัยอ่ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (2)ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ท่ีมี

ความสัมพนัธ์การพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นร้านอาหารญ่ีปุ่น (3) ศึกษาพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้

เคยใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 422 คน ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น โดยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ไม่พบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น(ความถ่ี)ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: อาหารญ่ีปุ่น , พฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นร้านอาหารญ่ีปุ่น 

 

บทน า 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปหลากหลายบางส่ิงเกิดข้ึนและหายไปตาม

วงจร แต่มีส่ิงหน่ึงท่ียงัคงอยูแ่ละมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองก็คือเร่ืองของอาหาร, ซ่ึงถือเป็นปัจจยั 4 ส าหรับ

ด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงววิฒันาการทางดา้นอาหารของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  
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มีทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ในการประกอบอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศ โดยหน่ึงในประเทศท่ีมี

วฒันธรรม ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ การประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร  

มีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์  อีกทั้งยงัเป็นอาหารท่ีดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สืบทอดมาหลายยคุหลายสมยั จนมี

อิทธิพลเขา้มาในประเทศไทย เกิดความนิยมเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น จึงท าใหธุ้รกิจ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามปัจจยัต่างๆ เช่น วฒันธรรมอาหารญ่ีปุ่นท่ีแพร่หลาย

มากข้ึน, การขยายฐานลูกคา้โดยการเพิ่มความหลากหลายดา้นราคา , การเพิ่มข้ึนของศูนยก์ารคา้นอกพื้นท่ี

กรุงเทพฯ เป็นตน้ (ผลการส ารวจร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยปี 2564) 

จ านวนร้านเปิดใหม่เพิ่มข้ึนจ านวนมาก โดยเฉพาะร้านลกัษณะแบบ Sushi และ ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่น  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ถึงแมจ้ะมีจ านวนร้านปิดกิจการชัว่คราว แต่ก็ยงัถือวา่มีการเปิด

ใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ผลกระทบท่ีร้านอาหารไดรั้บจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19และแนวโนม้ใน

ช่วงเวลาต่อไป คือยอดขายลดลงไปมาก จ านวนลูกคา้และยอดขายมีแนวโนว้ฟ้ืนตวั แต่ยงัคงไดรั้บผลกระทบ

โดยช่วงท่ีหา้มนัง่ทานอาหารในร้านยอดขายของร้านอาหารลดลงอยา่งมาก ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  พ .ศ. 2564 เป็น

ตน้ไป สามารถนัง่ทานอาหารในร้านไดท้  าใหจ้  านวนลูกคา้และยอดขายมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัข้ึน จากการสอบถาม

ความเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีท าการส ารวจ )15พฤศจิกายนถึง 16 ธนัวาคม  พ .ศ. 2564 (

ฟ้ืนตวัขึึึ้นถึงประมาณ 70-80% ของก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควดิ-1 9 และสังเกตไดว้า่ สถานการณ์ฟ้ืนตวั

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัเมนูอาหาร สถานท่ีตั้งร้าน และกลุ่มลูกคา้ของร้าน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นให้

ความคิดเห็นวา่ ร้านอาหารญ่ีปุ่นก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท่ีตอ้งรับมือ เช่นการขาดแคลน

แรงงานในอุตสาหกรรมร้านอาหาร การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมร้านอาหาร การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชชี้วติของผูบ้ริโภคอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 เป็นตน้ แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นของประเทศไทยในอนาคต ท่ีเก่ียวขอ้งหลายคนมี

ความคิดเห็นวา่ อาหารญ่ีปุ่นในไทยจะยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคท่ีมี

ความหลากหลายมากข้ึน ทั้งทานเป็นอาหารส าอาหารหรับม้ือพิเศษและอาหารในชีวติประจ าวนั ผูเ้ก่ียวขอ้ง

หลายคนคาดวา่ในอนาคตจะมีร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีการปรับใหเ้ขา้กบัรสนิยมและวฒันธรรมการกินของตนไทย

มากข้ึน ( ECON ANAYYSIS ศูนยว์จิยักสิกรไทย) 
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 ทั้งน้ีพฤติกรรมการทานอาหารญ่ีปุ่นของคนในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัตั้งแต่มีโรคระบาดโควดิ 19 ไดมี้การเปล่ียนแปลงลกัษณะการใหบ้ริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น

ต่างๆมากมาย ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการร้านอาหารญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก ซ่ึงร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการ

แข่งขนัสูง  และเพื่อใหธุ้รกิจยงัคงด าเนินต่อไปได ้ แต่ละร้านจึงตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย เช่นการตั้ง

ราคาไวสู้งๆและลดราคา  การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้ การจดัโปรโมชัน่ร่วมบตัรเครดิต เป็นตน้ ซ่ึง

อาจไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีตอบโจทยลู์กคา้โดยตรง  และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาของ

ลูกคา้ ปัจจยัทางการตลาดดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกทานอาหารญ่ีปุ่น รวมถึงความตอ้งการของ

ลูกคา้ในปัจจุบนั ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์พฤติกรรม

การรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดูวา่ปัจจยัใดท่ีจะสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชเ้ลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร เป็นการพิจารณาจากความตอ้งการของ

ลูกคา้อยา่งแทจ้ริง จนสามารถตอบโจทยธุ์รกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในยคุสมยัหลงัโรคระบาดโควิ 19 สามารถครอง

ส่วนแบ่งการตลาดของตนเองไดใ้หด้ ารงอยูท่ ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการรับประทานอาหารร้านอาหารญ่ีปุ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ท่ีมีความสัมพนัธ์การพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารร้านอาหารญ่ีปุ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์ 

 1.อาหารญ่ีปุ่น หมายถึงอาหารพื้นเมืองของประเทศ ,ญ่ีปุ่นท่ีโดยใชส่้วนผสมและการท าอาหารซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลมาจากต่าง,ประเทศหลงัการ,เปิดประเทศ ท่ีชาวญ่ีปุ่นไดน้ ามาประยกุตใ์ห้เขา้กบัตนเอง ซ่ึงอาหารท่ีคน
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ญ่ีปุ่นนิยมทานกนัไดแ้ก่ ปลา อาหารทะเล ผกั ผลไม ้น ามาท าเป็นเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ ซูชิ ซาชิมิ โซบะ อุดง้ นาเบโม

โนะ  เป็นตน้ 

 2.ร้านอาหารญ่ีปุ่น  เร่ิมมาจากสายสัมพนัธ์ระหวา่งอาหารญ่ีปุ่น,และคนไทยท่ียาวนาน ปัจจุบนัอาหาร

ญ่ีปุ่นไดว้ิ ,วฒันาการกลายเป็นเมนูสุดฮิตท่ีไดรั้บความนิยมจากทุกเพศ ทุกวยั ท าใ ,หก้ระแสวฒันธรรมเหล่าน้ีก็ได้

น าพาอาห,ารการกินแบบญ่ีปุ่น เขา้มาแทรกซึมอยูใ่ ,นวถีิชีวิตของคนไทยจนท า ,ใหมี้ผูท่ี้สนใจ เปิดร้านอา ,หารญ่ีปุ่น 

ในปัจจุบั,น ,มีร้านอาหารท่ีญ่ี,ปุ่นเกิดข้ึนม ,ากมาย ,สร้างบร ,  ,รยากาศผอ่น,คลายสไตลญ่ี์ปุ่น ทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม ่

ใหแ้ก่ลูก,คา้ใชบ้ริการอยูเ่ป็นจ านวนมาก   

ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตเน้ือหา : มุ่งเนน้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรต้น (1)ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

(2)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ดา้น

สถานท่ี ดา้นบุคลากร /พนกังาน ดา้นขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบ้ริการ และดา้นกายภาพ  

ตัวแปรตาม พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นไดแ้ก่ ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร เฉล่ียต่อเดือน  

ขอบเขตประชากร : ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้อาศยัหรือท างานอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา : ช่วงเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม พ.ศ. 2565 

สมมติฐานของการวจัิย 

                1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารร้านญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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   2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่นของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีอาศยัและท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  5 ,512, 692 คน 

)ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2565(  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้เคยใช้

บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จากการค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง ของ Taro Yamane (1967) มีค่า

เท่ากบั 400 คน และเพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามในการประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัจึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่ง เป็น 422  คน ใชว้ธีิการสุ่ม ตวัอยา่งแบบง่าย )Simple random sampling) จาก ผูบ้ริโภค

หรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ )ปัจจยัส่วนบุคคล(

ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ )Check List( 2) ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความถ่ีในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ )Check List) 3) ค  าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์)Product) ราคา )Price) สถานท่ีจดัจ าหน่าย )Place) การส่งเสริมการขาย(Promotion) บุคคล )People) 

ลกัษณะทางกายภาพ )Physical Evid,ence and Presentation) กระบวนการ )Process) ใชแ้บบวดัของลิเคิร์ท 

)Likert Scale) 

 ผูว้จิยัใชก้ารตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 2 วธีิคือ  ทดสอบความเท่ียง,ตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 1) ขอค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสร้างไว ้2)ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา )Content Validity) โดยจดัท าแบบสอบถาม
อา้งอิงแบบสอบถามมาจากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภท 
ราเมนในหา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ณฐัเกียรติ พุทธจง.2559) 3)ส่งแบบสอบถามชุด )Pre-test) ใหลู้กคา้
ท่ีรับประทานอาหารร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์ จ านวน 10 ชุด แบบสอบถามมีความ
กระชบัเขา้ใจง่าย 4)น าแบบสอบถาม)Pilot-test)ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยไปทดลองใชก้บัลูกคา้ท่ี
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นท่ีศูนยก์ารคา้พรอมานาดและแฟชัน่ไอส์แลนด ์ จ านวน 40 คน และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ทดสอบค่าความเช่ือมัน่)Cronbach’s Alpha) ผลการทดสอบค่ามากกวา่ 0.7 
 
ผลการวจัิย 
ตาราง 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิค  านวณหาค่าร้อยละ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลวเิคราะห์ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ 
เพศ หญิง 244 57.80 
อาย ุ 30-39 ปี 168 39.80 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 230 54.50 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 182 43.10 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 97 23.00 
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 สรุปผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 422 คน พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 ผลการศึกษาทั้งเพศชายและหญิงปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีอายรุะหวา่ง 30 –39 ปี จ  านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 230 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  จึงควรน าขอ้มูลลูกคา้กลุ่มน้ีไปก าหนดเป็นลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายใหม่ น าไปประกอบการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มน้ี 
  

 ตาราง 2  การวเิคราะห์พฤติกรรม(ความถ่ี)ในการการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงจ านวน ค่า

ร้อยละ  

 
 

 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น จ านวน 422 คน พบวา่ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 1- 2 คร้ังต่อเดือน มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46 .20 

 

 

 

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารญีปุ่่น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ความถ่ีในการรับประทานอาหารญีปุ่่น 

1. นานๆคร้ัง 149 35.30 

2. เดือนละ 1-2 คร้ัง 195 46.20 

3. เดือนละ 3-4 คร้ัง 58 13.70 

4. มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 20 4.70 

รวม 422 100 
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การทดสอบสมมติฐานที ่1 : ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์(ปัจจยัส่วนบุคคล)มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารร้านอาหารญ่ีปุ่น   

ตารางที ่3 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่นของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ ไคสแคว ์(Chi-Square) 

ปัจจยัส่วนบุคคล Pearson Chi-Square df Significance(Sig.) 
เพศ 9.555 4 .049 
อาย ุ 37.761 20 .009 

ระดบัการศึกษา 44.552 12 .000 
อาชีพ 58.576 16 .000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 75.288 20 .000 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้น ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารญ่ีปุ่น อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานที ่2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทาน

ร้านอาหารญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ การทดสอบไคสแคว ์(Chi-Square) แสดงผล

ดงัน้ี 
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ตารางที ่4 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทาน

ร้านอาหารญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ ไคสแคว ์(Chi-Square) 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) Pearson Chi-Square df Significance(Sig.) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 13.455 16 .639 
ดา้นราคา 9.979 12 .618 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 19.915 12 .069 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 10.304 8 .244 

ดา้นบุคลากร 6.739 12 .874 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 6.885 12 .865 

ดา้นกระบวนการ 6.898 8 .548 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สรุปผลการศึกษา ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  )7 Ps) ทั้ง7ดา้น และ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 422 คน พบวา่ ลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง และผลการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 30 - 39 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดท่ี้มากกวา่ 20 ,001-30, 000 บาท มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน

มากท่ีสุด จึงควรน าขอ้มูลลูกคา้กลุ่มน้ีไปก าหนดเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และน าไปประกอบการก าหนดกลยทุธ์

ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี  

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญ่ีปุ่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดย ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.049 เพศหญิงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย  ดา้นอายมีุนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0 . 009 ผูท่ี้มีอาย ุ30-39 มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นมากท่ีสุด และ 
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ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดย ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผูท่ี้มีรายได ้ 20,001-30,000 บาท มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นมากท่ีสุด ดงันั้นผูท่ี้ประกอบธุรกิจควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปก าหนดกลยทุธ์ิทางการตลาด
ดา้นการกระตุน้พฤติกรรมให้เกิดการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นได ้

จากผลการศึกษาขอ้มูลส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ไม่พบความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากงานวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ไม่ไดเ้จาะลึกวา่แต่ละปัจจยั

ลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากเพียงใด  

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้ทางดา้นพฤติกรรมใหม้ากข้ึน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งลึกซ้ึง

มากกวา่น้ี 

3. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ลูกคา้ท่ีใหค้รอบคุลมมากข้ึน  

4. เพิ่มระยะเวลาในการศึกษาวจิยั 

 

 

 

 


