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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ ริโภคร้านอาหารฟิ วชัน่ และ
คุณลักษณะทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
(Conjoint analysis) โดยสารวจผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย ในช่วงเดือนธันวาคม
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ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี มีการศึกษาอยู่ท่ี
ระดับปริญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน และ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้อยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000
บาท การวิเคราะห์ดา้ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคมีการใช้บริการน้อยกว่า 1-2 ครัง้ ต่อเดือน ระยะเวลาที่
ใช้ 1-2 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ 500-1000 บาท ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ สาหรับอาหารเย็น ผูท้ ม่ี สี ่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและร่วมใช้บริการกับผูบ้ ริโภค คือ เพือ่ น แนวดนตรีทช่ี อบแบบโฟล์คซอง
สือ่ เว็บไซต์ทใ่ี ช้เฟสบุค และส่วนลดเป็ นการส่งเสริมการขายทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญมากทีส่ ุด จากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมพบว่า คุณลักษณะทีท่ าให้ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญและได้รบั อรรถประโยชน์มาก
ทีส่ ุด คือ สไตล์การตกแต่งร้านแบบลอฟท์ (Loft) ทาเลทีต่ งั้ แบบร้านเดีย่ ว (Stand-alone) และ การมีรวี วิ
การจัดอันดับเว็บไซต์
งานวิจยั นี้เสนอแนะว่า ผูป้ ระกอบการร้านอาหารฟิ วชัน่ ควรให้ความสาคัญด้านสไตล์การตกแต่ง
แบบลอฟท์ (Loft) เพือ่ สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ทช่ี ดั เจนของร้านอาหารฟิ วชัน่ การเลือกทาเลทีต่ งั้ ทีด่ แี บบ
ร้านเดีย่ ว (Stand-alone) และการมีรวี วิ ในเวปไซต์ต่างๆ ก็จะสามารถดึงดูดให้มผี ูใ้ ช้บริการเพิม่ ขึ้นได้
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This research aimed to analyze consumption behavior, and attributes that affected
consumers’ choices for fusion restaurant service. Conjoint analysis technique was used for
the analysis. 400 consumers in Bangkok were interviewed during December 2017 to
January 2018.
The research found that most of the consumers were female. They were in the
range of 26 - 30 years old, working as private employees and government officials or state
enterprises. Most of them had Income between 25,000-35,000 baht. According to their
consumption behavior, consumers consumed at a fusion restaurant once a month with
less than 2 hours duration. They usually visited the fusion restaurants on Saturday and
Sunday for dinner. Friends were the most influent factor for their decision making. Their
favorite music style was folk music. Facebook was the popular website for their reviews
about restaurants. A discount was the most important sales promotion for the consumers.
The results from the conjoint analysis found that the most important attribute that gave
the highest satisfaction to consumers was Loft style decoration. The second and the third
attributes were Stand-alone location and a review on websites.
This research suggests that entrepreneurs focus on the style of loft to create a
unique identity of the fusion restaurant, choose a stand-alone location and have a review
on websites. These attributes will be able to attract more customers to the fusion
restaurant service.
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เนื่องด้วยปัจจุบนั การดาเนินชีวติ ของประชาชนมีการแข่งขันกันสูงขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองใหญ่
คือ กรุงเทพมหานคร ซึง่ สถานการณ์การแข่งขันดังกล่าวส่งผลทาให้ประชากรวัยทางานมีเวลาจากัดในการดูแล
เอาใจใส่สุขภาพอนามัยทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึ งการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบถ้วน
ตามที่ร่างกายต้องการ ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงพบว่า ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ซึ่งเป็ นวัยทางานที่ไม่มเี วลาในการดูแลและทาอาหารเพือ่
รับประทานด้วยตนเอง โดยคนไทยได้ช่ือว่าเป็ นคนช่างสรรหาของรับประทานส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีการ
เติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี แนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากภาวะสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไป ความเร่งรีบทาให้ไม่มเี วลาในการประกอบอาหารที่บา้ น ความต้องการเปลีย่ นบรรยากาศเพือ่
ผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพือ่ นฝูง นอกจากนี้บรรดา
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจร้านอาหารต่างก็ตอ้ งเร่งปรับตัวให้สอดคลอ้ งกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่หนั มาใส่ใจใน
คุณค่าของอาหารที่รบั ประทานมากขึ้น และยังเน้นประหยัดค่าใช้จ่าย กล่าวคือผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร
หันมาเน้นเมนู อาหารเพือ่ สุขภาพและราคาประหยัดกว่าเมือ่ เทียบกับการทาอาหารรับประทานเองที่บา้ น ดังนัน้
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศนับว่าเป็ นธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งผลการศึกษาของ บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
(2560) ระบุว่า มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2559 สูงถึงประมาณ 90,000 ลา้ นบาท และมีอตั รา
การขยายตัวประมาณร้อยละ 6.6
แต่อย่างไรก็ดีในการดาเนินธุ รกิจร้านอาหารนัน้ เนื่องจากจานวนของร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น การ
แข่งขันกันในทางธุ รกิจก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลทาให้รา้ นอาหารต่ า งๆ พยายามที่จะสร้างความ
แตกต่างให้กบั อาหารและการบริการภายในร้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยแต่ละร้านมีการ
คิดค้นเมนู อาหารเพื่อสร้างความแปลกใหม่ และเป็ นจุดขายให้กบั ร้าน จนเกิดการผสมผสานอาหารของชาติ
ต่างๆ เกิดเป็ นอาหารจานใหม่ร่วมสมัยหรืออาหารแบบฟิ วชัน่ ซึ่งหมายถึง ร้านอาหารที่จาหน่ายอาหารที่มกี าร
ผสมผสานตารับหรือกรรมวิธีการปรุงอาหารของชาติต่างๆ โดยไม่เลือกที่จะเป็ นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง โดย
ร้านอาหารประเภทฟิ วชัน่ ทีป่ ระสบความสาเร็จนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ อาทิ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุม่ ลูกค้าหรือกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย รูปแบบการเดินทาง, เส้นทาง และประสบการณ์ของกลุม่ ลูกค้า ความ
ชา่ ชองทางการลิ้มรสอาหารของกลุ่มลูกค้าและความเปิ ดกว้างของกลุ่มลูกค้าต่อประสบการแปลกใหม่ในการ
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รับประทาน (เพ็ญศิริ ผาสุกเสถียร และรุจาภา แพ่งเกสร, 2555) โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร
ฟิ วชัน่ ในประเทศไทย ในปัจจุบนั พบว่า แต่ละร้านจะมีรูปแบบการตกแต่งร้านทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามสัญชาติ
ของอาหารทีเ่ ป็ นเมนู ในร้าน
จากภาพที่ 1.1 แสดงตัวอย่างการตกแต่ งร้านอาหารฟิ วชัน่ ร้านมังคุดคาเฟ่ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับจากเว็บไซต์ ยอดนิยมที่
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ร้านจะมีการจัดตกแต่ งแบบคลาสสิก มี
บรรยากาศสบายๆ มีทงั้ ส่วนนัง่ รับประทานอาหารภายในตัวอาหาร และภายนอกตัวอาคารให้ลูกค้าได้เลือกดืม่
ดา่ กับบรรยากาศการรับประทานอาหารทีต่ นเองชื่นชอบ ในส่วนของเมนู อาหารของร้านอาหารฟิ วชัน่ จะเน้นไปที่
การผสมผสานอาหารของชาวตะวันตกเข้ากับอาหารของชาวตะวันออก เช่น การนาสปาเก็ตตี้มารวมกับแกง
แบบของไทยๆ เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.2
นอกจากการบริการด้านเมนู อาหารที่มีความหลากหลายของร้านอาหารฟิ วชัน่ แลว้ นัน้ จากการ
ทาการศึกษาขอ้ มูลการให้บริการเพิม่ เติมยังพบว่า ร้านอาหารฟิ วชัน่ ต่างๆ ก็ยงั ให้ความสาคัญกับคุณภาพของ
การบริการเพือ่ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และพยายามสร้างจุดขายและความแปลก
ใหม่น่าสนใจให้กบั การรับประทานอาหาร เช่น การโชว์ประกอบอาหารสดๆ ต่อหน้าลูกค้าเพือ่ ให้ลูกค้าได้ทาน
อาหารไปพร้อมๆ กับดูการประกอบอาหารของเชฟไปด้วย เพือ่ เพิม่ ความเพลิดเพลินในการรับประทานมากขึ้น
ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.1 การตกแต่งร้านอาหารฟิ วชัน่ ร้านมังคุดคาเฟ่
ทีม่ า : https://goo.gl/rAf4Do
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ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างเมนู อาหารฟิ วชัน่ “เมนู สปาเกตตี้ฉู่ฉ่ีปลาสลิด”
ทีม่ า : https://goo.gl/N37cpY

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างการโชว์ประกอบอาหารให้ลูกค้าได้รบั ชมระหว่างการรับประทานอาหาร
ทีม่ า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-ofbeer-in-recommended-glasses-vector.html
โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่า สิ่งสาคัญอีกประการนอกเหนือจากบรรยากาศร้าน เมนู อาหาร
รสชาติอาหาร การบริการที่แปลกใหม่แลว้ บรรยากาศในเรื่องของเสียงก็ยงั ถือว่าเป็ นสิ่งที่รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ให้
ความสาคัญมากโดยเพลงในร้านจะมีการเปิ ดเพลงคลอเบาๆ ตลอดเวลา ซึ่งดนตรีส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เพลง
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บรรเลงเพราะๆ เข้ากับบรรยากาศของร้านและสะท้อนรสนิยมหรือเอกลักษณ์ของร้านอาหารนัน้ ๆ ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ ที่ผูว้ จิ ยั กล่าวมานี้ลว้ นแลว้ แต่เป็ นปัจจัยภายในการการดาเนินงานและบริหารจัดการที่ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารฟิ วชัน่ กาหนดและควบคุมได้ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทีม่ าใช้บริการอย่างสูงสุด ดังนัน้ สิง่
สาคัญที่สุดที่ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญ คือ การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร และการตลาดให้
เหมาะสม และที่สาคัญ คือ ต้องค้นหาให้ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการอย่างไร มีความต้องการในการ
ใช้บริการอย่างไร เพื่อให้ได้คุณลักษณะของการบริการที่สอดคลอ้ งกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้ามากที่สุด เพราะการที่ธุรกิจมีคุ ณลักษณะที่สอดคลอ้ งกับความต้องการของลูกค้านัน้ ย่อม
ส่งผลทาให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการได้มากขึ้น และทาให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับคู่แข่งทางการ
ตลาด
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของ
ร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผู บ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันจะนามาซึ่งข้อมูลสาคัญ
เกี่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ ที่มีผ ลต่ อการตัด สิน ใจใช้บ ริก าร นอกจากนัน้ ข้อ มูล ที่ไ ด้จาก
การศึกษายังสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการวางแผนการตลาดที่
เหมาะสมกับความต้องการผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้ผูบ้ ริโภคได้รบั ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลดีต่อผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ท่ดี าเนินธุรกิจด้านร้านอาหารฟิ วชัน่ และผูป้ ระกอบการรายเดิมจะได้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
การใช้รา้ นอาหารฟิ วชัน่
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
1. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ว่า
ร้านอาหารควรมีคุณลักษณะอย่างไรจึงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จากัดขอบเขตของ
การเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยในการศึกษาจะศึกษาถึงข้อมูล
พื้นฐาน ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
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2. กลุม่ ตัวอย่างประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 20 ปี
ขึ้นไป ทัง้ เพศชายละเพศหญิง ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ประโยชน์ท่คี าดว่าได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการวางแผน
การตลาดทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคเพือ่ ได้รบั ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลดีต่อผูป้ ระกอบการที่
ดาเนินธุรกิจด้านร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด
นิ ยามศัพท์
ร้านอาหารฟิ วชัน่ หมายถึง ร้านอาหารทีจ่ าหน่ายอาหารที่มกี ารผสมผสานตารับหรือกรรมวิธกี ารปรุง
อาหารของชาติต่างๆ โดยไม่เลือกทีจ่ ะเป็ นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง จนเกิดเป็ นเมนู อาหารทีแ่ ปลกใหม่

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การวิ จ ัย เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะของร้า นอาหารฟิ วชัน่ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบร่วม โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ได้กรอบแนวคิด ทฤษฎีและวิธกี ารวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ส่ วนแรกเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวขอ้ งในการวิจยั และส่วนทีส่ อง เป็ นส่วนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากสินค้าหรือบริการหลายๆ ตัวเลือก โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคพบว่าได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ดงั นี้
ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
ดารา ทีปะปาล (2542 : 10-12) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ เป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการ
เลือก หรือตัวเลือก สิง่ ใดสิง่ หนึ่งจากหลายทางที่มอี ยู่ โดยใคร่ตรองอย่างรอบคอบ ทีจ่ ะนาไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย
ให้มากทีส่ ุด เพือ่ ให้ได้ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดและตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากทีส่ ุด
ในขณะที่อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : 445) ได้กล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ว่า เป็ น
กระบวนการทีผ่ ูบ้ ริโภค การตระหนักถึงปัญหาของตนเอง และการเสาะแสวงหาทางเลือกต่าง ๆ โดยมีการประเมิน
ค่าทางเลือกต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
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นอกจากนัน้ Dalton (1970 : p. 251) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การกระทาเกี่ยวกับการเลือก โดย
บุคคลจะตัดสินใจเลือกทางทีด่ ที ส่ี ุด
กล่าวโดยสรุปการตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลทราบปัญหาและแสวงหาวิธีในการแก้ปญ
ั หา หรือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยบุคคลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือก
โดยจะต้องเป็ นทางเลือกที่ดแี ละเหมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละบุคคล ซึ่งการตัดสินใจของบุคคลจะมีความแตกต่าง
กันออกไปโดยขึ้นอยู่กบั ความต้องการของแต่ละบุคคล
กระบวนการและขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อ
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้วข้างต้นว่า การตัดสินใจของบุคคลแต่ละบุคคลนัน้ จะมีความแตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้
เนื่องจากมาจากว่า ความต้องการของบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดี การตัดสินใจของบุคคลนัน้
จะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนที่คลา้ ยคลึงกัน โดยพบว่ามีนกั วิชาการหลายท่า นได้กล่าวถึงขัน้ ตอนในการตัดสินใจไว้
ดังนี้
Simon (1960 : p. 226) ได้กล่าวว่า ขัน้ ตอนของการตัดสินใจจะประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก 3 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. การใช้ความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ูต้ ดั สินใจจะรับรูถ้ งึ โอกาสหรือปัญหาที่
เกิดขึ้น จากนัน้ ผูท้ าการตัดสินใจเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องจากทัง้ ตัวปัญหา และสิง่ แวดล้อม หรือโอกาสนัน้
2. การออกแบบ (Design) เป็ นขัน้ ตอนที่ผูต้ ดั สินใจจะวิเคราะห์และพัฒนาทางต่างที่เป็ นไปได้ในการ
แก้ปญั หา เพือ่ นาไปใช้ประกอบตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสม การทีจ่ ะประสบความสาเร็จได้ใน
ขัน้ ตอนนี่ ผูท้ าการตัดสินใจจะต้องมีความเข้าใจในปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พยายามที่จะหาทางออกของ
ปัญหา และตรวจสอบความเป็ นไปได้ในปัญหานัน้
3. การคัดเลือก (Choice) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ูท้ าการตัดสินใจจะทาการคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับ
สถานการณ์ทส่ี ุด
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ในขณะที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 58) ได้กล่าวไว้วา่ ขัน้ ตอนในการตัดสินใจ ประกอบไปด้วยขัน้ ตอน
ทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน ดังนี้
1. ผูต้ ดั สินใจรับรูถ้ งึ โอกาส หรือปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
2. ผูต้ ดั สินใจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ปญั หา และกาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้
เพือ่ การวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
3. ผูต้ ดั สินใจจะทาการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและสถานการณ์
เพือ่ นาไปปฏิบตั ติ ่อไป
4. ผูต้ ดั สินใจจะดาเนินการ เพือ่ นาผลการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ
5. ภายหลังการนาผลการตัดสินใจไปดาเนินงาน ต้องทาการติดตามผลของการปฏิบตั ิ เพือ่ ตรวจสอบว่า
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร
ในขณะเดียวกันศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2552 : 219) ได้กล่าวว่า ขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจ
(Buying decision process) จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน คือ
1. การรับรู ถ้ ึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู ป้ ญั หา (Problem recognition)การที่
บุคคลรับรูถ้ งึ ความต้องการภายในของตน ซึง่ อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน้ ภายในและภายนอก เช่นความ
หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึง่ รวมถึงความต้องการทางร่างกาย (Physiological
needs) ความต้องการที่เป็ นความปรารถนา อันเป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological needs) สิ่ง
เหล่า นี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ ถึง ระดับ หนึ่ ง จะกลายเป็ น สิ่ง กระตุน้ บุค คลจะเรีย นรู ถ้ ึง วิธีท่ีจ ะจัด การกับ สิ่ง กระตุน้ จาก
ประสบการณ์ในอดีต ทาให้เขารูว้ า่ จะตอบสนองสิง่ กระตุน้ อย่างไร
2. การค้น หาข้อ มูล (Information search) ถ้า ความต้อ งการถูก กระตุน้ มากพอ และสิ่ง ที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกลก้ บั ผู บ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคจะดาเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น แหล่งข้อมูลที่
ผูบ้ ริโภคแสวงหาและมีอทิ ธิพลทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับพฤติกรรมการเลือก โดยแหล่งข้อมูลประกอบด้ว
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2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนรูจ้ กั
2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการค้า การ
บรรจุภณั ฑ์
2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สนิ ค้า
2.4 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สือ่ มวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือหน่วย
วิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริโภคในการทดลองใช้ลติ ภัณฑ์อทิ ธิพลของแหล่งข้อมูลจะ
แตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค โดยทัว่ ไปผูบ้ ริโภคได้รบั ข้อมูลต่างๆ จาก
แหล่งการค้า ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลทีน่ กั การตลาดสามารถควบคุมการให้ขอ้ มูลได้ โดยปกติขอ้ มูลจากแหล่งการค้าให้
ข้อมูลทัว่ ๆ ไป แก่ผูซ้ ้ อื แต่ขอ้ มูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูซ้ ้ อื นักการตลาดสามารถ
พิจารณาความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผูบ้ ริโภคว่ารู จ้ กั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดที่มี
อิทธิพลมากต่อผูบ้ ริโภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั ข้อมูลมาแล ้วจากขัน้ ทีส่ อง
ผูบ้ ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการประเมินพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีดงั นี้
3.1 คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
3.2 ผูบ้ ริโภคจะให้นา้ หนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาดต้อง
พยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
3.3 ผูบ้ ริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือของผูบ้ ริโภคขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลีย่ นแปลงได้เสมอ

10
3.4 ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วยการกาหนด
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทเ่ี ขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่เี ขาชอบมากที่สุด และ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ คื อหลังจากประเมินทางเลือก
ก่อนที่จะเกิดความตัง้ ใจซื้อ และเกิดการตัดสินใจซื้อในการตัดสินใจซื้อแต่ละครัง้ ผูบ้ ริโภคจะต้องตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
4.1 เลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นนั้ หรือไม่ แท้จริงแลว้ มี 3 ทางเลือก คือ ซื้อสินค้านัน้ ซื้อสินค้าอื่น
ทดแทน หรือไม่ซ้อื เลย
4.2 ถ้าซื้อจะซื้อยีห่ อ้ ใด
4.3 จะซื้อทีใ่ ด
4.4 จะซื้อจานวนเท่าใด
4.5 จะซื้ออย่างไร
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบ้ ริโภคได้ซ้ ือสินค้า หรือ
บริการแลว้ พฤติกรรมหลังการซื้อบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซื้อเพิม่ ขึ้น หรืออาจประเมินการซื้อที่ได้ตดั สินใจ
ซื้อไปแลว้ ในหลายกรณี เมือ่ ผูซ้ ้อื สินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแลว้ ก็จะทาให้แรงดลใจ ทาให้เกิดการซื้อ
สินค้าหรือบริการอีกอย่างตามมา อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ ผูบ้ ริโภคยังอาจประเมินการซื้อสินค้าหรือบริการทีซ่ ้อื ไป
นัน้ อีกครัง้ หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ท่ซี ้ อื ไปนัน้ สามารถแก้ปญั หาตามที่เขาต้องการได้จริง ตามคาโฆษณาหรือไม่ผลิตภัณฑ์
นัน้ ตรงตามลักษณะทีค่ าดหวังไวห้ รือไม่ หากผูบ้ ริโภคได้รบั ความพอใจก็จะทาให้เกิดการซื้อซา้ เมือ่ สินค้าหรือบริการ
นัน้ ใช้หมดไป และจะบอกกล่าวไปยังผูบ้ ริโภครายอื่นๆ ทีม่ คี วามสนใจ ในผลิตภัณฑ์เดียวกันต่อๆในทางบวก และ
ในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รบั ความพอใจก็อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ย่หี อ้ อื่น ตราอื่น และจะบอกกล่าวไปยัง
ผูบ้ ริโภครายอืน่ ๆ ในทางลบ
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กล่าวโดยสรุป กระบวนการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วย 5 ขัน้ คือ การรับรู ถ้ ึงความต้องการ การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กว่าที่
บุคคลจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้จากการซื้อ ดังนัน้ นักการตลาดจึงต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค เพือ่ กระตุน้ ให้ผูบ้ ริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้งา่ ยมากขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การตัดสินใจซื้อของบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า การทีบ่ คุ คลตัดสินใจซื้อแตกต่างกันนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายปัจจัย โดยพบว่ามี
นักวิชาการได้สรุปปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อไว้ดงั นี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550 : 123) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคว่า
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Determinants of consumer behavior) ได้แก่ ปัจจัย
ทีอ่ ยู่ภายในของบุคคล (Internal variables) และประการทีส่ อง คือ ปัจจัยทีอ่ ยู่ภายนอกของบุคคล (External
variables) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ปัจจัยภายในของบุคคล ประกอบด้วยความต้องการ (Needs) หมายถึง สิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อร่างกายทาง
กายภาพ และทางจิตใจของบุคคล ซึง่ ประกอบไปด้วย
1.1 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิง่ กระตุน้ หรือความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสาเหตุทท่ี าให้บคุ คลกระทา หรือมี
พฤติกรรมในรูปแบบทีแ่ น่นอน
1.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะพิเศษของมนุษย์หรือลักษณะอุปนิสยั ทีไ่ ด้สร้างขึ้นใน
ตัวของบุคคลทีท่ าให้บคุ คลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอืน่ ๆ
1.3 การรู ้ (Awareness) หมายถึง การมีความรูใ้ นบางสิง่ บางอย่างได้โดยผ่านประสาททัง้ ห้า คือ ได้
เห็น ได้ยนิ ได้รูส้ กึ
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1.4 การรับรู ้ การสัมผัสรู ้ (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ของหรือ
ความคิดทีส่ งั เกตเห็นได้ หรืออะไรก็ตามทีถ่ กู นาเข้ามาสู่ความสนใจของผูบ้ ริโภคโดยผ่านทางประสาททัง้ ห้า
1.5 การเรียนรู ้ (Learning) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบ้ ริโภคการตอบสนอง
หรือพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากการได้ปฏิบตั ิ ประสบการณ์หรือการเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ
1.6 ทัศนคติ (Attitudes)หมายถึงกลุม่ กว้างๆของความรูส้ กึ ทีม่ อี ยู่ภายในตัวของมนุษย์หรือความเห็น
ทีเ่ ป็ นรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล
2. ปัจจัยภายนอกของบุคคล หรืออิทธิพลของสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคล ซึง่ ประกอบไปด้วย
2.1 อิทธิพลของครอบครัว (Family influences) เป็ นอิทธิพลทีเ่ กิดจากสมาชิกภายในครัวเรือน
2.2 อิทธิพลของสังคม (Social influences) เป็ นผลลัพธ์จากการติดต่อกันของบุคคลทุกคนกับคนอื่น
ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากครอบครัว
2.3 อิทธิพลของธุรกิจ (Business influences) การติดต่อโดยตรงของบุคคลทีม่ ตี ่อธุรกิจ ร้านค้าหรือ
โดยผ่านทางการขายโดยใช้บคุ คล และการโฆษณา
2.4 อิทธิพลของวัฒนธรรม (Cultural influences) เป็ นเรื่องของความเชื่อทีม่ อี ยู่ในตัวของบุคคลและ
การลงโทษในสังคมทีพ่ ฒั นาขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยระบบของสังคมนัน้
2.5 อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได้ (Economic or income influences) เป็ นข้อจากัด
หรือตัวกาหนดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคในรูปของตัวเงินและปัจจัยอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
ในขณะเดียวกัน ทิวา พงษ์ธนไพบูลย์ (2544:34) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
ว่า สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากสิง่ แวดล้อมภายนอกจนถึงสิง่ ทีอ่ ยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริโภค ซึง่
สามารถสรุปได้เป็ น 6 ปัจจัยสาคัญดังนี้
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1. อายุ โดยจะเป็ นตัวกาหนดความต้องการในสินค้านัน้ ๆ เช่น คนทีอ่ ายุนอ้ ยๆ มักชอบซื้อเสื้อผ้าแนว
แฟชัน่ ทันสมัย แต่เมือ่ มีอายุมากขึ้นมักจะชอบซื้อสินค้าเสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับตนเองมากกว่าจะซื้อเสื้อผ้าตามแฟชัน่
นิยม เป็ นต้น
2.วัฎจักรของผูบ้ ริโภค โดยวัฏจักรแต่ละช่วงชีวติ จะหมุนเวียนเปลีย่ นไปตามอายุและบทบาททีด่ ารงอยู่
เช่น ช่วงเป็ นเด็ก ช่วงวัยศึกษา ช่วงวัยทางาน เป็ นต้น แต่ละช่วงจังหวะชีวติ เหล่านี้ทจ่ี ะเป็ นตัวกาหนดความต้องการ
ทีแ่ ตกต่างกันไป
3. อาชีพของผูบ้ ริโภค หากผูบ้ ริโภคเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ก็อาจไม่จาเป็ นต้องสนใจในวิถคี วามเป็ นอยู่นอกจาก
เรื่องข้าวปลาอาหารและปัจจัย 4 แต่หากผูบ้ ริโภคเป็ นพนักงานของบริษทั เอกชน อาจมีความจา เป็ นต้องแต่งกายให้
ดูดสี มสถานภาพ และยิง่ ผูบ้ ริโภคอยู่ในสถานภาพทีส่ ูงขึ้นไปอีก สัญลักษณ์ของความสาเร็จทัง้ หลายก็จะยิง่ มี
ความจาเป็ นมากขึ้น
4. สภาวะการเงิน ในทีน่ ้ ี หมายถึง เงินเดือนจากการทางาน ยังรวมถึงรายได้อน่ื ๆ เช่น เงินค่าจ้างพิเศษ
เงินโบนัส เงินออม ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ภาวะการเงินทีม่ นคงย่
ั ่ อมมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าผู ท้ ม่ี สี ภาวะทาง
การเงินไม่มนคง
ั่
ส่งผลให้นกั การตลาดต้องทางานหนักมากขึ้นด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มตี น้ ทุน
การผลิตทีต่ า่ เพือ่ จะได้กาหนดราคาได้เหมาะสมกับความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค หากไม่สามารถรักษา
ราคาให้ตา่ ได้บริษทั อาจต้องมีบริการเสริมเพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษทั
5. รูปแบบการดาเนินชีวติ ซึง่ มีอทิ ธิพลทาให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างกัน รูปแบบการดาเนิน
ชีวติ ของผูห้ ญิงโสดทางานย่อมต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคุณแม่ทางานดังนัน้ รูปแบบการดาเนินชีวติ จึง
สะท้อนในหลายแง่มมุ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับผูบ้ ริโภคนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องชนชัน้ ทางสังคม บุคลิกภาพ ความรูส้ กึ นึกคิด
การใช้เวลาว่าง บทบาทของรูปแบบการดาเนินชีวติ จึงช่วยให้นกั การตลาดทางานได้อย่างมีทศิ ทาง
6. บุคลิกภาพ หมายถึง ปัจจัยด้านอุปนิสยั ใจคน ซึง่ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น เป็ นคนมีความ
เชื่อมันในตั
่ วเอง เป็ นคนหัวแข็งยึดถือยึดมัน่ เป็ นคนโอนอ่อนยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ เมือ่ ทราบบุคลิกภาพของ
ผูบ้ ริโภคเป้ าหมายแล ้วก็สามารถกาหนดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันได้
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กล่าวโดยสรุปปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ปัจจัยทีส่ าคัญ
เช่น การรับรู ้ เรียนรู ้ บุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวติ อายุ อาชีพ ฯลฯ ซึง่ ผูผ้ ลิตสินค้าหรือเจ้าของบริการจะต้อง
ทาความเข้าใจและต้องทราบให้ได้วา่ ในการทีผ่ ูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของตนนัน้ ปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด เพือ่ นาไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการของตนเองให้
สามารถตอบสนองและกระตุน้ ให้ผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้บริการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตนเองให้ได้มากขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคที่กล่าวมาทัง้ หมดสามารถ
สรุปได้วา่ การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อของบุคคลแต่ละบุคคลจะประกอบไปด้วย กระบวนการในการ
ตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูถ้ งึ ปัญหา การแสวงหาวิธแี ก้ไข การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และความรูส้ กึ
รวมทัง้ พฤติกรรมหลังการซื้อโดยการตัดสินใจของบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กบั ปัจจัย
หลายต่าง ๆ เช่น อายุ ทัศนคติ การรับรู ้ การเรียนรู ้ รูปแบบการดาเนินชีวติ และบุคลิกภาพ เป็ นต้น
จากข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมด
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นข้อมูล กรอบแนวความคิดและเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เพือ่ ให้
ทราบว่า ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ เป็ นอย่างไร
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ การกระทาของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการได้รบั และการใช้สนิ ค้าและบริการ รวมไป
ถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อตัดสินใจใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
แนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ จึงมีความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดยจากการศึกษาข้อมูล พบว่า มีผูใ้ ห้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไว้หลายท่าน ดังนี้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2550) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า เป็ นการกระทาของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รบั และการใช้สนิ ค้าและบริการ
รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจทีม่ อี ยู่ก่อนและมีส่วนในการ
กาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว
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ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล(2551) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมทีผ่ ูบ้ ริโภค
แสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึง่
ผูบ้ ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ทัง้ เงิน เวลา และกาลังเพือ่ บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้อ
เมือ่ ไร อย่างไร ทีไ่ หน และบ่อยแค่ไหน
โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพือ่ ค้นหาหรือวิจยั เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริโภคเพือ่ ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผูบ้ ริโภคคาตอบทีไ่ ด้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดทีส่ ามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยคาถามทีใ่ ช้ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะประกอบด้วย 6Ws และ 1H
ซึง่ ประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพือ่ ค้นหาคาตอบ 7 ประการ
ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคาถามเพือ่ ทราบลักษณะของ
กลุม่ เป้ าหมายทีใ่ ช้บริการ
2. ผูบ้ ริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เกี่ยวกับสิง่ ทีผ่ ูบ้ ริโภคต้องการซื้อต้องการได้
จากผลิตภัณฑ์
3. ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อของผูบ้ ริโภคว่าจะซื้อ
เพือ่ อะไร
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุม่ ต่าง ๆ ทีม่ ี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผูร้ เิ ริ่ม ผูม้ อี ทิ ธิพล ผูต้ ดั สินใจซื้อ ผูซ้ ้อื ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริโภคซื้อเมือ่ ใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงวันใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของวัน
6. ผูบ้ ริโภคซื้อทีไ่ หน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรือแหล่งทีผ่ ูบ้ ริโภคไปทาการซื้อ
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7. ผูบ้ ริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย การ
รับรูป้ ญั หา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรูส้ กึ ภายหลังการซื้อ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค
การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็ นการค้นหาว่าลักษณะของผูซ้ ้อื และความรูส้ กึ นึก
คิดในการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้รบั อิทธิพลมากจากสิง่ ใดบ้าง
โดยการศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้อื ทีเ่ ป็ น
เป้ าหมายจะมีประโยชน์สาหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพือ่ ทีจ่ ะจัดส่วนประสม
ทางการตลาดบริการต่าง ๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ ้อื ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายได้ถกู ต้อง จากกรณีศึกษาข้อมูล
พบว่า ได้มผี ูก้ ล่าวถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคไว้ดงั นี้
Kotler, Philip. (1997) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภคซึง่ มี 4 ประการได้แก่ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นทีย่ อมรับจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง โดยเป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะ
กาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอืน่ วัฒนธรรมเป็ นสิง่ กาหนดความ
ต้องการและพฤติกรรมของบุคคล โดยวัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชัน้ ของ
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะนิสยั ของคน
ไทยซึง่ เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้มลี กั ษณะพฤติกรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุม่ ย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและ
แตกต่างกันซึง่ มีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมศิ าสตร์และ
ลักษณะพื้นฐานของมนุษย์
1.3 ชัน้ ของสังคม (Social Class) มีดงั นี้ (1) บุคคลภายในชัน้ สังคมเดียวกันมีแนวโน้มจะประพฤติ
เหมือนกัน และบริโภคคล ้ายคลึงกัน (2) บุคคลจะถูกจัดลาดับสูงหรือตาตามตาแหน่งทีย่ อมรับในสังคมนัน้ (3) ชัน้
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ของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ฐานะตระกูล ตาแหน่งหน้าที่ หรือบุคลิกลักษณะ (4) ชัน้ สังคมเป็ นลาดับขัน้ ตอนที่
ต่อเนื่องกัน และบุคคลสามารถเปลีย่ นชัน้ ของสังคมให้สูงขึ้น หรือตา่ ลงได้ ลักษณะชัน้ ของสังคมแบ่งออกเป็ นกลุม่
ใหญ่ได้ 3 ระดับและเป็ นกลุม่ ย่อยได้ 6 ระดับ
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เป็ นปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน และมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุม่ อ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้อื
2.1 กลุม่ อ้างอิง (Reference groups) เป็ นกลุม่ ทีบ่ คุ คลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุม่ นี้จะมีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม่ อ้างอิง กลุม่ อ้างอิงแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1.1 กลุม่ ปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพือ่ นสนิท และเพือ่ นบ้าน
2.1.2 กลุม่ ทุตยิ ภูมิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุม่ บุคคลชัน้ นาในสังคม เพือ่ นร่วมอาชีพ
และร่วมสถาบัน บุคคลกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม กลุม่ อ้างอิง จะมีอทิ ธิพลต่อบุคคลในกลุม่ ทางด้านการเลือกพฤติกรรม
และการดารงชีวติ รวมทัง้ ทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็ นทีย่ อมรับในกลุม่ จึง
ต้องปฏิบตั ติ าม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุม่ อิทธิ
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอทิ ธิพลมากทีส่ ุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและ
ค่านิยมของบุคคล
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุม่ เช่น ครอบครัวกลุม่
อ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นจะต้อง
วิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ นผูค้ ดิ ริเริ่ม ผูต้ ดั สินใจซื้อผูม้ อี ทิ ธิพล ผูซ้ ้อื และผูใ้ ช้
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซ้ ้อื ได้รบั อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ
คนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ ตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการ
ดารงชีวติ บุคลิกภาพ เป็ นต้น
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4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซื้อของบุคคล ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ซึง่ ถือว่าเป็ นปัจจัยภายในตัวผูบ้ ริโภค ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สนิ ค้าปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย (1) การจูงใจ (2) การรับรู ้ (3) การเรียนรู ้ (4) ความเชื่อถือ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7)
แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2550 : 138 - 144)
กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการศึกษาถึงกระบวนการในแต่ละขัน้ ตอนทีส่ ่งผล และเกี่ยวข้อง
กับการเกิดพฤติกรรมในการซื้อ การใช้บริการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ประกอบไปด้วย 1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who
is in the target market ?) 2.ผูบ้ ริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 3.ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ
(Why does the consumer buy?) 4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)
5.ผูบ้ ริโภคซื้อเมือ่ ใด (When does the consumer buy?) 6.ผูบ้ ริโภคซื้อทีไ่ หน (Where does the consumer
buy?) และ 7.ผูบ้ ริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาถึงความต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เพือ่ ให้
ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการมากขึ้นต่อไป
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นปัจจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้ผูผ้ ลิตสินค้าหรือเจ้าของบริการสามารถขายสินค้า
หรือบริการของตนเองได้มากกว่าคู่แข่ง โดยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย
ส่วนประสมทางการตลาด 4 องค์ประกอบ แต่ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจด้านการบริการจะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ โดยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจด้านการบริการ
พบว่ามีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของส่วนปะสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไว้ดงั นี้
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ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
พิษณุ จงสถิตย์วฒั นา (2554 : 10) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ปัจจัย
แปรผันทางการตลาดทีผ่ ูบ้ ริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้ าหมาย เพือ่ บาบัดความต้องการ พร้อมทัง้ นาความ
พอใจสูงสุดมาสูต่ ลาดเป้ าหมาย ในขณะทีธ่ นวรรณ แสงสุวรรณ (2557 : 28 - 29) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง กลยุทธ์การตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่า
เทียมกันขึ้นอยู่กบั ผูบ้ ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นนา้ หนักทีป่ จั จัยใดมากกว่าเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้ าหมายได้มากทีส่ ุด
โดยทีธ่ งชัย สันติวงษ์ (2550 : 34) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมที่
เข้ากันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายและระบบ
การจัดจาหน่ายซึง่ ได้มกี ารจัดออกแบบเพือ่ ใช้สาหรับการเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ
นอกจากนัน้ เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 17) ยังได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix หรือ 4Ps) ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ บริษทั ใช้ร่วมกัน เพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่ เป้ าหมาย หรือเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ร่วมกันเพือ่ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการ
ติดต่อสือ่ สารขององค์การ
กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญกับผูผ้ ลิตสินค้า
หรือเจ้าของธุรกิจการบริการ เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดเป็ นปัจจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้สนิ ค้าหรือบริการเกิดการ
ยอมรับ พึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการได้มากกว่าสินค้าหรือบริการคู่แข่ง หากผูผ้ ลิตสินค้าหรือเจ้าของธุรกิจให้
ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดให้ถกู ต้อง ตรงใจ เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการ
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องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้วข้างต้นว่าส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
7 ประการ
ด้วยกัน ซึง่ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง พบว่ามีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไว้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีถ่ กู นาเสนอสูต่ ลาดเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ้น โดย
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายแก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าคาดหวัง
(Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี ศี กั ยภาพ
(Potential Product) เพือ่ ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอขายอาจมีตวั ตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้
นอกจากนัน้ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2556 : 53) ยังได้กล่าวเพิม่ เติมไว้วา่ ผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี วั ตนสามารถจับต้อง
ได้ จะมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ตัวผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลาย (Product variety) โดยตัวผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีหลากหลายเพือ่ ให้
ผูบ้ ริโภคได้จดั หาได้ตามความสนใจ และความต้องการของผูบ้ ริโภค
2. คุณภาพ (Quality) ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพเกิดขึ้นได้เพราะผูผ้ ลิตมีความตัง้ ใจจะผลิตให้ดที ส่ี ุด ในเวลา
เดียวกันสินค้าทีม่ คี ุณภาพมากทีส่ ุดย่อมมีราคาสูงตามไปด้วย ดังนัน้ การผลิตสินค้าให้มคี ุณภาพระดับใดขึ้นอยู่กบั
ความต้องการของตลาด และผูบ้ ริโภคเต็มใจซื้อในราคาทีส่ ามารถซื้อได้ เช่น สินค้าเกษตร จะแบ่งเป็ นเกรดเอ เกรด
บี และเกรดซี ผลผลิตทีเ่ ป็ นเกรดเอจะมีราคาสูงกว่าเกรดซี
3. การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของตัวผลิตภัณฑ์ เพราะความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคจะซื้อสินค้าไปใช้จะขึ้นอยู่กบั ปัจจัย 2 ประการ ประการแรก คือ คุณค่าในประโยชน์ทจ่ี ะใช้ และคุณค่า
ทางใจ ดังนัน้ การออกแบบต้องเน้นตามความต้องการของผูบ้ ริโภค และความชอบของลูกค้า
4. รูปลักษณ์ (Feature) ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องมีลกั ษณะทีป่ รากฏเป็ นเอกลักษณ์ทเ่ี ด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์ท่ี
ลูกค้ารูจ้ กั และจาได้
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5. ชื่อตรายีห่ อ้ (Brand name) เป็ นชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ซง่ึ แสดงถึงลักษณะชื่อเสียง คุณภาพของสินค้าและ
ความเชื่อมันของผลิ
่
ตภัณฑ์
6. การบรรจุภณั ฑ์ (Packaging) รูปร่างและลักษณะของหีบห่อจะเป็ นปัจจัยแสดงถึงคุณภาพ คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลคือความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
7. ขนาด (Size) ขนาดเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของผลิตภัณฑ์อกี อย่างหนึ่ง ทาอย่างไรจึงจะให้ผลิตภัณฑ์
มีขนาดตามความต้องการของผูบ้ ริโภค และต้องพิจารณาอีกว่าควรจะมีก่ขี นาด แต่ละขนาดควรจะมีรูปแบบอย่างไร
8. การบริการ (Service) ผลิตภัณฑ์บางประเภท จาเป็ นต้องมีการบริการควบคู่กนั ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์
นัน้
9. การรับประกัน (Warranties) เป็ นการให้คามันว่
่ าหากผลิตภัณฑ์ทผ่ี ูบ้ ริโภคซื้อไปใช้เกิดความเสียหาย
ในระยะเวลาทีก่ าหนดทางผูข้ ายจะรับผิดชอบตามสัญญาการประกันทีท่ าไว้
10. การรับคืน (Return) เป็ นข้อตกลงระหว่างผูบ้ ริโภคกับผูข้ ายว่าถ้าสินค้านัน้ ไม่มคี ุณภาพผูข้ ายจะรับคืน
ภายในช่วงเวลาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของผลิตภัณฑ์ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ : 2546)
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็ นการวัดการทางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ในการวัดคุณภาพควรยึดถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้าสินค้าคุณภาพ
ตา่ ผูซ้ ้อื จะไม่ซ้อื ซา้ ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอานาจซื้อของผูบ้ ริโภคสินค้าก็ขายไม่ได้ นักการตลาดต้อ งพิจารณาว่า
สินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็ นทีพ่ อใจของผูบ้ ริโภครวมทัง้ คุณภาพสินค้าต้องสมา่ เสมอ
และมีมาตรฐานเพือ่ ทีจ่ ะสร้างการยอมรับ
2. ลักษณะทางกายภายของสินค้า (Physical Characteristics of Goods) เป็ นรูปร่าง ลักษณะทีล่ ูกค้า
สามารถมองเห็นได้และสามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เช่น รูปร่างลักษณะ
รูปแบบ การบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
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3. ราคา (Price) เป็ นจานวนเงินซึง่ แสดงเป็ นมูลค่าทีผ่ ูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินเพือ่ แลกกับผลประโยชน์ท่จี ะ
ได้รบั จากสินค้าหรือบริการการตัดสินในด้านราคาไม่จาเป็ นต้องเป็ นราคาสูงหรือตา่ แต่เป็ นราคาทีผ่ ูบ้ ริโภคเกิดการ
รับรูใ้ นคุณค่า (Perceived Value)
4. ชื่อเสียงของผูข้ ายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ คา สัญลักษณ์การออกแบบหรือ ส่วนประสม
ของสิง่ ดังกล่าว เพือ่ ระบุถงึ สินค้า และบริการของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งหรือกลุม่ ของผูข้ ายเพือ่ แสดงถึงลักษณะที่
แตกต่างจากคู่แข่ง
5. บรรจุภณั ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องในการออกแบบ และการผลิตสิง่ บรรจุ หรือสิง่
ห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้เกิดการรับรู ้ คือการมองเห็นสินค้า เมือ่ ผูบ้ ริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุ
ภัณฑ์ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ บรรจุภณั ฑ์จงึ ต้องมีความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์สนิ ค้านัน้ ให้ชดั เจน
6. การออกแบบ (Design) เป็ นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหบี ห่อ ซึง่ ปัจจัยเหล่านี้จะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ผูผ้ ลิตทีม่ ผี ูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบจึงต้องศึกษาความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค เพือ่ ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
7. การรับประกัน (Warranty) เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าพวกรถยนต์ เครื่องใช้
ในบ้าน และเครื่องจักร เพราะเป็ นการลดความเสีย่ งจากการซื้อสินค้าของลูกค้า และรวมทัง้ การสร้างความเชื่อมัน่
ดังนัน้ ผูผ้ ลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือด้วยคาพูดโดยทัว่ ไปการรับประกันจะ
ระบุเป็ นประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ
7.1 การรับประกันต้องให้ข ้อมูลทีส่ มบูรณ์วา่ ผูซ้ ้อื จะร้องเรียนทีไ่ หน กับใคร อย่างไร เมือ่ สินค้ามีปญั หา
7.2 การรับประกันจะต้องให้ผูบ้ ริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ
7.3 การรับประกันจะต้องระบุเงือ่ นไขการรับประกัน ทางด้านระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบและ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
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8. สีของผลิตภัณฑ์ (Color) เป็ นสิง่ จูงใจให้เกิดการซื้อเพราะสีทาให้เกิดอารมณ์ดา้ นจิตวิทยา ช่วยให้เกิด
การรับรูแ้ ละสนใจในผลิตภัณฑ์
9. การให้บริการ (Serving) การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ขึ้นอยู่กบั การให้บริการแก่ลูกค้าของ
ผูข้ ายหรือผูผ้ ลิต คือ ผูบ้ ริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าทีใ่ ห้บริการดีและถูกใจ เช่น การบริการหลังการขาย เป็ นต้น
10. วัตถุดบิ (Raw Material) หรือวัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต (Material) ผูผ้ ลิตมีทางเลือกทีจ่ ะใช้วตั ถุดบิ หรือ
วัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึง่ จะต้องคานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคว่า พอใจแบบใด ตลอดจนต้องพิจารณา
ถึงต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ด้วย
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็ นสิง่ สาคัญทีธ่ ุรกิจต้องเผชิญและยังเป็ นปัญหาทางจริยธรรมทัง้ ทางธุรกิจและ
ผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยทาให้ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ซง่ึ เป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์
ทีท่ าให้เกิดการทางานหรือเป็ นอันตรายสาหรับผูผ้ ลิตทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
12. มาตรฐาน (Standard) เมือ่ มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องคานึงถึงประโยชน์ และมาตรฐานของ
เทคโนโลยีนนั้ ซึง่ ต้องมีการกาหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคได้
13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ลูกค้าและสามารถนาไปใช้ได้ดใี นทางปฏิบตั โิ ดยไม่เกิดปัญหาในการใช้
14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็ นลักษณะผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการใช้ผลิตภัณฑ์ซง่ึ
ผูบ้ ริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าทีเ่ กิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทส่ี ูงกว่าต้นทุนหรือราคาทีจ่ ่ายไป
15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผูบ้ ริโภคส่วนมากจะพอใจทีจ่ ะเลือกซื้อสินค้า ทีม่ ใี ห้เลือกมาก
ในรูปของสี กลิน่ รส ขนาดการบรรจุหบี ห่อ แบบ ลักษณะ เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันดังนัน้
ผูผ้ ลิตจึงจาเป็ นต้องมีสนิ ค้าหลากหลายเพือ่ เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
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2. ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าทีล่ ูกค้าต้องการสินค้าต้องจ่ายกับสินค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ การกาหนดราคาสินค้าเกิดจากการตัง้ เป้ าหมายทางการค้าว่าต้องการกาไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด
ต้องการต่อสูก้ บั คู่แข่งขัน หรือเป้ าหมายอืน่ การตัง้ ราคาต้องได้รบั การยอมรับจากตลาดเป้ าหมาย และสูก้ บั คู่แข่งได้
นอกจากนัน้ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2556 : 53-54) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา ไว้วา่ ราคา หมายถึง จานวนเงินทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้ได้ซ้อื สินค้าหรือบริการ โดยผูซ้ ้อื และผูข้ ายตกลง
กัน ราคาเป็ นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมการตลาดทีจ่ ะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริโภค หากประเมินว่า
ผลิตภัณฑ์นนั้ มีคุณค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจานวนเงินทีจ่ ่ายไป
และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไว้ว่า ราคา
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมือ่ ผูบ้ ริโภคทาการประเมิน ทางเลือกและทาการตัดสินใจ โดยปกติผูบ้ ริโภค
ชอบผลิตภัณฑ์ราคาตา่ นักการตลาดจึงควรคิดราคา น้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือทาให้ผูบ้ ริโภคตัดสินใจด้วย
ลักษณะอืน่ ๆ สาหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริโภคมักพิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่งใน
ลักษณะทัง้ หลายทีเ่ กี่ยวขอ้ งสาหรับสินค้าฟุ่มเฟื อยราคาสูงไม่ทาให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็ นเครื่อง
ประเมินคุณค่า ของผูบ้ ริโภคซึง่ ก็ตดิ ตามด้วยการซื้อ
3. ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการทางานทีจ่ ะทาให้สนิ ค้าหรือบริการไปสู่ตลาด
เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามทีต่ อ้ งการ โดยต้องพิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และทาเลทีต่ งั้ เพือ่ ให้
อยู่ในพื้นทีท่ เ่ี ข้าถึงลูกค้าได้ เพือ่ ให้เป็ นทีพ่ อใจและประทับใจของลูกค้า โดยการการจัดจาหน่ายประกอบด้วย 2
ส่วน ดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางทีผ่ ลิตภัณฑ์ และ (หรือ)
กรรมสิทธิ์ทผ่ี ลิตภัณฑ์ถกู เปลีย่ นมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง
ผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเคลือ่ นย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค
หรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินค้าจึง
ประกอบด้วย 1.การขนส่ง(Transportation) 2.การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing)
3. การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management)
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ไว้วา่ กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มผี ลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ
ผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าสินค้าทีม่ จี าหน่าย แพร่หลายและง่ายทีจ่ ะซื้อก็จะทาให้ผูบ้ ริโภคนาไปประเมินประเภทของ
ช่องทางทีน่ าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรูภ้ าพพจน์ของผลิตภัณฑ์
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการสือ่ สาร
ทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผูบ้ ริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในสิง่ ทีผ่ ูข้ ายเสนอ
โดยศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2556 : 54-55) ยังได้กล่าวไว้เพิม่ เติมว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ น
การติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้อื เพือ่ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสือ่ สาร
อาจใช้พนักงานขายทาการขาย (Personnel selling) และการติดต่อสือ่ สารโดยไม่ใช้คน (Nonperson selling)
เครื่องมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายประการซึง่ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่องมือสือ่ สารแบบประสมประสานกัน (Integrated marketing communication (IMC)) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมทีส่ าคัญ มีดงั นี้
1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ และ (หรือ) ผลิตภัณฑ์
บริการ หรือความคิดทีต่ อ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ปุ ถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ 1. กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธกี ารโฆษณา (Advertising tactics) 2. กลยุทธ์สอ่ื
(Media strategy)
2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้
บุคคล จะเกี่ยวขอ้ งกับ กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling strategy) และการจัดการหน่วยงาน
ขาย (Sales force management)
3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมทีน่ อกเหนือจากการโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้ หรือ
การซื้อ โดยลูกค้าขัน้ สุดท้ายหรือบุคคลอืน่ ในช่องทาง การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุน้ ผูบ้ ริโภค
เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สู่ผูบ้ ริโภค (Consumer promotion) การกระตุน้ คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริม
การขายทีม่ งุ่ สู่คนกลาง (Trade promotion) และการกระตุน้ พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีม่ งุ่ สู่
พนักงานขาย (Sale force promotion)
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4) การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) การให้ขา่ วเป็ นการเสนอความคิด
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามทีม่ กี ารวางแผน
โดยองค์การหนึ่งเพือ่ สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การให้เกิดกับกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง การให้ขา่ วเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์
5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และการตลาดเชื่อมตรง
(Online marketing) เป็ นการติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ เป้ าหมายเพือ่ ให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ
หมายถึงวิธกี ารต่างๆ
ทีน่ กั การตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้อื และทาให้เกิดการตอบสนองในทันที
ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึง่ จูงใจให้ลูกค้ามีกจิ กรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ
ขณะที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 24) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด ไว้วา่ การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ ริโภคได้ทกุ ขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ข่าวสารทีน่ กั การตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริโภครูว้ า่ เขามีปญั หา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้
มันสามารถส่งมอบให้ได้ มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมือ่ ได้ขา่ วสารหลังการซื้อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้าถูกต้อง
5. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขัน้ ตอนในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ ซึง่ จะต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็ นทีพ่ อใจและประทับใจในความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค
6. ปัจจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ (People) หมายถึง ผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดซึง่ หมาย
รวมถึงทัง้ ลูกค้า บุคลากรทีจ่ าหน่าย และบุคคลทีใ่ ห้บริการหลังการขายบุคลากรผูใ้ ห้บริการจาเป็ นต้องคัดเลือก ให้
การฝึ กอบรม และมีสง่ิ จูงใจ เพือ่ ทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
7. ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานทีม่ องเห็นได้ เช่น การสร้างสภาพแวดล ้อม
ของสถานทีข่ ององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่ รวมทัง้ อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการให้บริการทีส่ ามารถดึงดูดใจลูกค้าเพือ่ ให้ลูกค้ามองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการ
ทีส่ ่งมอบและทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน
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จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปได้วา่ ส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค เป็ นตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมได้ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุม่ เป้ าหมาย โดยมีส่วนประสมทางด้านการตลาดเป็ นตัวสือ่ สารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้อื ทีม่ ศี กั ยภาพ และเพือ่
ชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึง่ ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทาง
กายภาพ
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ Conjoint Analysis
Conjoint Analysis ถือเป็ นเทคนิคทีม่ คี วามนิยมใช้ในการวิจยั ทางการตลาด (Marketing Research) ที่
ต้องการทราบความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภค ในกรณีทต่ี อ้ งการจะเสนอสินค้าหรือบริการใหม่หรือปรับปรุง
สินค้าและบริการเดิมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และสนองตอบตามความต้องการของผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ทราบว่า
สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ เมือ่ นาออกสู่ตลาดแล้วจะเป็ นทีน่ ่าพอใจของผูบ้ ริโภคหรือไม่ จากการศึกษาแนวคิดของ
นักวิชาการทีไ่ ด้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Conjoint Analysis สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
Conjoint Analysis ตามแนวคิดของ (Hauser and Rao, 2002)
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ Conjoint อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านการตลาด โดยนามาใช้วดั ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ สามารถอธิบายถึง
คุณลักษณะของสินค้าและบริการทีผ่ ูบ้ ริโภคต้องการ ทาให้ทราบความพึงพอใจในคุณลักษณะต่างๆ ทีม่ คี วาม
หลากหลาย และเป็ นตัวกาหนดการเลือกสินค้าของผูบ้ ริโภคในสินค้าชนิดเดียวกัน ทีม่ คี ุณลักษณะต่างกัน และอาจ
นามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ป้ อนเข้าสู่ตลาด รวมทัง้ ยังถูกนามาใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้
ดีข้นึ เพือ่ ให้สนิ ค้าและบริการทีผ่ ลิตออกมานัน้ ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุดสามารถแสดงแบบจาลอง
อรรถประโยชน์
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โดยรวมได้ดงั สมการ
U(x) = U1(x1) + U2(x2) + ... + Un(xn)
โดยที่ U(x) คือ ความพึงพอใจโดยรวม
Un(xn) คือ ส่วนประกอบของอรรถประโยชน์
xn คือ ระดับทางเลือก x ของคุณลักษณะ n
ข้อได้เปรียบของ Conjoint Analysis คือสามารถปรับตัวแปรตามให้เป็ น Metric หรือ Non-metricได้
(Green and Srinivasan, 1978) ซึง่ แบบจาลองอรรถประโยชน์มี 3 รูปแบบ คือ แบบไม่ต่อเนื่อง (Part-worth
Model หรือ Discrete Model) แบบเส้นตรง (Vector Model หรือ Linear Model)และแบบจุดในอุดมคติ (Idealpoint Model) โดยแบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ของการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ
แตกต่างกันไป ดังสมการ

โดยที่
Sj คือ ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ (Stimulus) jth
dj2 คือ Weigth Square Distance และจะมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ Sj
fp คือ ฟังก์ชนั ของผลลัพธ์ของผลประโยชน์เฉพาะส่วน (Part Worth) สาหรับแต่ละระดับการ
เปลีย่ นแปลงของ xjp
wp คือ ค่าถ่วงนา้ หนักความสาคัญของผูต้ อบในแต่ละคุณลักษณะที่ pth
xjp คือ คุณลักษณะที่ pth สาหรับชุดคุณลักษณะที่ jth
yp คือ จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผูต้ อบแต่ละคนทีใ่ ห้กบั คุณลักษณะ pth
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สาหรับขัน้ ตอนในการศึกษา Conjoint Analysis มี 6 ขัน้ ตอน (Green and Srinivasan, 1978)
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะทีใ่ ช้ในการศึกษา ซึง่ ต้องเลือกคุณลักษณะ
อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และครอบคลุมทุกคุณลักษณะทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการสร้างชุดคุณลักษณะ ซึง่ เป็ นการนาเอาระดับของคุณลักษณะทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ หมด
มาคูณกัน และสามารถทาการลดชุดคุณลักษณะทีเ่ ป็ นไปได้ทงั้ หมดโดยอาศัยวิธกี าร Fractional Factorial
Designs เพือ่ ให้ได้ชดุ คุณลักษณะทีเ่ หมาะสมสาหรับนามาใช้ในการศึกษา (Hair et al., 1998)
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นวิธกี ารเลือกรูปแบบการนาเสนอและวิธกี ารนาเสนอชุดคุณลักษณะ โดยการนาเสนอชุด
ลักษณะและการแสดงชุดคุณลักษณะต่อผูบ้ ริโภค ซึง่ รูปแบบการนาเสนอชุดคุณลักษณะมีให้เลือกอยู่ 4 รูปแบบ
คือ
รูปแบบที่ 1 Pairwise Trade-off Design เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผูต้ อบคาถามเลือกชุด
คุณลักษณะครัง้ ละ 2 ชุดเปรียบเทียบกัน ผูต้ อบคาถามถูกถามเพือ่ จัดระดับในแต่ละคู่คุณลักษณะจากพอใจมาก
ทีส่ ุดถึงพอใจน้อยทีส่ ุด
รูปแบบที่ 2 Full Profile Design โดยวิธนี ้ เี ป็ นการนาเสนอให้ผูต้ อบคาถามทาการให้คะแนนความพึง
พอใจ ชุดคุณลักษณะต่างๆทังหมดพร้อมๆกัน
รูปแบบที่ 3 Hybrid Conjoint Design เหมาะสาหรับการศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะเป็ นจานวนมาก เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบพร้อมกัน ได้แก่ Self-explicated Data คือ การให้คะแนนในแต่ละคุณลักษณะ ซึง่ มี
คะแนนรวม100 คะแนน และ Full-profile Stimuli Rating คือ การวัดความพึงพอใจในแต่ละระดับคุณลักษณะ
ซึง่ มีการให้คะแนนเป็ น 0-10 คะแนน
รูปแบบที่ 4 Adaptive Conjoint Analysis Design เป็ นวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็ นเครื่องมือในการสอบถามผูต้ อบคาถาม ให้ผูต้ อบคาถามเลือกเฉพาะระดับคุณลักษณะทีพ่ งึ พอใจสูงทีส่ ุด
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ขัน้ ตอนที่ 4 เป็ นการวัดความพึงพอใจ ซึง่ สามารถวัดความพึงพอใจได้ 2 วิธี คือ การให้คะแนนความพึง
พอใจ (Rating) โดยเป็ นการให้คะแนน 1-10 หรือ 1-100 ซึง่ เป็ นการวัดความพึงพอใจแบบ Metric ทาให้ทราบ
ความพึงพอใจของผูต้ อบคาถามแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและต่างกันเท่าใด ส่วนการเรียงระดับความสาคัญ
(Ranking) เป็ นการวัดความพึงพอใจแบบ Non-metric ทาให้ทราบว่าผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าแต่ละชนิด
อยู่ในลาดับเท่าใด แต่ไม่ทราบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันเท่าใด
ขัน้ ตอนที่ 5 เป็ นการเลือกแบบจาลองความพอใจทีเ่ หมาะสมกับการศึกษา โดยทัว่ ไปแบบจาลองความพึง
พอใจมี 3 รูปแบบ คือ แบบไม่ต่อเนื่อง (Part-worth Model หรือ Discrete Model) แบบเส้นตรง (Vector Model
หรือ Linear Model)และแบบจุดในอุดมคติ (Ideal-point Model) ซึง่ ได้กล่าวไว้แล ้วข้างต้น
ขัน้ ตอนที่ 6 เป็ นการเลือกใช้วธิ ปี ระมาณความพอใจของระดับคุณลักษณะ คือ ถ้าการวัดความพึงพอใจ
เป็ นแบบ Metric จะใช้วธิ ี Ordinary Least Squares (OLS) ในการประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
สินค้า ส่วนการวัดความพึงพอใจทีเ่ ป็ นแบบ Non-metric จะใช้ วิธี Mananova หรือ Linmap แต่ถา้ การวัดความ
พึงพอใจแบบ Choice Probability จะใช้วธิ วี เิ คราะห์เชิงถดถอย Logit Model หรือ Probit Model เป็ นต้น
สาหรับการศึกษา Traditional Conjoint Analysis สามารถประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสินค้าได้
ทัง้ การวัดความพึงพอใจเป็ นแบบ Metric และแบบ Non-metric
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Conjoint Analysis ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธี
Conjoint Analysis และเพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการและการตัดสินใจทีจ่ ะใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ต่อไป
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั นี้เราจะตรวจเอกสารให้รบั รูถ้ งึ รูปแบบการวิจยั ทีส่ ามารถนามาเป็ นประโยชน์ได้ในงานวิจยั ของ
เรา โดยได้มกี ารตรวจเอกสารของ ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) ได้ทาการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค ในการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านปลีกแบบสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร วิวศิ น์ ใจ
ตาบ (2556) ได้ทาการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร พัชรินทร์
ภูมพิ นั ธ์ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักท่องเทีย่ วในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556)ได้การทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิตรลดา ฟักป้ อม (2556) ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการบุฟเฟ่ ตอ์ าหารญี่ป่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจารัส พุม่ จันทร์ (2555) ได้
ทาการศึกษากลยุทธ์การตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ จากการตรวจเอกสารสามารถแยกเป็ นประเด็นได้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ ตัวแปรในการใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับเรื่องการเก็บข้อมูล พบว่า ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) พบว่า ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง
ๆ จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคอาหารแช่แข็งสาเร็จรูปแบบ Ready to Eat
จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง จากการใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก วิวศิ น์ ใจตาบ (2556) ใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร
4 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตบางแค เขตบางนา เขตคลองเตย จานวนเขตละ 100 คน ซึง่ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่นเดียวกับ พัชรินทร์ ภูมพิ นั ธ์ (2559) ทีใ่ ช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
รวมถึงรัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) ทีเ่ ก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และ
จารัส พุม่ จันทร์ (2555) ใช้กลุม่ ตัวอย่างโดยเป็ นประชาชนทัว่ ไปในเขตเมืองอุบลราชธานี จานวน 400 คน ดังนัน้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน เนื่องจากไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอนของกลุม่ ประชากร
ผลการศึกษา ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาล (2555) พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุประมาณ 30
ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน หรือพนักงานบริษทั มากทีส่ ุด ส่วนใหญ่จะมีรายได้ 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด
ซึง่ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) นัน้ คือ จานวนถุงหรือกล่องทีซ่ ้อื ต่อครัง้ ร้านทีใ่ ช้
บริการ ยอดการซื้อในแต่ละครัง้ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเป็ น
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อย่างมาก ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้า หรืออาหารแช่แข็งนัน้ ก็มผี ลต่อการตัดสินใจ
นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการให้บริการ คือ กระบวนการให้บริการและพนักงานให้บริการต่อการซื้อขายอาหารแช่งแข็ง
เป็ นต้น ส่วนวิวศิ น์ ใจตาบ (2556) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผูบ้ ริโภค ปัจจัยการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบ้ ริโภค และปัจจัยด้านคุณค่าในตราสินค้ามีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ พัชรินทร์ ภูมพิ นั ธ์ (2559) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้นไป พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านพนักงาน ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์ของร้านอาหาร ทุกด้านมีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยผูท้ ม่ี คี วามประสงค์ในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ด้านความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) พบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมีความแตกต่างกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพบว่าการใช้งานบริการไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือก โดยมีดา้ นราคาเป็ นส่วนสาคัญทีส่ ุดทีท่ าให้เกิดการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผูบ้ ริโภค จิตรลดา
ฟักป้ อม (2556) พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ ตอ์ าหารญี่ป่ นุ มีอทิ ธิพลมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อปัจจัย
การตลาดเชิงบูรณาการอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการนัน้ เป็ นปัจจัยสาคัญทีใ่ ช้ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร โดยสามารถใช้การทานายมาช่วยในการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้าได้ สามารถ
ทาการเก็บสินค้าหรือคาดเดาได้ดซี ง่ึ เป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจในการเลือกร้านอาหารญี่ป่ นุ ใน
กรุงเทพมหานคร และจารัส พุม่ จันทร์ (2555) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึง่ มีรายได้
ตัง้ แต่ 5,001 – 10,000 บาท ภาพรวมของกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก อิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร
เนื้อย่างเกาหลีเรียงลาดับตามความสาคัญ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการและ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยในด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสาคัญกับความสะอาดของห้องนา้ และการ
ทีม่ จี อดรถทีเ่ พียงพอ ปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญกับความอร่อยและสะอาดสดใหม่อยู่เสมอ
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวขอ้ งส่วนใหญ่ใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมากาหนดเป็ นตัวแปรในการศึกษา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการเลือกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาเป็ นตัวแปรในการศึกษาเช่นเดียวกัน และเพือ่ ให้
ครอบคลุมการศึกษาทาการกาหนดตัวแปรทัง้ หมด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์หรือ
ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหารฟิ วชัน่
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึ ก ษา เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะของร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถนาความรูท้ ่ไี ด้มาสร้างเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดงั นี้
คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเป็ น
อย่างไร

วิเคราะห์คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
1. มีการจัดอันดับ ( Rating ) หรือ รีววิ ใน Website
2. รูปแบบการตกแต่งร้าน
Conjoint Analysis
3. สถานที่ ทาเลร้าน
4. แนวเพลงดนตรีทร่ี า้ นเปิ ด
5. มีโปรโมชัน่

ทราบถึงคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคและสามารถนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการวางแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมของผูป้ ระกอบการที่
ดาเนินธุรกิจด้านร้านอาหารฟิ วชัน่
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
งานวิ จ ัย เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะของร้า นอาหารฟิ วชัน่ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative research) โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey research method) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และได้กาหนดแนวทางในการวิจยั โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก คือ ข้อมูลและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื้อหาในส่วนของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อธิบายถึงวิธกี ารกาหนดประชากร การสุ่มตัวอย่าง
และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากร
งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ก าหนดประชากร คื อ ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมีป ระชากรจ านวน
5,682,415 คน โดยจานวนประชากรอ้างอิงตามข้อมูลสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กรมการปกครอง, 2560)
2. กลุม่ ตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ตวั แทนผูบ้ ริโภค ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ฟิ วชัน่ ทางลือกที่ผูใ้ ช้บริการจะทาการจัดลาดับความพึงพอใจจากชุดคุณลักษณะต่างๆที่กาหนดให้โดยทาการสุ่ม
ตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากและ
มีรา้ นอาหารฟิ วชัน่ มากมาย
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เนื่องจากประชากรในเขตกรุงเทพมหารนครมีจานวนมากกว่า 100,000 ราย ทีค่ วามเชื่อมันร้
่ อยละ 95
และยอมให้มคี วามคลาดเคลือ่ นได้รอ้ ยละ 5 ทาให้การกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป (ตาราง
ผนวกที่ 4) ของ Yamane (1973) นัน้ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย และ Zimund (2003) ได้เสนอ
วิธีการคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง กรณีท่มี ปี ระชากรมากกว่า 100,000 คน ซึ่งได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างประมาณ
400 รายเช่ น เดี ย วกัน ดัง นั้น งานวิจ ยั ครั้ง นี้ ผู ว้ ิจ ยั จึ ง เก็ บ ข้อ มู ล จากผู ใ้ ช้บ ริ ก ารร้า นอาหารฟิ วชัน่ ในเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย
3. การสุม่ ตัวอย่าง
การสุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจ ยั ครั้ง นี้ ใ ช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น ( Non-probability
sampling) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) (สุชาดา บวรกิตวิ งค์, 2548) โดยสารวจเฉพาะผูท้ ่เี คยใช้
บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ เนื่องจากผูท้ ่เี คยใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ สามารถให้ขอ้ มูลคุณลักษณะที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีป่ ระโยชน์และชัดเจนกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้ใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสอบถาม 2 ชุด
4.1 แบบสอบถามฉบับนาร่อง ใช้สารวจกลุม่ ตัวอย่างนาร่องทีเ่ คยใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ จานวน 30
ราย เนื่องจากผูท้ ่เี คยใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ สามารถบอกถึงข้อมูลคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ผูบ้ ริโภค
ให้ความสาคัญ ซึง่ คุณลักษณะต่างๆของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีน่ ามาทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างนาร่องเพือ่ นาคุณลักษณะ
นัน้ ไปสร้างเป็ นชุดคุณลักษณะและแบบสอบถามฉบับจริงต่อไป
4.2 แบบสอบถามฉบับจริง แบบสอบถามชุดนี้จะใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
จานวน 400 ราย ซึง่ แบบสอบถามจะมีทงั้ หมด 3 ส่วน ดังนี้
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4.2.1 ส่วนที่ 1 เกี่ยวขอ้ งกับข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริโภค เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
4.2.2 ส่วนที่ 2 เกี่ยวขอ้ งกับข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ฟิ วชัน่
4.2.3 ส่วนที่ 3 เกี่ยวขอ้ งกับชุดคุณลักษณะของการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคเพื่อวิเคราะห์หาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม มี
ขัน้ ตอนดังนี้
ก. การกาหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ใช้ในการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนาร่องของกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย
พบว่า คุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญ ได้แก่ สไตล์การ
ตกแต่งมี 3 แบบ คือ 1.โมเดิรน์ (Modern) 2. ลอฟท์ (Loft) 3. วินเทจ (Vintage) ทาเล ที่ตงั้ มี 3 แบบคือ 1.
ร้า นเดี่ย ว (Stand-alone) 2. ศู น ย์ก ารค้า ขนาดย่ อม (Community mall) 3. ห้า งสรรพสิน ค้า (Department
store) และการรีววิ จัดอันดับในเว็บไซต์ มี 2 แบบ คือ 1. มี 2. ไม่มี (ตารางที่ 3.1 )
ตาราง 3.1 คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีใ่ ช้ในการวิจยั
คุณลักษณะ
สไตล์การตกแต่ง

ทาเล ทีต่ งั้

รีววิ การจัดอันดับในเว็บไซต์
ทีม่ า: จากการวิเคราะห์

ระดับคุณลักษณะ
1. โมเดิรน์ (Modern)
2. ลอฟท์ (Loft)
3. วินเทจ (Vintage)
1. ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
2. ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community mall)
3. ห้างสรรพสินค้า (Department store)
1. มี
2. ไม่มี
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ข. การสร้างและกาหนดชุดคุณลักษณะ
ขัน้ ตอนนี้ได้นาคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนที่ ก. (ตารางที่ 3.1)
มาสร้างเป็ นชุดคุณลักษณะของร้านอาหารฟัวชัน่ ทัง้ หมด (3 × 3 × 2) 9 ชุด (ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ชุดคุณลักษณะร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีใ่ ช้ในการวิจยั
สไตล์การตกแต่ง

ทาเล ที่ตง้ั

รีววิ การจัดอันดับในเว็บไซต์

1

วินเทจ

ร้านเดีย่ ว

มี

2
3
4
5
6
7

โมเดิรน์
วินเทจ
โมเดิรน์
ลอฟท์
วินเทจ
ลอฟท์

ห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้าขนาดย่อม
ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้าขนาดย่อม
ร้านเดีย่ ว

ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

8
9

ลอฟท์
โมเดิรน์

ศูนย์การค้าขนาดย่อม
ร้านเดีย่ ว

มี
มี

ชุด
คุณลักษณะ

ทีม่ า: จากการวิเคราะห์
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเลือ กใช้วิธี ก ารวัด ความพึง พอใจต่ อ ชุ ด คุ ณ ลัก ษณะที่น าเสนอ การวัด ความพึง พอใจต่ อ ชุ ด
คุณลักษณะ ได้ใช้การวัดโดยการเรียงลาดับความสาคัญ โดยการนาเสนอการ์ดชุดคุณลักษณะทัง้ 9 ใบ ให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามเข้าใจจากนัน้ ให้ผูต้ อบแบบสอบถามเรียงลาดับจากความพึงพอใจมากที่ สุดไปหาความพึงพอใจน้อย
ทีส่ ุด
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล โดยใช้วธิ กี ารดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ได้ทาการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตเิ พือ่ หาค่าสถิติ ดังนี้
1.1.1 ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.2 การวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะร้านอาหารฟิ วชัน่ ของกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริโภค
การวิจยั นี้ได้ใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบร่วม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม เพือ่ หาค่าอรรถประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ตี ่อคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ซึง่ สามารถแสดงสมการได้ดงั นี้
Uk = b0+b11X11+b12X12+b21X21+b21X21+b31X31+b41X41+b42X42 +ek
กาหนดให้

U

คือ ค่าอรรถประโยชน์ทผ่ี ูบ้ ริโภคการ์ดชุดคุณลักษณะที่ k
b0
คือ ค่าคงที่
bij
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ทไ่ี ด้จากการประมาณค่าอรรถประโยชน์เฉพาะส่วน
จากคุณลักษณะต่างๆ ของร้านอาหารฟิ วชัน่
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Xij

ek

คือ ค่าตัวแปรหุ่นแสดงคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ i ณ ระดับที่ j
โดยให้
เป็ น 1 ถ้าเป็ นคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ i ในระดับที่ j
เป็ น 0 ถ้าเป็ นร้านอาหารฟิ วขันในคุ
่ ณลักษณะอืน่ ๆ
คือ ค่าความคลาดเคลือ่ น

สาหรับตัวแปรหุ่นของคุณลักษณะต่างๆของร้านอาหารฟิ วชัน่ มีดงั นี้
X11
X12
X21
X22
X31
X32
X41
X42

คือ คุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งแบบ โมเดิรน์
คือ คุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งแบบ ลอฟท์
คือ คุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งแบบ วินเทจ
คือ คุณลักษณะด้านทาเล ทีต่ งั้ แบบ ร้านเดีย่ ว
คือ คุณลักษณะด้านทาเล ทีต่ งั้ แบบ ศูนย์การค้าขนาดย่อม
คือ คุณลักษณะสไตล์ดา้ นทาเล ทีต่ งั้ แบบ ห้างสรรพสินค้า
คือ คุณลักษณะด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ มี
คือ คุณลักษณะด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ ไม่มี

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนี้ตอ้ งกาหนดแบบจาลองความพึงพอใจที่เหมาะสมในการศึกษา ซึ่ง
แบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงความสัมพันธ์ของการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ โดยได้กาหนดแบบจาลอง
ความพึงพอใจของคุณลักษณะสไตล์การตกแต่งร้าน และ ทาเล ที่ตงั้ เป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเมือ่ สไตล์การ
ตกแต่ งร้านอาหารฟิ วชัน่ แบบโมเดิรน์ เปลี่ยนเป็ นแบบ วินเทจ หรือ แบบ ลอฟท์ และทาเล ที่ตงั้ ร้านเดี่ยว
เปลี่ยนเป็ นแบบ ห้างสรรพสินค้าหรือ แบบ ศู นย์การค้าขนาดย่อม ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าความพึง พอใจของ
ผูบ้ ริโภคจะเปลีย่ นไปในทิศทางใด ส่วนการรีววิ จัดอันดับเว็บไซต์ เป็ นแบบเส้นตรง เนื่องจากการมีการรีววิ จัด
อันดับเว็บไซต์ ถ้ามีย่อมทาให้ผูบ้ ริโภคมีความพอใจทีม่ ากกว่าไม่มกี ารรีววิ จัดอันดับเว็บไซต์

บทที่ 4
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับร้านอาหารฟิ วชัน่
ความเป็ นมาอาหารฟิ วชัน่ และร้านอาหารฟิ วชัน่
อาหารฟิ วชัน่ หรือ Fusion Food เป็ นอาหารลูกผสมที่ตอ้ งอาศัยศิลปะและจินตนาการในการปรุงเป็ น
พิเศษ อาหารฟิ วชัน่ ส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารทีผ่ สมผสานกันระหว่างวัตถุดบิ และสไตล์อาหารตัง้ แต่ 2 สัญชาติข้นึ ไป
ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้หรืออาหารทะเล ที่เน้นความลงตัวของรสชาติท่เี หมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละประเทศ โดยประเภทของอาหารทีเ่ รียกว่า อาหารฟิ วชัน่ ได้กลายมาเป็ นทีน่ ิยมอย่างมากอย่างมากในหมู่
นักชิม แต่ธุรกิจร้านอาหารแบบฟิ วชัน่ จะต้องมีจุดเด่นอยู่ท่วี ่าเทคนิคการปรุง การสรรหาวัตถุดบิ และที่สาคัญคือ
นาเสนอเมนู ใหม่ๆ เอาใจผูบ้ ริโภคอยู่ตลอดเวลาเพื่ อให้อาหารที่ออกมามีการผสมผสานความเป็ น 2 สัญชาติได้
อย่างลงตัว
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ เป็ นเทรนด์ซง่ึ เกิดขึ้นในอเมริกา ยุโรป และแพร่หลายเข้ามาในเอเชียด้วยระยะเวลา
อันรวดเร็ว ถือเป็ นร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่การมานัง่ รับประทานอาหาร แต่เป็ นที่พบปะสังสรรค์ รีแลกซ์ โดยจะใช้
รูปแบบของการดีไซน์และบรรยากาศในร้านมาเป็ นตัวดึงดูด ถือเป็ นแนวคิดใหม่ในการทาร้านอาหารทีต่ อ้ งการสร้าง
แรงดึงดูดจากอาหารที่เกิด จากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม การมารับประทานอาการที่รา้ นอาหารแนวนี้ไม่ได้
เพียงมาชิมรสชาติของอาหารเท่านัน้ แต่อาจเรียกได้วา่ เป็ นมาดื่มดา่ กับบรรยากาศตามรสนิยมของแต่ละบุคคล การ
เกิดขึ้นของร้านในรูปแบบนี้มาจากพฤติกรรมของคนทางานทัว่ โลก โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่เวลาทางานจะทาอย่างหนั ก
เพือ่ หาเงินและเมือ่ ถึงเวลาผ่อนคลายหรือพักผ่อนก็จะพักผ่อนแบบเต็มที่ เป็ นการเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคที่
จะดีไซน์รา้ นให้เข้ากับไลฟ์ สไตล์ ของคนในพื้นที่เป็ นหลัก แต่ละร้านจึงมีการออกแบบทัง้ ในส่วนของอาหาร การ
ตกแต่ง การให้บริการ และปัจจัยอืน่ ทีช่ ่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเลือกบริการทีแ่ ตกต่างกัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมุลการสารวจ ในส่วนนี้ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ แต่ละร้าน
จะมีการตกแต่งร้านทีม่ คี วามต่างกัน โดยจะสร้างจุดเด่นของสินค้าทีห่ ลากหลาย เพือ่ ตอบสนองให้แก่กลุม่ ลูกค้า
เป้ าหมาย ทัง้ เรื่องของ สไตล์การตกแต่งร้าน ทาเล ทีต่ งั้ มีการจัดอันดับ รีววิ ในเว็บไซต์ รสชาติอาหาร ความ
สะอาดของร้าน เจ้าของร้านเป็ นบุคคลมีช่อื เสียง เชฟมีช่อื เสียง มีโปรโมชัน่ ความสะดวกในการเดินทาง มีทจ่ี อดรถ
และแนวเพลงดนตรี ล ้วนมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
1. สไตล์การตกแต่งร้าน บรรยากาศของร้านอาหารก็มสี ่วนสาคัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ารสชาติของอาหาร
เพราะจะสือ่ ถึงเอกลักษณ์ของร้านและรสนิยมได้ดี สไตล์การตกแต่งร้านมีหลากหลายสไตล์จากการสารวจมี 3
สไตล์ทผ่ี ูบ้ ริโภคให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
1.1 สไตล์ลอฟท์ (Loft style) การตกแต่งทีค่ านึงถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในเป็ นหลัก
รวมทัง้ จัดระเบียบของโครงสร้างและคงความเป็ นโครงสร้างของคาน เสา เหล็กโผล่ เน้นการวางพื้นทีแ่ บบอิสระ
และทาให้ดูโปร่งโล่ง

ภาพที่ 4.1 ร้านอาหารฟิ วชัน่ สไตล์ลอฟท์
ทีม่ า : https://www.designideas.pics
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1.2 สไตล์โมเดิรน์ (Modern style) จะยึดถือแบบความเรียบง่าย และเน้นใช้รูปทรงแบบเรขาคณิต ไม่
ว่าจะเป็ นสีเ่ หลีย่ ม สามเหลีย่ ม หรือแม้กระทัง่ วงกลม มาใช้เป็ นองค์ประกอบในการตกแต่ง และมีการนาเอาวัสดุ
ใหม่ๆ ในปัจจุบนั นัน้ มาใช้ อย่างเช่นเหล็ก กระจก หรือแม้กระทัง้ สแตนเลส ซึง่ ปัจจุบนั ก็มวี สั ดุใหม่ๆ ให้เลือกใช้
เพิม่ อีกมาก ไม่วา่ จะเป็ น แผ่นอะคริลกิ ลามิเนต Hi-Gloss ซึง่ วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่แล ้วมักจะเป็ นวัสดุทม่ี คี วามเงา
งาม

ภาพที่ 4.2 ร้านอาหารฟิ วชัน่ สไตล์โมเดิรน์
ทีม่ า : http://www.grousedays.org
1.3 สไตล์วนิ เทจ (Vintage style) จะเน้นอารมณ์ทด่ี ูสดใส สบายๆโดยการแต่งร้านอาหารแนววินเทจ
จะเน้นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งทีท่ าจากวัสดุทด่ี ูเก่าๆ เรียบง่าย หรือการทีน่ าสิง่ ของใหม่ๆ มาทาสี มาประยุกต์
และ ปรับปรุง ให้ดูเก่า นอกจากนี้ยงั อาจมีการเน้นรูปทรงทีน่ ุ่มนวลเหมือนลักษณะห้องภายในอดีต จะเน้นไปทีก่ าร
ใช้โทนสี พวก สีครีม สีขาว สีฟ้าอ่อน

ภาพที่ 4.3 ร้านอาหารฟิ วชัน่ สไตล์วนิ เทจ
ทีม่ า : www.123rf.com
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2. ทาเล ทีต่ งั้ เป็ นสิง่ สาคัญต่อการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารฟิ วชัน่ การเลือกทาเลทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสม หรือตรง
ความต้องการและความสะดวกสบายของผูบ้ ริโภคจะต้องคานึงถึงกลุม่ เป้ าหมายของผูบ้ ริโภค ทาเลทีส่ ะดวก การ
เดินทางทีเ่ หมาะสมกับระยะเวลาหรือคู่แข่งในทาเลนัน้ ๆจากการสารวจมี 3 ทาเล ทีต่ งั้ ทีผ่ ูบ้ บริโภคให้ความสาคัญ
2.1 ร้านเดีย่ ว (Stand-alone) ย่านตัวเมือง เช่น สุขมุ วิท เอกมัย ทองหล่อ

ภาพที่ 4.4 ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
ทีม่ า : www.swedishamerican.org
2.2 ห้างสรรพสินค้า (Department store)

ภาพที่ 4.5 ห้างสรรพสินค้า (Department store)
ทีม่ า : www.siamparagon.co.th
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2.3 ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall)

ภาพที่ 4.6 ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall)
ทีม่ า : www.tripadvisor.com
3. การจัดอันดับ รีววิ ในเว็บไซต์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ เป็ นอย่าง
มากในปัจจุบนั เพราะสือ่ เว็บไซต์เข้าถึงผูบ้ ริโภคง่ายในปัจจุบนั และมีการจัดอันดับรีววิ ร้านอาหารฟิ วชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง สือ่ เว็บไซต์ทเ่ี ป็ นทีน่ ิยมเช่น Facebook,Pantip,Wongnai ,Youtube,Eduguide
ธุรกิจร้านอาหารฟิ วชัน่ ในไทย
1. ร้านแซลมอนแซ่บ อาหารประเภทปลาแซลมอนราดด้วยนา้ จิ้มซีฟ้ ูด ซึง่ อาศัยความลงตัวของรสชาติท่ี
เหมาะสมในการปรุงอาหาร เป็ นทีน่ ิยมของคนรุ่นใหม่ เป็ นอาหารเบาๆทีร่ บั ประทานง่าย ไม่ทาให้อว้ น โดยธุรกิจ
ร้านแซลมอนจาหน่ายเกี่ยวกับอาหารไทยประยุกต์เพือ่ สุขภาพ โดยใส่ใจตัง้ แต่วตั ถุดบิ ต่างๆทีม่ คี ุณภาพ สดใหม่
สะอาด ปลอดภัย เนื้อปลาแซลมอนมีความสดและมีคุณภาพ ใช้ผกั ปลอดสารพิษ เส้นหมีข่ าวผ่านการรับรอง
จากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารและยา นา้ จิ้มมีความสะอาดคิดค้นขึ้นเองเป็ นสูตรเฉพาะของทางร้าน และ
นาเสนออาหาร ด้วยการจัดเป็ นคาๆพร้อมรับประทาน มีช่องทางการจัดจาหน่ายทีเ่ น้นการฝากขายสินค้ากับ
ร้านอาหารทีเ่ ป็ นสไตล์รา้ นกาแฟและเป็ นร้านอาหารในตัว หรือร้านอาหารจานเดียวอีกทัง้ ยังมีการจัดตัง้ หน้าร้าน
โดยการเช่าพื้นทีว่ า่ งในตลาดรวมทรัพย์ซง่ึ อยู่ในเขตพื้นทีอ่ โศกช่วงวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ที่เลือกเขตพื้นทีน่ ้ เี นื่องจาก
พื้นทีอ่ โศกมีออฟฟิ ศเป็ นจานวนมาก เหมาะแก่การขายสินค้า หรือสัง่ สินค้าได้ทาง Line , Facebook ,
Instagram กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของร้าน คือ กลุม่ วัยทางานในย่านอโสกรวมทัง้ กลุม่ ลูกค้าสัญจร โดยทาง
ร้านจะเน้นกลุม่ วัยทางาน เพราะกลุ่มวัยทางานนัน้ มีเลาทีจ่ ากัด ทาให้บางครัง้ การต้องนัง่ รับประทานอาหารอาจทา
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ให้เกิดความล่าช้า หรือการเลือกรับประทานอาหารสาเร็จรูปทีอ่ ่นุ ด้วยไมโครเวฟอาจทาให้ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน
ทางร้านจึงเลือกเน้นทีจ่ ะขายให้กบั ลูกค้ากลุม่ วัยทางานย่านอโศกทีร่ วบรวมพนักงานออฟฟิ ตไว้มากมาย (รัชนีกร
ต่อรัตนไพบูลย์ ,2559)
2. บริษทั มิกซ์ฟ้ ูดส์ จากัด เป็ นองค์กรด้านร้านอาหารทีแ่ ตกต่างด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากการ
ประยุกต์รูปแบบอาหารด้วยการดึงเอาข้อดีของวัตถุดบิ และรสชาติจากอาหารต่างชาติต่างชนิดมาผสมผสานกันให้มี
ความลงตัว ในรูปแบบของอาหารฟิ วชัน่ ทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยคุณภาพและรสชาติทถ่ี กู ปาก พร้อมนาเสนอรูปแบบการ
บริโภคทีเ่ หมาะสมกับกรุป๊ เลือดของผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างความสมดุลของร่างกาย ทัง้ ยังให้ความสาคัญกับการบริการ
ด้วยใจ บรรยากาศร้านทันสมัย มีสไตล์แบบสบายๆ ผ่อนคลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ทาเลทีเ่ ข้าถึงง่าย เนื่องจากอยู่ในห้างสรรพสินค้า เดินทางได้สะดวกทัง้ จากรถไฟฟ้ าใต้ดนิ และรถส่วนตัวเพราะ
มีทจ่ี อดรถจานวนมาก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพ
โดยอาหารจะมีความโดดเด่นทีม่ กี ารประยุกต์การปรุงโดยการนาวัตถุดบิ ทีห่ ลากหลายมาผสมผสานกันให้
ได้เมนู ใหม่ๆ ดึงข้อดีขอ้ เด่นของวัตถุดบิ มาปรุงในรูปแบบอาหารไทยอีสานและยา ซึง่ เป็ นรูปแบบอาหารทีเ่ รียกว่า
“ฟิ วชัน่ ” รูปแบบการตกแต่งจานจะประยุกต์ให้ทนั สมัยแบบ food stylish มีระบบการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดบิ ให้คงความสด สะอาด เน้นอาหารทีป่ รุงเสร็จใหม่แล ้วยกเสริฟทันที รสชาติอาหารมีความสมา่ เสมอด้วย
นา้ ยา ทีไ่ ด้รบั จากการจัดระบบการปรุงให้มมี าตรฐานโดยมีการปรุงรสชาตินา้ ยาทีป่ รุงสาเร็จเป็ นพื้นฐาน ซึง่ ทางร้าน
จาทาการพิมพ์เขียวสาหรับการบริการเพือ่ ให้เข้าใจลาดับขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงานและควบคุมคุณภาพ พร้อมทัง้ มี
การจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านและคู่มอื การปรุงอาหารสาหรับพนักงานทุกตาแหน่ง มีระบบการสัง่ ซื้อวัตถุดบิ การ
จัดการสินค้าคงคลัง การสัง่ จ่ายวัตถุดบิ การสัง่ ผลิตอาหาร การจัดการด้วยระบบวอฟแวร์ของร้านอาหารเพือ่
บริหารและวางแผนวัตถุดบิ ให้มคี วามสดใหม่ มีระบบการบริการทีเ่ ป็ นลาดับขัน้ ตอนด้วยพนักงานต้อนรับ และ
พนักงานรับออเดอร์ มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มใี จรักการบริการ สามารถจดจาความชอบของลุกค้าประจาได้
แก้ปญั หาเฉพาะหน้าและสามารถรับข้อร้องเรียนได้เป็ นอย่างดี รูปแบบภายในตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิรน์ ตอน
เทมโพลารี เน้นโทนสีครีมสว่าง สะอาด สบายตา ตัดกับสีดาและส้มเพิม่ ความสดใส กับเฟอร์นิเจอร์สไี ม้โอ๊คให้
ความรูส้ กึ อบอุ่นและเป็ นมิตร
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มีกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ กลุม่ ผูห้ ญิงวัยทางาน มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน อายุ
ระหว่าง 22-40 ปี และเป็ นผูท้ ช่ี อบทานอาหารไทยอีสานและอาหารรสจัด มีกาลังซื้อปานกลางถึงสูง มักมาเป็ น
กลุม่ เพือ่ นสาวทีช่ อบนัดพบปะสังสรรค์กนั กลุม่ เป้ าหมายรองลงมาทีม่ าร้านเพือ่ ทีจ่ ะพักผ่อนหย่อนใจ อาจจะ
ไม่ได้มาเป็ นกลุม่ เพือ่ นัดพบปะสังสรรค์อย่างกลุม่ เป้ าหมายหลัก แต่เป็ นกลุม่ ทีม่ กั จะมารับประทานอาหารทีช่ ่นื ชอบ
บรรยากาศสบาย ในวันพักผ่อนสบายๆ หลังจากเดินชอปปิ้ ง ดูหนัง หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ซึง่ จะจัดจาหน่ายผ่าน
ช่องทางร้านของตนเอง มีการคัดเลือกทาเลทีเ่ หมาะสมกับแนวความคิดของร้านและมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
โดยเป็ นทาเลทีเ่ หมาะกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคเป้ าหมายทีม่ กั นิยมไปรับประทานอาหารนอกบ้านตามศูนย์การค้า
มากขึ้น เน้นความสะดวกให้ผูบ้ ริโภคเข้าถึงได้งา่ ยและการสร้างการรับรูต้ ราสินค้า (Brand Awareness) จาก
ผูบ้ ริโภคได้ในระยะเวลาอันสัน้ เพือ่ ผลตอบแทนทีค่ มุ ้ ค่า (ประอรรัตน์ กีรติผจญและคณะ ,2556)
3. ร้านอาหาร ไฟน์ เดย์ สเตชัน่ (Fine Day Station) เป็ นประเภทของร้านอาหารทีม่ คี วามหลากหลาย
สามารถรังสรรค์เมนู ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้ลูกค้ามากี่ครัง้ ก็ยงั ไม่เบือ่ อยากทีจ่ ะมาชิมมาทานอยู่ตลอด ส่วน
เมนู อาหารในร้าน Fine Day Station นอกจากจะมีพระเอกอย่างสเต็กและสปาเกตตีแล ้ว ยังมีอาหารสไตล์ยุโรป
อืน่ อีก เช่น พาสต้า ซุป อาหารจานด่วน อาหารทานเล่น และเมนู ไทยๆ อย่างขนมไทยและนา้ แข็งใสอีกด้วย

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างอาหารร้านอาหาร ไฟน์ เดย์ สเตชัน่
ทีม่ า: http://www.smeleader.com
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โดยมีกลุม่ ลูกค้าหลากหลาย เช่น วันทางานปกติก็มจี ะมีพนักงานออฟฟิ ศ นักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่น
ทัว่ ไป ส่วนวันหยุดจะมากันเป็ นครอบครัวและกลุม่ ลูกค้าในย่านนี้ โดยทางร้านมีแผนไว้วา่ จะต้องครีเอทเมนู ให้
แปลกใหม่แต่อร่อยกว่าเดิม เน้นเสิรฟ์ ไว เวลาปรุงห้ามเกิน 1-2 นาที เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นพนักงานออฟฟิ ศที่
เข้ามาทานในช่วงกลางวันซึง่ มีเวลาน้อย เมนู ทเ่ี หมาะกับช่วงเวลานี้จงึ เป็ นก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่ พาสต้าผัดไท คะน้า
ปลาแซลมอนราดข้าว และสเต็ก เป็ นต้น

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างอาหารร้านอาหาร ไฟน์ เดย์ สเตชัน่
ทีม่ า: http://www.smeleader.com
ในช่วง 6 เดือนแรกผลตอบรับจากลูกค้าทีเ่ พียงแต่มาชิมก็กลายมาเป็ นลูกค้าประจา โดยบอกกันเป็ นเสียง
เดียวเลยว่ารสชาติอาหารอร่อยถูกปาก ร้านอาหารน่านัง่ มีการนาภาพมาแสดงโชว์ไว้ดว้ ย และทีส่ าคัญคือราคาไม่
แพงจนเกินไป ทางร้านมีวธิ ปี ระชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร Fine Day Stationก็จะมีหลากหลาย อาทิเช่น แจก
ใบปลิว แจกคูปองโปรโมชัน่ พีอาร์ผ่านเฟซบุค๊ รวมไปถึงนาสินค้าไปแสดงในงานอีเว้นท์ต่างๆ อีกด้วย ทาให้ ณ
ตอนนี้กลายเป็ นร้านอาหารฟิ วชันทีร่ ูจ้ กั ของคนในย่านสุขมุ วิท 42 ไปโดยปริยาย โดยทางร้านให้ความสาคัญว่า
การจะทาให้ธุรกิจร้านอาหารฟิ วชันประสบความสาเร็จ จะต้องควบคุมปัจจัย 3 อย่างนี้ให้ดี หนึ่งคือทาเล สองคือ
เมนู อาหารจะต้องทาให้แปลกกว่าเจ้าอืน่ รวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่างภาชนะและบรรยากาศในร้านก็
สาคัญเช่นกัน และปัจจัยสุดท้ายคือการบริการ จะต้องรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันต้องเป็ นกันเองด้วย (ธุรกิจ
ร้านอาหาร-fine-day-station ,2559)
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4. ร้านอาหารฟิ วชัน่ แบบจัดเป็ น course เพือ่ สุขภาพ
ร้านอาหารของเราเป็ นร้านอาหารแนวฟิ วชัน่ (มีความผสมผสานของหลายชนชาติ ไม่ตายตัว) โดยจัดบริการเป็ น
แบบ course ในแต่ละ course จะประกอบไปด้วยอาหาร 7 ประเภทอันได้แก่ Appetizer, Soup, Salad, Main
Course, Dessert, Juice, Drinks โดยในแต่ในส่วนลูกค้ายังสามารถเลือกได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น main
course เลือกได้วา่ จะทานเป็ นหมูหรือเนื้อวัว เป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้ลูกค้าได้สนุกและได้รบั ประทานสิง่ ทีช่ อบ
แบ่งเป็ น 4 หมวดหลักๆ นัน่ คือ course เพือ่ สุขภาพ course เพือ่ ความงาม course เพิม่ พลังสมอง และ course
เพือ่ ความสาเร็จ โดยจัดอาหารตาม concept เช่นเพือ่ สุขภาพ เน้นอาหารทีบ่ ารุงร่างกายระบบเลือดต่างๆ อาหาร
เพือ่ ความงามเน้นสารอาหารทีบ่ ารุงผิวพรรณ บารุงผมและเล็บ อาหารเพือ่ สมองเน้นโอเมก้า 3 อาหารเพือ่
ความสาเร็จจะเป็ นอาหารแนวเสริมชะตา เช่นทานตามราศี หรือทานอาหารนาโชคตามเดือน นอกเหนือจากอาหาร
ตาและปากแล ้วเราจะมีการนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เน้นคุณประโยชน์ของส่วนประกอบต่างๆของอาหารให้ลูกค้า
ได้เพลิดเพลินกับอาหารสมองทีท่ างร้านพร้อมเสริฟเป็ นความรู ้ ภายใต้บรรยากาศของร้านทีส่ ่วนตัวและมีความ
สวยงาม เรียบหรู มีระดับ

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างอาหารร้านอาหารฟิ วชัน่ แบบจัดเป็ น course เพือ่ สุขภาพ
ทีม่ า: http://www.foodnetwork.ca

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการวิจ ยั เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะของร้า นอาหารฟิ วชัน่ ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ วิเคราะห์หาคุณลักษณะของ
ร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค โดยทาการวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริการร้านอาหาร
ฟิ วชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขอ้ มูล
กลับคืน 400 ราย คิดเป็ นร้อยละ 100 ของตัวอย่างทัง้ หมด ซึง่ สามารถแบ่งผลการวิจยั ได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ส่วนที่ 3 ชุดคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีผ่ ูบ้ ริโภคพึงพอใจ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย
ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ บบค่าเฉลีย่ และร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่ผูบ้ ริโภคมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี มีการศึกษาอยู่
ทีร่ ะดับปริญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน และ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และรายได้อยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000
บาท (ตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน (ราย)
400

ร้อยละ
100

ชาย
หญิง

190
210

47.50
52.50

21-25 ปี
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41 ปี ข้นึ ไป

67
105
93
73
62

16.80
26.30
23.30
18.30
15.50

เพศ

ช่วงอายุ

อายุเฉลีย่ (ปี )
ระดับการศึกษา

28.95 ปี
ตา่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

13
356
31

3.30
89.00
7.80

พนักงานบริษทั เอกชน
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

193
146
61

48.30
36.50
15.30

ตา่ กว่า 15,000
15,000 – 25,000 บาท
25,000 – 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป

13
91
193
103

3.30
22.80
48.30
25.80

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

ทีม่ า: จากการคานวณ
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พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
สาหรับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ นัน้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เหตุผลการเลือกใช้
ร้านอาหารฟิ วชัน่ การใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในโอกาสใด ความถีข่ องการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ระยะเวลาที่
ท่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารฟิ วชัน่ ช่วงเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ช่วงวันที่ท่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ส่วนใหญ่ใช้
บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ กับใคร ความต้องการให้รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ตกแต่งร้านในรูปแบบใด แนวเพลงที่รา้ นอาหาร
เปิ ดที่ช่ืนชอบ สื่อในเว็บไซต์มกี ารจัดอันดับ หรือ รีววิ มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ สื่อในเว็ปไซต์ใดที่ดูการจัด
อันดับ หรือ รีววิ ร้านอาหาร การจัดทาส่งเสริมการขายใดที่ช่ืนชอบ ทาเล ที่ตงั้ ใดที่ช่ืนชอบ และสื่อใดที่มผี ลการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
เหตุผลที่ผูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากที่สุด คือ สไตล์การตกแต่ งร้าน จะเห็นได้ว่า
บรรยากาศของร้านอาหารฟิ วชัน่ มีส่วนสาคัญมากเป็ นอันดับ 1 ต้องใส่ใจกับสไตล์การตกแต่งร้านอย่างมากเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค รองลงมา คื อ ทาเล ที่ตงั้ ผูบ้ ริโภคต้องการความสะดวก ในการเดินทาง
และ มีการจัดอันดับ รีววิ ในเว็บไซต์ ก็มสี ่วนสาคัญในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ อีกทัง้ ยังมีเรื่องของ
รสชาติอาหาร ทีต่ อ้ งโดดเด่น อร่อย เรื่องความสะอาดของร้านถูกสุขอนามัย (ตารางที่ 5.2 )
ตารางที่ 5.2 เหตุผลทีผ่ ูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
เหตุผล
สไตล์การตกแต่งร้าน
ทาเล ทีต่ งั้
มีการจัดอันดับ รีววิ ในเว็บไซต์
รสชาติอาหาร
ความสะอาดของร้าน
เจ้าของร้านเป็ นบุคคลมีช่อื เสียง
เชฟมีช่อื เสียง

จานวน (ราย)
260
226
211
188
177
160
152

ร้อยละ
65.30
56.80
53.00
47.20
44.50
40.20
38.20
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
เหตุผล
จานวน (ราย)
ความสะดวกในการเดินทาง
142
มีทจ่ี อดรถ
121
มีโปรโมชัน่
121
แนวเพลงดนตรี
107
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ทีม่ า: จากการคานวณ

ร้อยละ
35.70
30.40
30.40
26.90

การใช้บริการในร้านอาหารฟิ วชัน่ ผูบ้ ริโภคใช้ในโอกาส คือ ตัง้ ใจไปรับประทาน มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
35.30 รองลงมาคือ เพือ่ พบปะสังสรรค์ และ เพือ่ นชักชวน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และ 22.30 ตามลาดับ (ตารางที่
5.3 ) ความถี่ของการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ น้อยกว่า 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดือน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
46.80 รองลงมาคือ 1 – 2 ครัง้ ต่ อ สัปดาห์ และ 3 – 4 ครัง้ ต่ อ สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 42.80 และ 9.00
ตามลาดับ (ตารางที่ 5.4 ) และ ระยะเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ 1 – 2 ชัว่ โมง มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อย
ละ 47.80 รองลงมาคือ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง และ มากกว่า 2 ชัว่ โมงขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 34.50 และ 14.00
ตามลาดับ (ตารางที่ 5.5 )
ตารางที่ 5.3 การใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในโอกาส
โอกาส
ตัง้ ใจไปรับประทาน
เพือ่ พบปะสังสรรค์
เพือ่ นชักชวน
เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า / เพือ่ นทางธุรกิจ
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
141
104
89
60
6
400

ร้อยละ
35.30
26.00
22.30
15.00
1.50
100
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ตารางที่ 5.4 ความถีข่ องการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ความถี่
ทุกวัน
3 – 4 ครัง้ ต่อ สัปดาห์
1 – 2 ครัง้ ต่อ สัปดาห์
น้อยกว่า 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดือน
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
6
36
171
187
400

ร้อยละ
1.50
9.00
42.80
46.80
100

จานวน (ราย)
15
138
191
56
400

ร้อยละ
3.80
34.50
47.80
14.00
100

ตารางที่ 5.5 ระยะเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ระยะเวลา
น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที – 1 ชัว่ โมง
1 – 2 ชัว่ โมง
มากกว่า 2 ชัว่ โมงขึ้นไป
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ
อาหารฟิ วชัน่ มีตน้ ทุนวัตถุดิบที่สูง เพื่อการรังสรรค์เมนู ท่แี ปลกใหม่และคุณภาพอาหารที่ดีท่สี ุดสาหรับ
ผูบ้ ริโภค เพราะฉะนัน้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารฟิ วชัน่ แต่ละครัง้ ต่อคนมากทีส่ ุด คือ
1,000 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ 500 – 1,000 บาท และ ตา่ กว่า 500 บาท (ตารางที่ 5.6)
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ตารางที่ 5.6 ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารฟิ วชัน่ แต่ละครัง้ ต่อคน
ค่าใช้จา่ ย
ตา่ กว่า 500 บาท
500 – 1,000 บาท
1,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน (ราย)
44
170
186
400

ร้อยละ
11.00
42.50
46.50
100

ทีม่ า : จากการคานวณ
ช่วงเวลาเป็ นสิ่งสาคัญในการเข้าใช้บริการ ผูบ้ ริโภคส่วนมากใช้บริการในช่วง 17.00 น. เป็ นต้นไป มาก
ที่สุด เนื่องจากจะเป็ นช่วงเวลาเลิกงานของคนวัยทางาน หรือเวลาที่ว่างที่สุดกับการไปใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
รองลงมาคือช่วง 11.00 – 13.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. ตามลาดับ (ตารางที่ 5.7 )
ตารางที่ 5.7 ช่วงเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ช่วงเวลา
11.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
17.00 น. เป็ นต้นไป
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
43
15
27
315
400

ร้อยละ
10.80
3.80
6.80
78.80
100
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ช่วงวันทีผ่ ูบ้ ริโภคจะเข้าใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ ทัง้ วันเสาร์และอาทิตย์ มากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นช่วง
วันหยุดคนวันทางาน จึงมีวนั ว่างในการใช้บริการในช่วงนัน้ รองลงมาคือ วันอาทิตย์ (ตารางที่ 5.8)
ตารางที่ 5.8 ช่วงวันทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ช่วงวัน
วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
ทัง้ วันเสาร์และอาทิตย์
ตลอดทัง้ สัปดาห์
รวม

จานวน (ราย)
32
28
39
268
33
400

ร้อยละ
8.00
7.00
9.80
67.00
8.30
100

ทีม่ า : จากการคานวณ
ผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน มากที่สุด รองลงมา
คือ ตัวเอง และ ครอบครัว (ตารางที่ 5.9) และ ผูร้ ่วมใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน มาก
ที่สุด รองลงมาคือ แฟน และ ครอบครัว จะเห็นได้ว่าเพื่อนมีส่วนสาคัญที่สุดในการร่วมตัดสินใจและร่วมใช้
บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ซึง่ เป็ นกลุม่ คนทีช่ อบเข้าสังคม พบปะสังสรรค์ (ตารางที่ 5.10 )
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ตารางที่ 5.9 ผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ผูม้ ีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
ตัวเอง
ครอบครัว
แฟน
ญาติพน่ี อ้ ง
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
214
71
55
52
8
400

ร้อยละ
53.50
17.80
13.80
13.00
2.00
100

จานวน (ราย)
224
89
57
14
14
2
400

ร้อยละ
56.00
22.30
14.30
3.50
3.50
0.50
100

ตารางที่ 5.10 ผูร้ ่วมใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ผูร้ ่วมใช้บริการ
เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
แฟน
ครอบครัว
คนเดียว
ญาติพน่ี อ้ ง
ลูกค้า
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

การตกแต่งร้านถือว่าเป็ นส่วนทีม่ คี วามสาคัญมาก เพราะจะสะท้อนต่อรสนิยมของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งในยุคปัจจุบนั การตกแต่งสไตล์ ลอฟท์ (Loft) เป็ นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาคือ โมเดิรน์ (Modern) และ วิน
เทจ (Vintage) (ตารางที่ 5.11 )
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ตารางที่ 5.11 ความต้องการให้รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ตกแต่งร้านในรูปแบบ
รูปแบบ
ลอฟท์ (Loft)
โมเดิรน์ (Modern)
วินเทจ (Vintage)
คลาสสิค (Classic)
รวม

จานวน (ราย)
146
140
113
1
400

ร้อยละ
36.50
35.00
28.30
0.30
100

ทีม่ า : จากการคานวณ
แนวเพลงจะสะท้อนถึงสไตล์ของแต่ละร้าน ซึ่งแนวเพลงผูบ้ ริโภคนิยมมากที่สุด คือ สไตล์โฟล์คซอง
(Folk Song) เป็ นสไตล์การเล่นดนตรีสดแบบฟังสบายๆ เพื่อความผ่อนคลายอารมณ์ของผูบ้ ริโภค รองลงมาคือ
คลาสสิค (Classic) และ บอสซ่า (Blossa) ตามลาดับ (ตารางที่ 5.12 )
ตารางที่ 5.12 แนวเพลงทีร่ า้ นอาหารเปิ ดทีช่ ่นื ชอบ
แนวเพลง
โฟล์คซอง (Folk Song)
คลาสสิค (Classic)
บอสซ่า (Blossa)
ป๊ อป (Pop)
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
187
134
72
7
400

ร้อยละ
46.80
33.50
18.00
1.80
100

สือ่ ในเว็บไซต์มกี ารจัดอันดับ หรือ รีววิ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
เป็ นอย่างมากในปัจจุบนั เพราะสื่อเว็บไซต์เข้าถึงคนง่ายและมีการจัดอันดับรีววิ ร้านอาหารฟิ วชัน่ อยู่ตลอด ซึ่งก็
เป็ นไปตามผลวิเคราะห์ว่ามีผลต่อการตัดสินใจต่อผูบ้ ริโภค (ตารางที่ 5.13) และ สือ่ ในเว็ปไซต์ทผ่ี ูบ้ ริโภคดูการจัด
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อันดับ หรือ รีววิ ร้านอาหารมากทีส่ ุด คือ Facebook ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทผ่ี ูบ้ ริโภคทุกคนเป็ นสมาชิก และมีการใช้งาน
เยอะทีส่ ุด รองลงมา คือ Pantip และ Wongnai (ตารางที่ 5.14)
ตารางที่ 5.13 สือ่ ในเว็บไซต์มกี ารจัดอันดับ หรือ รีววิ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
มีผลต่อการตัดสินใจ
มี
ไม่มี
รวม

จานวน (ราย)
337
63
400

ร้อยละ
84.30
15.80
100

ทีม่ า : จากการคานวณ
ตารางที่ 5.14 สือ่ ในเว็ปไซต์ทผ่ี ูบ้ ริโภคดูการจัดอันดับ หรือ รีววิ ร้านอาหาร
สือ่ ในเว็ปไซต์
Facebook
Pantip
Wongnai
Youtube
Eduguide
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
207
94
61
21
17
400

ร้อยละ
51.80
23.50
15.30
5.30
4.30
100
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การจัดทาส่งเสริมการขายทีผ่ ูบ้ ริโภคชื่นชอบมากทีส่ ุด คือ ส่วนลด เนื่องจากร้านอาหารฟิ วชัน่ มีเมนู ทร่ี าคา
สูง ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จงึ คิดว่าการมีส่วนลดจะเป็ นการทาให้ผูบ้ ริโภคกลับมารับประทานร้านอาหารฟิ วชัน่ อีก
รองลงมาคือ ระบบบัตรสมาชิก และ การจับฉลากชิงรางวัล (ตารางที่ 5.15)
ตารางที่ 5.15 การจัดทาส่งเสริมการขายทีช่ ่นื ชอบ
การจัดทาส่งเสริมการขาย
ส่วนลด
ระบบบัตรสมาชิก
การจับฉลากชิงรางวัล
รวม

จานวน (ราย)
292
95
13
400

ร้อยละ
73.00
23.80
3.30
100

ทีม่ า : จากการคานวณ
การเลือกทาเล ที่ตงั้ ของร้านอาหารฟิ วชัน่ เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพสู งสุดในระยะยาว ทาเล ที่ตงั้ ใดที่ผูบ้ ริโภคชื่นชอบ คือ ร้านเดี่ยว (Stand-alone) มากที่สุด
เนื่องจาก มีบรรยากาศที่ดี เดินทางสะดวก ให้ความผ่อ นคลายได้มากกว่า ห้างสรรพสินค้า (Department store)
หรือ ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community mall) (ตารางที่ 5.16 )
ตารางที่ 5.16 ทาเล ทีต่ งั้ ทีช่ ่นื ชอบ
ทาเล ที่ตง้ั
ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
ห้างสรรพสินค้า (Department store)
ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community mall)
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
157
144
99
400

ร้อยละ
39.30
36.00
24.80
100
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สือ่ ทีม่ ผี ลการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ เว็ปไซต์ มากทีส่ ุด เนื่องจาก ผูบ้ ริโภค
เข้าถึงง่ายและใช้งานเป็ นประจาทาให้งา่ ยต่อการรับข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ รองลงมา คือ
ถามเพือ่ น / คนรูจ้ กั (ตารางที่ 5.17)
ตารางที่ 5.17 สือ่ ทีม่ ผี ลการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
สือ่
เว็ปไซต์
ถามเพือ่ น / คนรูจ้ กั
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ - นิตยสาร
แผ่นพับ
โปสเตอร์
วิทยุ
รวม
ทีม่ า : จากการคานวณ

จานวน (ราย)
262
90
28
7
6
5
2
400

ร้อยละ
65.50
22.50
7.00
1.80
1.50
1.30
0.50
100

61
ชุดคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ผูบ้ ริโภคพึงพอใจ
การวิจยั ในส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยในส่วน
แรกจะเป็ นการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ จากผูใ้ ช้บริการจานวน 400 ราย
โดยใช้แบบจาลองการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ซึง่ คุณลักษณะที่นามาใช้วเิ คราะห์ครัง้ นี้ได้มาจากการ ตรวจสอบ
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กียวข้อง จากนัน้ ได้นาคุณลักษณะทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และสารวจมาทาการให้กลุม่ ตัวอย่างนา
ร่อง ลาดับความสาคัญของคุณลักษณะร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยกลุ่มตัวอย่างนาร่องเหล่านี้เป็ นผูใ้ ช้บริการที่เคยใช้
บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ อีกทัง้ มีความชื่นชอบอาหารฟิ วชัน่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนาร่องได้ทาการลาดับความสาคัญ
คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ จนได้คุณลักษณะทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญ 3 คุณลักษณะ คือ สไตล์การตกแต่ง
ร้าน ทาเล ทีต่ งั้ และ รีววิ การจัดอันดับในเว็บไซต์ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล ้วในบทที่ 3 (ตารางที่ 5.18 )
จากการวิเคราะห์ตามแบบจาลองการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ได้ค่า Pearson’s r เท่ากับ 0.97 และค่า
Kendall’s tau เท่ากับ 0.88 ซึ่งมีค่าค่ อนข้างสู ง แสดงให้เห็นถึงค่ าสหสัมพันธ์ระหว่างค่ าที่ได้จากผู บ้ ริโภคกับ
ค่าประมาณที่ไ ด้จากแบบจาลอง ดังนัน้ แบบจาลองนี้สามารถพยากรณ์ค่าความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้รอ้ ยละ
88.00
เมือ่ พิจารณาถึงคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ พบว่า คุณลักษณะทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ
ทาเล ทีต่ งั้ คิดเป็ นร้อยละ 45.99 รองลงมาคือ สไตล์การตกแต่งร้าน และ รีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ คิดเป็ นร้อย
ละ 42.82 และ 11.18 ตามลาดับ (ภาพที่ 5.1 และ ตารางที่ 5.18)
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สไตล์การตกแต่งร้าน

รีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์

ทาเล ทีต่ งั้

ภาพที่ 5.1 ค่าความสาคัญของคุณลักษณะต่างๆ
ตารางที่ 5.18 ค่าอรรถประโยชน์และค่านา้ หนักความสาคัญของคุณลักษณะร้านอาหารฟิ วชัน่
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่าอรรถประโยชน์

ค่าน้ าหนักความสาคัญ
(ร้อยละ)

สไตล์การตกแต่งร้าน

ทาเล ทีต่ งั้

โมเดิรน์

-0.012

ลอฟท์

0.369

วินเทจ
ร้านเดีย่ ว
ศูนย์การค้าขนาดย่อม
ห้างสรรพสินค้า

-0.358
0.306
0.097
-0.403

มี

-0.001

ไม่มี

-0.003

รีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์
ค่าคงที่
ค่าสถิติ Pearson’s r
ค่าสถิติ Kendall’s tau
ทีม่ า: จากการคานวณ

= 0.97
= 0.88

5.002
significance = 0.00
significance = 0.00

42.82

45.99

11.18
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จากตารางที่ 5.18 คุณลักษณะด้านทาเล ที่ตงั้ เป็ นคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
เมือ่ พิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้านทาเล ที่ตงั้ แลว้ พบว่า ทาเล ที่ตงั้ แบบ ร้านเดี่ยว
(Stand-alone) จะให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.306 ซึง่ มากกว่าแบบ ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community mall)
กับแบบ ห้างสรรพสินค้า (Department store) ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.097 และ -0.403 ตามลาดับ
แสดงว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจในทาเล ที่ตงั้ แบบ ร้านเดี่ยว (Stand-alone) มากกว่าแบบ ศู นย์การค้าขนาด
ย่อม (Community mall) กับแบบ ห้างสรรพสินค้า (Department store) (ภาพที่ 5.2)

ร้านเดีย่ ว

ศูนย์การค้าขนาดย่อม

ห้างสรรพสินค้า

ภาพที่ 5.2 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านทาเล ทีต่ งั้
สาหรับคุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งร้านเป็ นคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
เมือ่ พิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งร้านแลว้ พบว่า สไตล์การตกแต่ง
ร้านแบบ ลอฟท์ (Loft) จะให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.369 ซึง่ มากกว่าแบบ โมเดิรน์ (Modern) กับแบบ วินเทจ
(Vintage) ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ -0.012 และ -0.358 ตามลาดับ แสดงว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจใน
ด้านสไตล์การตกแต่ งร้านแบบ ลอฟท์ (Loft) มากกว่าแบบ โมเดิรน์ (Modern) กับแบบ วินเทจ (Vintage)
(ภาพที่ 5.3)
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Modern

Loft

Vintage

ภาพที่ 5.3 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านสไตล์การตกแต่งร้าน
สาหรับคุณลักษณะด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์เป็ นคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับ
สุดท้าย เมือ่ พิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์แล ้วพบว่า การมี
รีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ จะให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ -0.001 ซึ่งมากกว่า การไม่มรี ีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์
ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ -0.003 แสดงว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจในด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์แบบ
การมีรวี วิ การจัดอันดับเว็บไซต์มากกว่าการไม่มรี วี วิ การจัดอันดับเว็บไซต์ (ภาพที่5.4)

มีรวี วิ การจัดอันดับเว็บไซต์

ไม่มรี วี วิ การจัดอันดับเว็บไซต์

ภาพที่ 5.4 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์
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สาหรับการพิจารณาค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะ ซึง่ มีทงั้ หมด 9 ชุดสามารถคานวณ
ได้โดยนาค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคุณลักษณะทีป่ รากฏในแต่ละชุดคุณลักษณะมารวมกัน ดังตัวอย่างของ
ชุดคุณลักษณะที่ 1 เป็ นสไตล์การตกแต่งร้านแบบวินเทจ (Vintage) ทาเล ที่ตงั้ แบบ ร้านเดี่ยว (Stand-alone)
และมีรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.002(ค่าคงที่)+(-0.358)+(0.306)+(-0.001) =
4.949 ซึ่งผลการคานวณค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะได้แสดงในตารางที่ 5.19 โดยผลการ
คานวณ พบว่า ชุดคุณลักษณะทีผ่ ูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 7 ซึง่ ให้ค่าอรรถประโยชน์
รวมเท่ากับ 5.674ซึง่ เป็ นสไตล์การตกแต่งร้านแบบลอฟท์ (Loft) ทาเล ทีต่ งั้ แบบ ร้านเดีย่ ว (Stand-alone) และไม่
มีรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ รองลงมาคือ ชุดคุณลักษณะที่ 8 และ 9 ซึ่งให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 5.467
และ 5.295 ตามลาดับ สาหรับชุดคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 3 ซึ่งให้
ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 4.240 รองลงมาคือ ชุดคุณลักษณะที่ 2 และ 6 ซึง่ ให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ
4.584 และ 4.738 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.19 ค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีใ่ ช้ในการวิจยั
ชุด
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ
สไตล์การตกแต่ง

ทาเล ที่ตง้ั

ค่า
รีวิว การจัดอันดับใน

อรรถประโยชน์

เว็บไซต์

รวม

1

วินเทจ

ร้านเดีย่ ว

มี

4.949

2

โมเดิรน์

ห้างสรรพสินค้า

ไม่มี

4.584

3

วินเทจ

ห้างสรรพสินค้า

มี

4.240

4

โมเดิรน์

ศูนย์การค้าขนาดย่อม

มี

4.978

5

ลอฟท์

ห้างสรรพสินค้า

มี

4.967

6

วินเทจ

ศูนย์การค้าขนาดย่อม

ไม่มี

4.738

7

ลอฟท์

ร้านเดีย่ ว

ไม่มี

5.674

8

ลอฟท์

ศูนย์การค้าขนาดย่อม

มี

5.467

9

โมเดิรน์

ร้านเดีย่ ว

มี

5.295

ทีม่ า: จากการคานวณ

บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการ
วางแผนการตลาดที่เ หมาะสมกับ ความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคเพื่อ ได้ร บั ประโยชน์สู ง สุ ด และเกิ ด ผลดีต่ อ
ผู ป้ ระกอบการที่ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้า นร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ โดยการวิจ ยั ครัง้ นี้ ไ ด้ท าการรวบรวมข้อ มูล โดยการใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์ผูใ้ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มอี ายุ 20 ปี ข้นึ ไป จานวน 400 ราย
ซึง่ มีขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
การศึกษาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี อายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 28 ปี เป็ น
กลุม่ วัยทางานและมีรายได้เป็ นของตนเอง ส่วนใหญ่รายได้อยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000 บาท มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ สไตล์การตกแต่งร้าน เพือ่ ตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์คนกรุง และรสนิยมส่วนตัว อีกทัง้ ผูบ้ ริโภคมีความตัง้ ใจไปรับประทานอาหารฟิ วชัน่ และเพื่อพบปะ
สังสรรค์กบั เพือ่ นๆ เพราะ เพือ่ นเป็ นคนสาคัญทีเ่ ป็ นผูร้ ่วมตัดสินใจในการไปใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ เป็ นคนทีไ่ ป
ใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ กับผูบ้ ริโภค ความถีใ่ นการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน และ 3-4 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลาทีใ่ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ประมาณ 1-2 ชัว่ โมงต่อครัง้ ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไปต่อครัง้ ซึง่
ถือว่ามีกาลังในการจ่าย และช่วงวันทีไ่ ปจะเป็ นวันเสา-อาทิตย์เป็ นส่วนใหญ่ เวลาทีใ่ ช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีบ่ ่อย
จะเป็ นเวลาช่วง 17.00 น. เป็ นต้นไป เพราะจะเป็ นช่วงเลิกงาน สามารถนัดเพือ่ นพาไปรับประทานอาหารฟิ วชัน่ ได้
สอดคลอ้ งกับผูบ้ ริโภคส่ วนใหญ่เป็ นวัยทางาน ซึ่งแนวเพลง ดนตรีท่ผี ูบ้ ริโภคนิยมจะเป็ นแนวเพลง โฟล์คซอง
(Folk song) คือเป็ นนักร้องเล่นกีตา้ ร์รอ้ งเพลงสบายๆในร้านอาหารฟิ วชัน่ เพือ่ ช่วยเพิม่ บรรยากาศ และสือ่ เว็บไซต์
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเป็ นอย่างมาก ทีน่ ิยมสุดคือ เฟสบุค๊ (Facebook) ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ ทีค่ นส่วน
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ใหญ่นิยมเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ การจัดทาส่งเสริมการขายทีผ่ ูบ้ ริโภคนิยมคือ การให้ส่วนลดพิเศษในการรับประทาน
อาหารในแต่ละครัง้ และการมีระบบบัตรสมาชิก

การศึกษาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่
ในการศึกษาคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคนัน้ จากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับนาร่อง ทีใ่ ช้สารวจกลุม่ ตัวอย่างนาร่องทีเ่ คยใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ จานวน 30 ราย
ได้ปจั จัยของร้านอาหารฟิ วชัน่ จานวน 3 ปัจจัยได้แก่ สไตล์การตกแต่งร้าน (โมเดิรน์ ลอฟ์ท และวินเทจ) ทาเล ทีต่ งั้
(ร้านเดีย่ ว ศูนย์การค้าขนาดย่อม และห้างสรรพสินค้า) และ การรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ (มี และ ไม่ม)ี
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครความพึงพอใจมากที่สุด คือ สไตล์การตกแต่งร้านแบบลอฟท์ (Loft) ทาเล ที่ตงั้ แบบ ร้าน
เดี่ยว (Stand-alone) และการมีรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่ผูบ้ ริโภคให้
ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ ทาเล ทีต่ งั้
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับการรีววิ การจัดอันดับเว็บไซต์ ผูบ้ ริโภคให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ และสาหรับ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิ วชัน่ คือ รสชาติอาหาร ความสะอาดของร้าน เจ้าของร้านเป็ นบุคคลมีช่อื เสียง และเชฟมีช่อื เสียง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ของผูบ้ ริโภค และคุณลักษณะของ
ร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจของผู บ้ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้เ ทคนิ ค การวิเ คราะห์
องค์ป ระกอบร่ ว ม ท าให้ไ ด้แ นวทางในการปรับ ปรุ งพัฒ นาร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ และวางแผนกลยุ ท ธ์การตลาด
ร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญด้านสไตล์การตกแต่งร้าน สไตล์ลอฟท์ ทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความนิยม เพือ่
สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของร้านอาหารฟิ วชัน่ เพราะในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิ วชัน่ จากการตกแต่งร้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการแชร์ภาพ สถานที่บน
โซเชียลเน็ตเวิรค์ จะสามารถดึงดูดให้ผูใ้ ช้บริการเพิม่ จานวนครัง้ ในการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
2. ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเรื่องทาเล ที่ตงั้ อย่างมาก ผูป้ ระกอบการควรเลือกเรื่องทาเล ที่ตงั้ แบบร้าน
เดี่ยว (Stand-alone) มีท่ีจอดรถ และสะดวกต่ อการเดินทาง เพื่อให้ลู กค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความ
สะดวกสบายต่อการเดินทาง
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้รบั รู ้
เมนู อาหารใหม่ๆ และโปรโมชัน่ ใหม่ๆอยู่เสมอ สร้างการรับรู ้ เพือ่ เป็ นการดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ และควรมีการ
เขา้ ร่วมการจัดอันดับร้านอาหารฟิ วชัน่ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสือ่ ออนไลน์เกี่ยวกับร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ คี วาม
รวดเร็วและทันต่อเหตุการ์ณ หรือการมีรีววิ การใช้เว็บไซต์ต่างๆเป็ นสื่อกลาง เพราะปัจจุบนั นี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะ
รับทราบข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนสนใจจากสื่อออนไลน์ การใช้งานสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์รา้ นอาหาร
ฟิ วชัน่ จึงเป็ นสิง่ สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
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4. ผู บ้ ริโภคส่วนใหญ่ ใช้บริการในวันเสาร์ – อาทิดย์ และช่ วงเวลา 17.00 น. เนื่องจากช่ วงเวลานี้มี
ผู บ้ ริโ ภคจ านวนมากใช้บ ริก ารร้า นอาหารฟิ ว ชัน่ เพื่อ ความไม่ล่า ช้า ในการให้บ ริก าร ผู ป้ ระกอบการควรให้
ความสาคัญเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการทัง้ การจัดทีน่ งั ่ รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม การเสิรฟ์ อาหาร การ
รับชาระเงิน ให้มคี วามสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้บริการมากขึ้น ซึง่ จะส่งผลให้ผูใ้ ช้บริการเกิดความประทับใจและอยากที่
จะมาใช้บริการร้านในครัง้ ต่อไปเพิม่ ขึ้น
5. ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับส่วนลดเป็ นพิเศษ ผูป้ ระกอบการควรมีการทาบัตรระบบสมาชิกให้ลูกค้าฟรี
และมีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าทีม่ บี ตั รสมาชิก หรือมีเมนู พเิ ศษฟรีสาหรับวันเกิดของลูกค้า เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ลูกค้า
เกิดการมาใช้บริการซา้ และเพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อร้านอาหารฟิ วชัน่ ของเรา
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษา
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แบบสอบถามการศึกษา
เรื่อง คุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จดั ทาเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจการเกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
คาอธิบายประกอบการทาแบบสอบถาม
ร้านอาหารฟิ วชัน่ หมายถึง ร้านอาหารทีจ่ าหน่ายอาหารทีม่ กี ารผสมผสานตารับหรือกรรมวิธกี ารปรุงอาหารของชาติ
ต่างๆ โดยไม่เลือกทีจ่ ะเป็ นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง จนเกิดเป็ นเมนู อาหารทีแ่ ปลกใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล ้วเลือกทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่ รงกับท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ......... ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ตา่ กว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษทั เอกชน
( ) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
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5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
( ) ตา่ กว่า 15,000 บาท
( ) 25,000 – 35,000 บาท

( ) 15,000 – 25,000 บาท
( ) มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป

( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่
คาชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล ้วเลือกทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่ รง
กับท่านมากทีส่ ุด
1. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) มีการจัดอันดับ (Ranking) ในเว็บไซต์
( ) รสชาติอาหาร
( ) สไตล์การตกแต่งร้าน
( ) ทาเล ทีต่ งั้
( ) มีโปรโมชัน่
( ) ความสะอาดของร้าน
( ) เจ้าของร้านเป็ นบุคคลมีช่อื เสียง
( ) เชฟมีช่อื เสียง
( ) แนวเพลงดนตรี
( ) ความสะดวกในการเดินทาง
( ) มีทจ่ี อดรถ
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
2. ท่านมักใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ ในโอกาสใดมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ตัง้ ใจไปรับประทาน
( ) เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ
( ) เพือ่ พบปะสังสรรค์
( ) เพือ่ นชักชวน
( ) รับรองลูกค้า / เพือ่ นทางธุรกิจ
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
3. ความถีข่ องการใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ทุกวัน
( ) 3 – 4 ครัง้ ต่อ สัปดาห์
( ) 1 – 2 ครัง้ ต่อ สัปดาห์
( ) น้อยกว่า 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดือน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
4. ระยะเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) น้อยกว่า 30 นาที
( ) 30 นาที – 1 ชัว่ โมง
( ) 1 – 2 ชัว่ โมง
( ) มากกว่า 2 ชัว่ โมงขึ้นไป
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
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5. ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุดแต่ละครัง้ ต่อคนประมาณกี่บาท
(ตอบได้เพียงข ้อเดียว)
( ) ตา่ กว่า 500 บาท
( ) 500 – 1,000 บาท
( ) มากกว่า 1,000 บาท
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
6. ช่วงเวลาทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ก่อนเวลา 11.00 น.
( ) 11.00 – 13.00 น.
( ) 13.00 – 15.00 น.
( ) 15.00 – 17.00 น.
( ) 17.00 น. เป็ นต้นไป
7. ช่วงวันทีท่ ่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) วันจันทร์-ศุกร์
( ) วันอาทิตย์
( ) วันเสาร์
( ) ทัง้ วันเสาร์และอาทิตย์
( ) ตลอดทัง้ สัปดาห์
8. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ตัวเอง
( ) ครอบครัว
( ) ญาติพน่ี อ้ ง
( ) เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
( ) แฟน
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
9. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ กับใครมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) คนเดียว
( ) ครอบครัว
( ) ญาติพน่ี อ้ ง
( ) เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
( ) แฟน
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
10. ท่านมีความต้องการให้รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ตกแต่งร้านในรูปแบบใดมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) โมเดิรน์ (Modern)
( ) วินเทจ (Vintage)
( ) ลอฟท์ (Loft)
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
11. แนวเพลงทีร่ า้ นอาหารเปิ ดทีท่ ่านชื่นชอบมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) คลาสสิค (Classic)
( ) บอสซ่า (Blossa)
( ) โฟล์คซอง (Folk Song)
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
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12. ปกติท่านเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ สือ่ ในเว็บไซต์มกี ารจัดอันดับ หรือ รีววิ มีผลต่อการตัดสินใจของ
ท่านหรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี
13. สือ่ ในเว็ปไซต์ใดทีท่ ่านดูการจัดอันดับ หรือ รีววิ ร้านอาหารมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) Edtguide
( ) Wongnai
( ) Facebook
( ) Pantip
( ) Youtube
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
14. การจัดทาส่งเสริมการขายใดทีท่ ่านชื่นชอบมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ส่วนลด
( ) ระบบบัตรสมาชิก
( ) การจับฉลากชิงรางวัล
( ) อื่นๆ โปรดระบุ .........................
15. ทาเล ทีต่ งั้ ใดทีท่ ่านชื่นชอบมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) ร้านค้าปลีก (Stand-alone)
( ) ร้านค้าปลีกขนาดกลาง (Community mall)
( ) ห้างสรรพสินค้า (Department store)
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
16. สือ่ ใดทีม่ ผี ลการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิ วชัน่ มากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
( ) โทรทัศน์
( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร
( ) โปสเตอร์
( ) เว็บไซด์
( ) ถามเพือ่ น / คนรูจ้ กั
( ) แผ่นพับ
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ .........................
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมาะสมของร้านอาหารฟิ วชัน่ สาหรับผูบ้ ริโภค
คาชี้แจง กรุณาเรียงลาดับชุดผลิตภัณฑ์ของร้านอาหารฟิ วชัน่ ทีแ่ สดงในการ์ดตามความพึงพอใจของท่านทีม่ ผี ลต่อ
ผลิตภัณฑ์ในการ์ดต่างๆ ตามวิธกี ารดังนี้
1. พิจารณาชุดผลิตภัณฑ์รา้ นอาหารฟิ วชัน่ ทัง้ 9 ชุด และเรียงลาดับความพึงพอใจในชุดผลิตภัณฑ์ โดยทา
การเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากทีส่ ุดไปน้อยทีส่ ุด
2. ใส่หมายเลขหน้าชุดผลิตภัณฑ์ทท่ี ่านเลือก โดยให้เรียงลาดับความพึงพอใจมากทีส่ ุดใส่หมายเลข 1 ไป
จนถึงความพึงพอใจน้อยทีส่ ุดใส่หมายเลข 9
หมายเหตุ ใส่หมายเลข 1 – 9 ครบทุกหมายเลขในช่องเรียงลาดับความพอใจ โปรดพิจารณาความถูกต้องอีก
ครัง้ ว่าได้เรียงลาดับความพึงพอใจของท่านตามทีต่ อ้ งการแล ้ว

เรียงลาดับ
ชุด
สไตล์การ การจัดอันดับ
ทาเล ที่ตง้ั
ความพอใจ คุณลักษณะ ตกแต่ง ในเว็บไซต์
1
วินเทจ
มี
ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
2
โมเดิรน์
ไม่มี
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
3
วินเทจ
มี
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
4
โมเดิรน์
มี
ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall)
5
ลอฟท์
มี
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
6
วินเทจ
ไม่มี
ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall)
7
ลอฟท์
ไม่มี
ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
8
ลอฟท์
มี
ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall)
9
โมเดิรน์
มี
ร้านเดีย่ ว (Stand-alone)
ลงชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม...............................................
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ประวัตยิ ่อผูว้ จิ ยั
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา

นางสาวทิพย์ปภา ขาวฉลาด
วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2532
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

