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งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภครา้นอาหารฟิวช ัน่  และ

คุณลกัษณะทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 

(Conjoint analysis) โดยส ารวจผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ราย ในช่วงเดอืนธนัวาคม 
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ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี มกีารศึกษาอยู่ที่

ระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนกังานเอกชน และ ขา้ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 25,000 – 35,000 

บาท การวเิคราะหด์า้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคมกีารใชบ้รกิารนอ้ยกวา่ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน ระยะเวลาที่

ใช ้1-2 ช ัว่โมง ค่าใชจ่้ายในแต่ละครัง้ 500-1000 บาท ช่วงวนัเสารแ์ละอาทติย ์ส าหรบัอาหารเยน็ ผูท้ีม่สี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารและร่วมใชบ้รกิารกบัผูบ้รโิภค คอื เพือ่น แนวดนตรทีีช่อบแบบโฟลค์ซอง 

สือ่เวบ็ไซตท์ีใ่ชเ้ฟสบคุ และสว่นลดเป็นการส่งเสรมิการขายทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด จากผลการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมพบวา่ คุณลกัษณะทีท่  าใหผู้บ้รโิภคใหค้วามส าคญัและไดร้บัอรรถประโยชนม์าก

ทีสุ่ด คอื สไตลก์ารตกแต่งรา้นแบบลอฟท ์(Loft) ท าเลทีต่ ัง้แบบรา้นเดีย่ว (Stand-alone) และ การมรีวีวิ

การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์

 

งานวจิยันี้ เสนอแนะวา่ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารฟิวช ัน่ ควรใหค้วามส าคญัดา้นสไตลก์ารตกแต่ง

แบบลอฟท ์(Loft) เพือ่สรา้งความเป็นเอกลกัษณท์ีช่ดัเจนของรา้นอาหารฟิวช ัน่ การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ทีด่แีบบ

รา้นเดีย่ว (Stand-alone) และการมรีวีวิในเวปไซตต่์างๆ ก็จะสามารถดงึดูดใหม้ผูีใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึ้นได ้
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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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1 

 

บทที่ 1 

 

บทน า 

  

ความส าคญัของปญัหา 

 

 เนื่องดว้ยปจัจบุนัการด าเนินชีวติของประชาชนมกีารแข่งขนักนัสูงขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมอืงใหญ่ 

คอื กรุงเทพมหานคร ซึง่สถานการณก์ารแขง่ขนัดงักลา่วส่งผลท าใหป้ระชากรวยัท างานมเีวลาจ ากดัในการดูแล

เอาใจใส่สุขภาพอนามยัท ัง้ทางร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงการบริโภคอาหารใหถู้กสุขลกัษณะและครบถว้น

ตามที่ร่างกายตอ้งการ ดงันัน้ในปจัจุบนัจึงพบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัรา้นอาหารมจี านวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งเป็นวยัท างานที่ไม่มเีวลาในการดูแลและท าอาหารเพือ่

รบัประทานดว้ยตนเอง โดยคนไทยไดช้ื่อว่าเป็นคนช่างสรรหาของรบัประทานส่งผลใหธุ้รกิจรา้นอาหารมกีาร

เติบโตอยู่ในเกณฑด์ี แนวโนม้ของการออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้นเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไป ความเร่งรีบท าใหไ้ม่มเีวลาในการประกอบอาหารที่บา้น ความตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศเพือ่

ผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครวัหรือในกลุ่มเพือ่นฝูง นอกจากนี้บรรดา

ผูป้ระกอบการในธุรกิจรา้นอาหารต่างก็ตอ้งเร่งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่หนัมาใส่ใจใน

คุณค่าของอาหารที่รบัประทานมากขึ้น และยงัเนน้ประหยดัค่าใชจ่้าย กล่าวคือผูป้ระกอบการธุรกิจรา้นอาหาร

หนัมาเนน้เมนูอาหารเพือ่สุขภาพและราคาประหยดักว่าเมือ่เทยีบกบัการท าอาหารรบัประทานเองที่บา้น ดงันัน้

ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศนบัว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งผลการศึกษาของ บริษทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั 

(2560) ระบวุ่า มลูค่าธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยในปี 2559 สูงถงึประมาณ 90,000 ลา้นบาท และมอีตัรา

การขยายตวัประมาณรอ้ยละ 6.6 

 

แต่อย่างไรก็ดีในการด าเนินธุรกิจรา้นอาหารนัน้ เนื่องจากจ านวนของรา้นอาหารเพิ่มมากขึ้น การ

แข่งขนักนัในทางธุรกิจก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดว้ย จึงส่งผลท าใหร้า้นอาหารต่างๆ พยายามที่จะสรา้งความ

แตกต่างใหก้บัอาหารและการบริการภายในรา้นเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยแต่ละรา้นมกีาร

คิดคน้เมนูอาหารเพื่อสรา้งความแปลกใหม่ และเป็นจุดขายใหก้บัรา้น จนเกิดการผสมผสานอาหารของชาติ

ต่างๆ เกิดเป็นอาหารจานใหม่ร่วมสมยัหรืออาหารแบบฟิวช ัน่ ซึ่งหมายถงึ รา้นอาหารที่จ  าหน่ายอาหารที่มกีาร

ผสมผสานต ารบัหรือกรรมวธิีการปรุงอาหารของชาติต่างๆ โดยไม่เลอืกที่จะเป็นสญัชาติใดสญัชาติหนึ่ง โดย

รา้นอาหารประเภทฟิวช ัน่ทีป่ระสบความส าเร็จนัน้ ขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ อาท ิความหลากหลายทางวฒันธรรม

ของกลุม่ลูกคา้หรอืกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย รูปแบบการเดนิทาง, เสน้ทาง และประสบการณข์องกลุม่ลูกคา้ ความ

ช า่ชองทางการลิ้มรสอาหารของกลุ่มลูกคา้และความเปิดกวา้งของกลุ่มลูกคา้ต่อประสบการแปลกใหม่ในการ



2 

  

รบัประทาน (เพญ็ศิริ ผาสุกเสถยีร และรุจาภา แพ่งเกสร, 2555) โดยจากการศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัรา้นอาหาร

ฟิวช ัน่ในประเทศไทย ในปจัจบุนัพบว่า แต่ละรา้นจะมรูีปแบบการตกแต่งรา้นทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามสญัชาติ

ของอาหารทีเ่ป็นเมนูในรา้น 

 

จากภาพที่ 1.1 แสดงตวัอย่างการตกแต่งรา้นอาหารฟิวช ัน่ รา้นมงัคุดคาเฟ่ ถนนอรุณอมรินทร ์

แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ ซึง่เป็นรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากเวบ็ไซต ์ยอดนิยมที่

น าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัรา้นอาหาร ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นไดว้่า รา้นจะมีการจดัตกแต่งแบบคลาสสิก มี

บรรยากาศสบายๆ มที ัง้ส่วนนัง่รบัประทานอาหารภายในตวัอาหาร และภายนอกตวัอาคารใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกดืม่

ด า่กบับรรยากาศการรบัประทานอาหารทีต่นเองชื่นชอบ ในส่วนของเมนูอาหารของรา้นอาหารฟิวช ัน่จะเนน้ไปที่

การผสมผสานอาหารของชาวตะวนัตกเขา้กบัอาหารของชาวตะวนัออก เช่น การน าสปาเก็ตตี้มารวมกบัแกง

แบบของไทยๆ เป็นตน้ ดงัภาพที ่1.2 

 

           นอกจากการบริการดา้นเมนูอาหารที่มีความหลากหลายของรา้นอาหารฟิวช ัน่แลว้นัน้ จากการ

ท าการศึกษาขอ้มลูการใหบ้รกิารเพิม่เตมิยงัพบว่า รา้นอาหารฟิวช ัน่ต่างๆ  ก็ยงัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ

การบริการเพือ่สรา้งความประทบัใจและความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ และพยายามสรา้งจดุขายและความแปลก

ใหม่น่าสนใจใหก้บัการรบัประทานอาหาร เช่น การโชวป์ระกอบอาหารสดๆ ต่อหนา้ลูกคา้เพือ่ใหลู้กคา้ไดท้าน

อาหารไปพรอ้มๆ กบัดูการประกอบอาหารของเชฟไปดว้ย เพือ่เพิม่ความเพลดิเพลนิในการรบัประทานมากขึ้น 

ดงัภาพที ่1.3 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 การตกแต่งรา้นอาหารฟิวช ัน่ รา้นมงัคุดคาเฟ่ 

ทีม่า :  https://goo.gl/rAf4Do 
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ภาพที่ 1.2 ตวัอย่างเมนูอาหารฟิวช ัน่ “เมนูสปาเกตตี้ฉู่ฉ่ีปลาสลดิ” 

ทีม่า :  https://goo.gl/N37cpY 

 

  
 

ภาพที่ 1.3 ตวัอย่างการโชวป์ระกอบอาหารใหลู้กคา้ไดร้บัชมระหว่างการรบัประทานอาหาร 

ทีม่า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-of- 

beer-in-recommended-glasses-vector.html 

 

โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมยงัพบว่า สิ่งส  าคญัอกีประการนอกเหนือจากบรรยากาศรา้น เมนูอาหาร 

รสชาตอิาหาร การบริการที่แปลกใหม่แลว้ บรรยากาศในเรื่องของเสยีงก็ยงัถอืว่าเป็นสิ่งที่รา้นอาหารฟิวช ัน่ให ้

ความส าคญัมากโดยเพลงในรา้นจะมกีารเปิดเพลงคลอเบาๆ ตลอดเวลา ซึ่งดนตรีส่วนใหญ่จะเนน้ไปที่เพลง
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บรรเลงเพราะๆ เขา้กบับรรยากาศของรา้นและสะทอ้นรสนิยมหรือเอกลกัษณ์ของรา้นอาหารนัน้ๆ ซึ่งปจัจยั

ต่างๆ ที่ผูว้จิยักล่าวมานี้ลว้นแลว้แต่เป็นปจัจยัภายในการการด าเนินงานและบริหารจดัการที่ผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารฟิวช ัน่ก าหนดและควบคุมได ้เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารอย่างสูงสุด ดงันัน้สิง่

ส  าคญัที่สุดที่ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การวางแผนกลยุทธใ์นการบริหาร และการตลาดให ้

เหมาะสม และที่ส  าคญั คือ ตอ้งคน้หาใหไ้ดว้่าลูกคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้ริการอย่างไร มคีวามตอ้งการในการ

ใชบ้ริการอย่างไร เพื่อใหไ้ดคุ้ณลกัษณะของการบริการที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมการใช ้

บริการของลูกคา้มากที่สุด เพราะการที่ธุรกิจมคีุณลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้นัน้ย่อม

ส่งผลท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิารไดม้ากขึ้น และท าใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบในดา้นการแขง่ขนักบัคู่แขง่ทางการ

ตลาด 

 

จากที่มาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจที่จะท าการศึกษา เรื่อง คุณลกัษณะของ

รา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มผีลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อนัจะน ามาซึ่งขอ้มูลส าคญั

เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ นอกจากนัน้ขอ้มูลที่ไดจ้าก

การศึกษายงัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย และการวางแผนการตลาดที่

เหมาะสมกบัความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดร้บัประโยชนสู์งสุด และเกิดผลดต่ีอผูป้ระกอบการ

รายใหม่ที่ด  าเนินธุรกิจดา้นรา้นอาหารฟิวช ัน่ และผูป้ระกอบการรายเดมิจะไดท้ราบถงึพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

การใชร้า้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 

1.  เพือ่ศึกษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

2.  เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

1.  การวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ ว่า

รา้นอาหารควรมคีุณลกัษณะอย่างไรจงึส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารมากทีสุ่ด ซึง่ผูว้จิยัไดจ้  ากดัขอบเขตของ

การเก็บขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยในการศึกษาจะศึกษาถงึขอ้มลู

พื้นฐาน ตลอดจนกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 
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2.  กลุม่ตวัอย่างประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ ทีม่อีายุต ัง้แต่ 20 ปี

ขึ้นไป ท ัง้เพศชายละเพศหญงิ ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยเก็บขอ้มลูระหวา่งวนัที ่

1 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2561 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าไดร้บั 

 

1.  ท าใหท้ราบถงึคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

2.  ผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย และการวางแผน

การตลาดทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพือ่ไดร้บัประโยชนสู์งสุด และเกดิผลดต่ีอผูป้ระกอบการที่

ด  าเนินธุรกจิดา้นรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด 

 

นิยามศพัท ์

 

รา้นอาหารฟิวชัน่ หมายถงึ รา้นอาหารทีจ่  าหน่ายอาหารที่มกีารผสมผสานต ารบัหรอืกรรมวธิกีารปรุง

อาหารของชาตต่ิางๆ โดยไมเ่ลอืกทีจ่ะเป็นสญัชาตใิดสญัชาตหินึ่ง จนเกิดเป็นเมนูอาหารทีแ่ปลกใหม่ 

 

 



6 

 

บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

 การวิจ ัยเรื่ อง คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดว้ยเทคนิควเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม โดยไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหไ้ดก้รอบแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารวจิยั ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหา 2 ส่วน คอื ส่วนแรกเป็นส่วนทีเ่ป็นแนวคิด 

ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งในการวจิยั และส่วนทีส่อง เป็นส่วนเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั  

 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง 

 

1. แนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัการตดัสนิใจ 

 

การตดัสนิใจซื้อ หมายถงึ การที่ผูบ้ริโภคตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ หรือเลอืกใชบ้ริการอย่างใดอย่างหนึ่ง

จากสนิคา้หรือบริการหลายๆ ตวัเลอืก โดยจากการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อของผูบ้ริโภคพบว่าไดม้ี

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการตดัสนิใจซื้อไวด้งันี้ 

 

ความหมายของการตดัสนิใจซ้ือ 

 

ดารา ทปีะปาล (2542 : 10-12) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสนิใจ เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการ

เลอืก หรอืตวัเลอืก สิง่ใดสิง่หนึ่งจากหลายทางที่มอียู่ โดยใคร่ตรองอย่างรอบคอบ ทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ใหม้ากทีสุ่ด เพือ่ใหไ้ดท้างเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากทีสุ่ด 

 

ในขณะที่อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550 : 445) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจซื้อไวว้่า   เป็น

กระบวนการทีผู่บ้รโิภค การตระหนกัถงึปญัหาของตนเอง และการเสาะแสวงหาทางเลอืกต่าง ๆ  โดยมกีารประเมนิ

ค่าทางเลอืกต่าง ๆ และตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง 
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นอกจากนัน้ Dalton (1970 : p. 251) กลา่วว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ การกระท าเกี่ยวกบัการเลอืก โดย

บคุคลจะตดัสนิใจเลอืกทางทีด่ทีีสุ่ด 

 

          กล่าวโดยสรุปการตดัสินใจ หมายถึง การที่บุคคลทราบปญัหาและแสวงหาวิธีในการแกป้ญัหา หรือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยบคุคลจะตดัสนิใจเลือกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลอืก 

โดยจะตอ้งเป็นทางเลอืกที่ดแีละเหมาะสมที่สุดส าหรบัแต่ละบุคคล ซึ่งการตดัสนิใจของบุคคลจะมคีวามแตกต่าง

กนัออกไปโดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของแต่ละบคุคล 

 

กระบวนการและขัน้ตอนในการตดัสนิใจซ้ือ 

 

จากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ การตดัสนิใจของบคุคลแต่ละบคุคลนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ท ัง้นี้

เนื่องจากมาจากว่า ความตอ้งการของบคุคลมคีวามแตกต่างกนัออกไป แต่อย่างไรก็ด ีการตดัสนิใจของบคุคลนัน้

จะประกอบไปดว้ยข ัน้ตอนที่คลา้ยคลงึกนั โดยพบว่ามนีกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถงึข ัน้ตอนในการตดัสนิใจไว ้

ดงันี้ 

 

Simon (1960 : p. 226) ไดก้ล่าวว่า ข ัน้ตอนของการตดัสนิใจจะประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั 3 ประการ 

ดงัต่อไปนี้ 

 

1. การใชค้วามคดิประกอบเหตผุล (Intelligence) เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดัสนิใจจะรบัรูถ้งึโอกาสหรอืปญัหาที่

เกิดขึ้น จากนัน้ผูท้  าการตดัสนิใจเริ่มเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจากท ัง้ตวัปญัหา และสิง่แวดลอ้ม หรอืโอกาสนัน้ 

 

2. การออกแบบ (Design) เป็นข ัน้ตอนที่ผูต้ดัสินใจจะวเิคราะหแ์ละพฒันาทางต่างที่เป็นไปไดใ้นการ

แกป้ญัหา เพือ่น าไปใชป้ระกอบตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการปฏบิตัทิี่เหมาะสม การทีจ่ะประสบความส าเร็จไดใ้น

ข ัน้ตอนนี่ ผูท้  าการตดัสินใจจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในปญัหา มคีวามคิดสรา้งสรรค ์พยายามที่จะหาทางออกของ

ปญัหา และตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นปญัหานัน้ 

 

3. การคดัเลอืก (Choice) เป็นข ัน้ตอนทีผู่ท้  าการตดัสนิใจจะท าการคดัเลอืกแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบั

สถานการณท์ีสุ่ด  
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 ในขณะที ่อดุลย ์จาตรุงคกลุ (2543 : 58) ไดก้ลา่วไวว้า่ ข ัน้ตอนในการตดัสนิใจ ประกอบไปดว้ยข ัน้ตอน

ท ัง้หมด 5 ข ัน้ตอนดว้ยกนั ดงันี้ 

 

1. ผูต้ดัสนิใจรบัรูถ้งึโอกาส หรอืปญัหาทีเ่กิดขึ้น 

 

2. ผูต้ดัสนิใจรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหา ศึกษาและวเิคราะหป์ญัหา และก าหนดทางเลอืกที่เป็นไปได ้

เพือ่การวเิคราะหท์างเลอืกในการตดัสนิใจ 

 

3. ผูต้ดัสนิใจจะท าการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่คิดว่าเหมาะสมกบัลกัษณะของปญัหาและสถานการณ์ 

เพือ่น าไปปฏบิตัต่ิอไป 

 

4. ผูต้ดัสนิใจจะด าเนินการ เพือ่น าผลการตดัสนิใจไปปฏบิตั ิ

 

5. ภายหลงัการน าผลการตดัสนิใจไปด าเนินงาน ตอ้งท าการตดิตามผลของการปฏบิตั ิเพือ่ตรวจสอบว่า

การด าเนินงานมปีระสทิธภิาพเพยีงใด และตอ้งปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณอ์ย่างไร 

 

ในขณะเดยีวกนัศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552 : 219) ไดก้ล่าวว่า ข ัน้ตอนหรือกระบวนการในการตดัสนิใจ 

(Buying decision process) จะประกอบไปดว้ยกระบวนการ 5 ข ัน้ตอน คอื 

 

1. การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรบัรูป้ญัหา (Problem recognition)การที่

บคุคลรบัรูถ้งึความตอ้งการภายในของตน ซึง่อาจเกิดขึ้นเองหรอืเกิดจากสิ่งกระตุน้ภายในและภายนอก เช่นความ

หวิ ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจบ็ปวด ฯลฯ ซึง่รวมถงึความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 

needs) ความตอ้งการที่เป็นความปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา (Psychological needs) สิ่ง

เหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อถึงระดบัหนึ่ งจะกลายเป็นสิ่งกระตุน้ บุคคลจะเรียนรูถ้ึงวิธีที่จะจดัการกบัสิ่งกระตุน้จาก

ประสบการณใ์นอดตี ท าใหเ้ขารูว้า่จะตอบสนองสิง่กระตุน้อย่างไร     

 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search)  ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และสิ่งที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งมากขึ้น แหล่งขอ้มลูที่

ผูบ้รโิภคแสวงหาและมอีทิธพิลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเลอืก โดยแหลง่ขอ้มลูประกอบดว้ 
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    2.1 แหลง่บคุคล (Personal sources) ไดแ้ก่ สมาชกิในครอบครวั ญาต ิคนรูจ้กั 

 

    2.2 แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ สื่อการโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนการคา้ การ

บรรจภุณัฑ ์

 

    2.3 แหลง่ประสบการณ ์(Experiential sources) ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ การใชส้นิคา้ 

 

    2.4 แหลง่ชมุชน (Public sources) ไดแ้ก่ สือ่มวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 

    2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่หน่วยงานที่ส  ารวจคุณภาพผลติภณัฑห์รือหน่วย

วจิยัภาวะตลาดของผลติภณัฑ ์ประสบการณต์รงของผูบ้รโิภคในการทดลองใชล้ติภณัฑอ์ทิธพิลของแหลง่ขอ้มลูจะ

แตกต่างกนัตามชนิดของผลติภณัฑ ์และลกัษณะส่วนบคุคลของผูบ้รโิภค โดยท ัว่ไปผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูต่างๆ จาก

แหลง่การคา้ ซึง่เป็นแหลง่ขอ้มลูทีน่กัการตลาดสามารถควบคุมการใหข้อ้มลูได ้โดยปกตขิอ้มลูจากแหลง่การคา้ให ้

ขอ้มลูท ัว่ๆ ไป แก่ผูซ้ื้อ  แต่ขอ้มลูจากแหล่งบคุคลจะช่วยประเมนิผลผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ นกัการตลาดสามารถ

พจิารณาความส าคญัของแหล่งขอ้มูลโดยสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคว่ารูจ้กัผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร และแหล่งขอ้มูลใดที่มี

อทิธพิลมากต่อผูบ้รโิภค 

 

 3. การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูมาแลว้จากข ัน้ทีส่อง 

ผูบ้รโิภคจะเกดิความเขา้ใจและประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ กระบวนการประเมนิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมดีงันี้ 

 

    3.1 คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์

 

    3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้ า้หนกัความส าคญัส าหรบัคุณสมบตัิผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั นกัการตลาดตอ้ง

พยายามคน้หาและจดัล  าดบัส าหรบัคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์

 

    3.3 ผูบ้ริโภคมกีารพฒันาความเชื่อถอืเกี่ยวกบัสนิคา้ เนื่องจากความเชื่อถอืของผูบ้ริโภคขึ้นอยู่กบั

ประสบการณข์องผูบ้รโิภคและความเชื่อถอืเกี่ยวกบัตราผลติภณัฑจ์ะเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 
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    3.4 ผูบ้รโิภคมทีศันคตใินการเลอืกตราสนิคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมนิผลเริ่มตน้ดว้ยการก าหนด

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีเ่ขาสนใจ และเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑต์ราต่างๆ 

 

 4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase decision)  ผูบ้ริโภคจะตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑท์ี่เขาชอบมากที่สุด และ

ปจัจยัต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมนิผลพฤตกิรรมและการตดัสนิใจซื้อ 3 ประการ คือหลงัจากประเมนิทางเลอืก 

ก่อนที่จะเกิดความตัง้ใจซื้อ และเกิดการตดัสนิใจซื้อในการตดัสนิใจซื้อแต่ละครัง้ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสนิใจในเรื่อง

ต่างๆ ดงันี้ 

 

    4.1  เลอืกที่จะซื้อผลติภณัฑน์ัน้หรือไม่ แทจ้ริงแลว้ม ี3 ทางเลอืก คือ ซื้อสินคา้นัน้ ซื้อสินคา้อื่น

ทดแทน หรอืไมซ่ื้อเลย 

 

    4.2  ถา้ซื้อจะซื้อยีห่อ้ใด 

 

    4.3  จะซื้อทีใ่ด 

 

    4.4  จะซื้อจ านวนเท่าใด 

 

    4.5  จะซื้ออย่างไร 

 

 5. พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ (Post purchase behavior) ภายหลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้หรือ

บริการแลว้ พฤตกิรรมหลงัการซื้อบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซื้อเพิม่ขึ้น หรืออาจประเมนิการซื้อที่ไดต้ดัสนิใจ

ซื้อไปแลว้ ในหลายกรณี เมือ่ผูซ้ื้อสนิคา้หรอืบรกิารอย่างหนึ่งอย่างใดไปแลว้ ก็จะท าใหแ้รงดลใจ ท าใหเ้กิดการซื้อ

สนิคา้หรอืบรกิารอกีอย่างตามมา อย่างไรก็ตาม ในบางคร ัง้ผูบ้รโิภคยงัอาจประเมนิการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ื้อไป

นัน้อกีคร ัง้หนึ่ง ผลติภณัฑท์ี่ซื้อไปนัน้สามารถแกป้ญัหาตามที่เขาตอ้งการไดจ้ริง ตามค าโฆษณาหรือไม่ผลติภณัฑ์

นัน้ตรงตามลกัษณะทีค่าดหวงัไวห้รอืไม ่หากผูบ้รโิภคไดร้บัความพอใจก็จะท าใหเ้กิดการซื้อซ  า้เมือ่สนิคา้หรอืบรกิาร

นัน้ใชห้มดไป และจะบอกกลา่วไปยงัผูบ้รโิภครายอื่นๆ ทีม่คีวามสนใจ ในผลติภณัฑเ์ดยีวกนัต่อๆในทางบวก และ

ในทางตรงกนัขา้มหากไม่ไดร้บัความพอใจก็อาจจะหนัไปซื้อผลติภณัฑย์ี่หอ้อื่น ตราอื่น และจะบอกกล่าวไปยงั

ผูบ้รโิภครายอืน่ๆ ในทางลบ 
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 กล่าวโดยสรุป กระบวนการตดัสินใจซื้อจะประกอบไปดว้ย 5 ข ัน้ คือ การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ การ

แสวงหาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ซึ่งจะเห็นไดว้่า กว่าที่

บุคคลจะตดัสนิใจซื้อสนิคา้ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจะตอ้งผ่านกระบวนการท ัง้ 5 ข ัน้ เพื่อหลกีเลีย่งความ

เสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นไดจ้ากการซื้อ ดงันัน้นกัการตลาดจงึตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของปจัจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารไดง้า่ยมากขึ้น 

 

ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจซ้ือ 

 

 จากทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้วา่ การตดัสนิใจซื้อของบคุคลแต่ละบคุคลจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยจาก

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูพบวา่ การทีบ่คุคลตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนันัน้ขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายปจัจยั โดยพบวา่มี

นกัวชิาการไดส้รุปปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อไวด้งันี้ 

 

 อดุลย ์จาตรุงคกลุ (2550 : 123) ไดก้ลา่วถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคว่า 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค (Determinants of consumer  behavior) ไดแ้ก่ ปจัจยั

ทีอ่ยู่ภายในของบคุคล (Internal variables) และประการทีส่อง คอื ปจัจยัทีอ่ยู่ภายนอกของบคุคล (External 

variables) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 1.ปจัจยัภายในของบคุคล ประกอบดว้ยความตอ้งการ (Needs) หมายถงึ สิง่ทีจ่  าเป็นต่อร่างกายทาง

กายภาพ  และทางจติใจของบคุคล ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

     1.1 แรงจูงใจ (Motives) หมายถงึ สิง่กระตุน้หรอืความรูส้กึทีเ่ป็นสาเหตทุีท่  าใหบ้คุคลกระท า หรอืมี

พฤตกิรรมในรูปแบบทีแ่น่นอน   

 

     1.2 บคุลกิภาพ (Personality) หมายถงึ ลกัษณะพเิศษของมนุษยห์รอืลกัษณะอปุนิสยัทีไ่ดส้รา้งขึ้นใน

ตวัของบคุคลทีท่  าใหบ้คุคลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอืน่ๆ   

 

     1.3 การรู ้ (Awareness) หมายถงึ การมคีวามรูใ้นบางสิง่บางอย่างไดโ้ดยผ่านประสาทท ัง้หา้ คอื ได ้

เหน็ ไดย้นิ ไดรู้ส้กึ   
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     1.4 การรบัรู ้ การสมัผสัรู ้ (Perception) หมายถงึ การตคีวามหมายของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่ของหรอื

ความคดิทีส่งัเกตเหน็ได ้หรอือะไรก็ตามทีถ่กูน าเขา้มาสู่ความสนใจของผูบ้รโิภคโดยผ่านทางประสาทท ัง้หา้ 

 

     1.5 การเรยีนรู ้(Learning) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงใดๆ ในความนึกคดิของผูบ้รโิภคการตอบสนอง

หรอืพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจากการไดป้ฏบิตั ิประสบการณห์รอืการเกิดขึ้นของสญัชาตญาณ 

 

     1.6 ทศันคต ิ(Attitudes)หมายถงึกลุม่กวา้งๆของความรูส้กึทีม่อียู่ภายในตวัของมนุษยห์รอืความเหน็

ทีเ่ป็นรูปแบบของพฤตกิรรมของบคุคล 

 

 2. ปจัจยัภายนอกของบคุคล หรอือทิธพิลของสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวับคุคล ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

     2.1 อทิธพิลของครอบครวั (Family influences) เป็นอทิธพิลทีเ่กิดจากสมาชกิภายในครวัเรอืน 

 

     2.2 อทิธพิลของสงัคม (Social influences) เป็นผลลพัธจ์ากการตดิต่อกนัของบคุคลทกุคนกบัคนอื่น 

ๆ ทีน่อกเหนือไปจากครอบครวั 

 

     2.3 อทิธพิลของธุรกจิ (Business influences) การตดิต่อโดยตรงของบคุคลทีม่ต่ีอธุรกจิ รา้นคา้หรอื

โดยผ่านทางการขายโดยใชบ้คุคล และการโฆษณา 

 

     2.4 อทิธพิลของวฒันธรรม (Cultural influences) เป็นเรื่องของความเชื่อทีม่อียู่ในตวัของบคุคลและ

การลงโทษในสงัคมทีพ่ฒันาขึ้นอยู่ตลอดเวลาดว้ยระบบของสงัคมนัน้ 

 

     2.5 อทิธพิลทางเศรษฐกจิหรอือทิธพิลของรายได ้(Economic or income influences) เป็นขอ้จ ากดั

หรอืตวัก าหนดทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในรูปของตวัเงนิและปจัจยัอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

 

 ในขณะเดยีวกนั ทวิา พงษธ์นไพบูลย ์(2544:34) ไดก้ลา่วถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค

วา่ สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ โดยพจิารณาจากสิง่แวดลอ้มภายนอกจนถงึสิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจของผูบ้รโิภค ซึง่

สามารถสรุปไดเ้ป็น 6 ปจัจยัส  าคญัดงันี้ 
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 1. อายุ โดยจะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการในสนิคา้นัน้ๆ เช่น คนทีอ่ายุนอ้ยๆ มกัชอบซื้อเสื้อผา้แนว

แฟชัน่ ทนัสมยั แต่เมือ่มอีายุมากขึ้นมกัจะชอบซื้อสนิคา้เสื้อผา้ทีเ่หมาะสมกบัตนเองมากกวา่จะซื้อเสื้อผา้ตามแฟชัน่

นิยม เป็นตน้ 

 

 2.วฎัจกัรของผูบ้รโิภค โดยวฏัจกัรแต่ละช่วงชวีติจะหมนุเวยีนเปลีย่นไปตามอายุและบทบาททีด่  ารงอยู่ 

เช่น ช่วงเป็นเดก็ ช่วงวยัศึกษา ช่วงวยัท างาน เป็นตน้ แต่ละช่วงจงัหวะชวีติเหลา่นี้ทีจ่ะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการ

ทีแ่ตกต่างกนัไป 

 

 3. อาชพีของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ก็อาจไมจ่ าเป็นตอ้งสนใจในวถิคีวามเป็นอยู่นอกจาก

เรื่องขา้วปลาอาหารและปจัจยั 4 แต่หากผูบ้รโิภคเป็นพนกังานของบรษิทัเอกชน อาจมคีวามจ า เป็นตอ้งแต่งกายให ้

ดูดสีมสถานภาพ และยิง่ผูบ้รโิภคอยู่ในสถานภาพทีสู่งขึ้นไปอกี สญัลกัษณข์องความส าเร็จท ัง้หลายก็จะยิง่มี

ความจ าเป็นมากขึ้น 

 

 4. สภาวะการเงนิ ในทีน่ี้  หมายถงึ เงนิเดอืนจากการท างาน ยงัรวมถงึรายไดอ้ืน่ๆ  เช่น เงนิค่าจา้งพเิศษ 

เงนิโบนสั เงนิออม ผูบ้รโิภคทีม่สีภาวะการเงนิทีม่ ัน่คงย่อมมโีอกาสเลอืกซื้อผลติภณัฑไ์ดม้ากกวา่ผูท้ีม่สีภาวะทาง

การเงนิไมม่ ัน่คง ส่งผลใหน้กัการตลาดตอ้งท างานหนกัมากขึ้นดว้ยการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หม้ตีน้ทนุ

การผลติทีต่  า่ เพือ่จะไดก้ าหนดราคาไดเ้หมาะสมกบัความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้รโิภค หากไมส่ามารถรกัษา

ราคาใหต้ า่ไดบ้รษิทัอาจตอ้งมบีรกิารเสรมิเพือ่ใหผู้บ้รโิภคมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะซื้อผลติภณัฑข์องบรษิทั 

 

 5. รูปแบบการด าเนินชวีติ ซึง่มอีทิธพิลท าใหเ้กิดความตอ้งการผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั รูปแบบการด าเนิน

ชวีติของผูห้ญงิโสดท างานย่อมตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างจากคุณแมท่  างานดงันัน้รูปแบบการด าเนินชวีติจงึ

สะทอ้นในหลายแงม่มุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูบ้รโิภคนัน้ๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องชนชัน้ทางสงัคม บคุลกิภาพ ความรูส้กึนึกคดิ 

การใชเ้วลาวา่ง บทบาทของรูปแบบการด าเนินชวีติจงึช่วยใหน้กัการตลาดท างานไดอ้ย่างมทีศิทาง 

 

 6. บคุลกิภาพ หมายถงึ ปจัจยัดา้นอปุนิสยัใจคน ซึง่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อ  เช่น เป็นคนมคีวาม

เชื่อม ัน่ในตวัเอง เป็นคนหวัแขง็ยดึถอืยดึม ัน่ เป็นคนโอนอ่อนยอมรบัการเปลีย่นแปลงได ้เมือ่ทราบบคุลกิภาพของ

ผูบ้รโิภคเป้าหมายแลว้ก็สามารถก าหนดภาพลกัษณข์องผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกนัได ้
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 กลา่วโดยสรุปปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคจะประกอบไปดว้ยปจัจยัหลาย ปจัจยัทีส่  าคญั 

เช่น การรบัรู ้เรยีนรู ้บคุลกิภาพ รูปแบบการด าเนินชวีติ อายุ อาชพี ฯลฯ ซึง่ผูผ้ลติสนิคา้หรอืเจา้ของบรกิารจะตอ้ง

ท าความเขา้ใจและตอ้งทราบใหไ้ดว้า่ ในการทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อสนิคา้ หรอืบรกิารของตนนัน้ ปจัจยัใดบา้งที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด เพือ่น าไปปรบัปรุงสนิคา้หรอืบรกิารของตนเองให ้

สามารถตอบสนองและกระตุน้ใหผู้บ้รโิภค หรอืผูใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารของตนเองใหไ้ดม้ากขึ้น 

 

 จากแนวคดิเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ และกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคที่กลา่วมาท ัง้หมดสามารถ

สรุปไดว้า่ การตดัสนิใจซื้อและพฤตกิรรมการซื้อของบคุคลแต่ละบคุคลจะประกอบไปดว้ย กระบวนการในการ

ตดัสนิใจ 5 ข ัน้ตอน คอื การรบัรูถ้งึปญัหา การแสวงหาวธิแีกไ้ข  การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ และความรูส้กึ 

รวมท ัง้พฤตกิรรมหลงัการซื้อโดยการตดัสนิใจของบคุคลแต่ละบคุคลจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบัปจัจยั

หลายต่าง ๆ เช่น อายุ ทศันคต ิ การรบัรู ้การเรยีนรู ้รูปแบบการด าเนินชวีติ และบคุลกิภาพ เป็นตน้ 

 

 จากขอ้มลูแนวคดิเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ และกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคทีไ่ดก้ลา่วมาท ัง้หมด 

ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิดงักลา่วมาใชเ้ป็นขอ้มลู กรอบแนวความคดิและเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัในครัง้นี้ เพือ่ให ้

ทราบวา่ ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่เป็นอย่างไร  

 

2. แนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื การกระท าของบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัและการใชส้นิคา้และบรกิาร รวมไป

ถงึกระบวนการตดัสนิใจซื้อตดัสนิใจใชบ้รกิารอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันัน้ในการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็น

แนวทางในการศึกษาเกี่ยวกบัความตอ้งการ และรูปแบบพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ จงึมคีวาม

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคโดยจากการศึกษาขอ้มลู พบวา่ มผูีใ้หค้วามหมาย

ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวห้ลายท่าน ดงันี้ 

 

ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

 ศิวารตัน ์ณ ปทมุ (2550) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า เป็นการกระท าของบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการไดร้บัและการใชส้นิคา้และบรกิาร รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจทีม่อียู่ก่อนและมสี่วนในการ

ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักลา่ว 
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 ธ ารงค ์อดุมไพจติรกลุ(2551) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวว้า่เป็นพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภค

แสดงออกไมว่า่จะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช ้ ประเมนิผล หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ ์ บรกิาร และแนวคดิต่างๆ ซึง่

ผูบ้รโิภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใช ้

ทรพัยากรทีม่อียู่ ท ัง้เงนิ เวลา และก าลงัเพือ่บรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซื้ออะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อ

เมือ่ไร อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน 

 

 โดยศึกษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตอ้งมกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพือ่คน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมการซื้อและการใชข้องผูบ้รโิภคเพือ่ทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซื้อและการใชข้อง

ผูบ้รโิภคค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยค าถามทีใ่ชใ้นการศึกษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะประกอบดว้ย 6Ws และ 1H 

ซึง่ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพือ่คน้หาค าตอบ 7 ประการ 

ดงันี้ 

 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพือ่ทราบลกัษณะของ

กลุม่เป้าหมายทีใ่ชบ้รกิาร 

 

 2. ผูบ้รโิภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เกี่ยวกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อตอ้งการได ้

จากผลติภณัฑ ์ 

 

 3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ (Why does the consumer buy?) วตัถปุระสงคใ์นการซื้อของผูบ้รโิภคว่าจะซื้อ

เพือ่อะไร  

 

 4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) บทบาทของกลุม่ต่าง ๆ ทีม่ี

อทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ ประกอบดว้ย ผูร้เิริ่ม ผูม้อีทิธพิล ผูต้ดัสนิใจซื้อ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้

 

 5. ผูบ้รโิภคซื้อเมือ่ใด (When does the consumer buy?) โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงวนัใดของเดอืน 

ช่วงเวลาใดของวนั 

 

 6. ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน (Where does the consumer buy?) ช่องทางหรอืแหลง่ทีผู่บ้รโิภคไปท าการซื้อ  
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 7. ผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ข ัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อประกอบดว้ย การ

รบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก ตดัสนิใจซื้อ ความรูส้กึภายหลงัการซื้อ 

 

ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือของผูบ้รโิภค 

 

 การศึกษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาวา่ลกัษณะของผูซ้ื้อ และความรูส้กึนึก

คดิในการเกดิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลมากจากสิง่ใดบา้ง โดยการศึกษาถงึลกัษณะของผูซ้ื้อทีเ่ป็น

เป้าหมายจะมปีระโยชนส์  าหรบันกัการตลาด คอื ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพือ่ทีจ่ะจดัส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารต่าง ๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อทีเ่ป็นเป้าหมายไดถ้กูตอ้ง จากกรณีศึกษาขอ้มลู

พบวา่ ไดม้ผูีก้ลา่วถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไวด้งันี้ 

 

 Kotler, Philip. (1997) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคซึง่ม ี 4 ประการไดแ้ก่ ปจัจยั

ดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบคุคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Culture factor) เป็นสญัลกัษณแ์ละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึ้น โดยเป็นทีย่อมรบัจาก

รุ่นหน่ึงไปสู่อกีรุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมหนึ่ง ค่านิยมในวฒันธรรมจะ

ก าหนดลกัษณะของสงัคม และก าหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจากสงัคมอืน่ วฒันธรรมเป็นสิง่ก าหนดความ

ตอ้งการและพฤตกิรรมของบคุคล โดยวฒันธรรมแบง่ออกเป็น วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และชัน้ของ

สงัคม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

     1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบคุคลในสงัคม เช่น ลกัษณะนิสยัของคน

ไทยซึง่เกดิจากการหลอ่หลอมพฤตกิรรมของสงัคมไทย ท าใหม้ลีกัษณะพฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

     1.2 วฒันธรรมกลุม่ย่อย (Subculture) หมายถงึ วฒันธรรมของแต่ละกลุม่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและ

แตกต่างกนัซึง่มอียู่ภายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมย่อยเกดิจากพื้นฐานทางภมูศิาสตรแ์ละ

ลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์

 

     1.3 ช ัน้ของสงัคม (Social Class) มดีงันี้ (1) บคุคลภายในชัน้สงัคมเดยีวกนัมแีนวโนม้จะประพฤติ

เหมอืนกนั และบรโิภคคลา้ยคลงึกนั (2) บคุคลจะถูกจดัล  าดบัสูงหรอืต าตามต าแหน่งทีย่อมรบัในสงัคมนัน้ (3) ช ัน้
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ของสงัคมแบ่งตามอาชพี รายไดฐ้านะตระกูล ต าแหน่งหนา้ที ่หรอืบคุลกิลกัษณะ (4) ช ัน้สงัคมเป็นล  าดบัข ัน้ตอนที่

ต่อเน่ืองกนั และบคุคลสามารถเปลีย่นช ัน้ของสงัคมใหสู้งขึ้น หรอืต า่ลงได ้ลกัษณะชัน้ของสงัคมแบ่งออกเป็นกลุม่

ใหญ่ได ้3 ระดบัและเป็นกลุม่ย่อยได ้6 ระดบั 

 

 2. ปจัจยัดา้นสงัคม (Social factor) เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนั และมอีทิธพิลต่อ 

พฤตกิรรมการซื้อ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ยกลุม่อา้งองิ ครอบครวั บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

 

     2.1 กลุม่อา้งองิ (Reference groups) เป็นกลุม่ทีบ่คุคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย กลุม่นี้จะมอีทิธพิลต่อ

ทศันคต ิความคดิเหน็ และค่านิยมของบคุคลในกลุม่อา้งองิ กลุม่อา้งองิแบง่ออกเป็น 2 ระดบั คอื 

 

  2.1.1  กลุม่ปฐมภูม ิ(Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพือ่นสนิท และเพือ่นบา้น 

 

  2.1.2  กลุม่ทตุยิภมู ิ (Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุม่บคุคลชัน้น าในสงัคม เพือ่นร่วมอาชพี

และร่วมสถาบนั บคุคลกลุม่ต่าง ๆ  ในสงัคม กลุม่อา้งองิ จะมอีทิธพิลต่อบคุคลในกลุม่ ทางดา้นการเลอืกพฤตกิรรม

และการด ารงชวีติ รวมท ัง้ทศันคต ิและแนวความคดิของบคุคล เน่ืองจากบคุคลตอ้งการใหเ้ป็นทีย่อมรบัในกลุม่ จงึ

ตอ้งปฏบิตัติาม และยอมรบัความคดิเหน็ต่างจากกลุม่อทิธิ 

 

     2.2 ครอบครวั (Family) บคุคลในครอบครวัถอืวา่มอีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อทศันคต ิ ความคดิเหน็และ

ค่านิยมของบคุคล 

 

     2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บคุคลจะเกี่ยวขอ้งกบัหลายกลุม่ เช่น ครอบครวักลุม่

อา้งองิ องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บคุคลจะมบีทบาทและสถานะทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ ดงันัน้จงึจ าเป็นจะตอ้ง

วเิคราะหว์า่ใครมบีทบาทเป็นผูค้ดิรเิริ่ม ผูต้ดัสนิใจซื้อผูม้อีทิธพิล ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

 

 3.  ปจัจยัส่วนบคุคล (Personal factors) การตดัสนิใจของผูซ้ื้อ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบคุคลของ

คนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ ข ัน้ตอนวฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศึกษา รูปแบบการ

ด ารงชวีติ บคุลกิภาพ เป็นตน้ 

 



18 

  

 4. ปจัจยัทางจติวทิยา (Psychological factor) การเลอืกซื้อของบคุคล ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้น

จติวทิยา ซึง่ถอืวา่เป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภค ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อและการใชส้นิคา้ปจัจยัภายใน

ประกอบดว้ย (1) การจูงใจ (2) การรบัรู ้ (3) การเรยีนรู ้ (4) ความเชื่อถอื (5) ทศันคต ิ (6) บคุลกิภาพ (7) 

แนวความคดิของตนเอง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และคณะ, 2550 : 138 - 144) 

 

 กลา่วโดยสรุป พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศึกษาถงึกระบวนการในแต่ละข ัน้ตอนทีส่่งผล และเกี่ยวขอ้ง

กบัการเกดิพฤตกิรรมในการซื้อ การใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบไปดว้ย 1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who 

is in the target market ?) 2.ผูบ้รโิภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 3.ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ 

(Why does the consumer buy?) 4.ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) 

5.ผูบ้รโิภคซื้อเมือ่ใด (When does the consumer buy?) 6.ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน (Where does the consumer 

buy?) และ 7.ผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)   

 

 จากการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาถงึความตอ้งการ และรูปแบบพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ของผูบ้รโิภคในปจัจบุนั เพือ่ให ้

ไดแ้นวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึ้นต่อไป  

 

3. แนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัสว่นประสมทางการตลาด 

 

 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัส  าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้ผ้ลติสนิคา้หรอืเจา้ของบรกิารสามารถขายสนิคา้

หรอืบรกิารของตนเองไดม้ากกวา่คู่แขง่ โดยส่วนประสมทางการตลาดของสนิคา้ทีเ่ป็นผลติภณัฑจ์ะประกอบไปดว้ย 

ส่วนประสมทางการตลาด 4 องคป์ระกอบ แต่ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิดา้นการบรกิารจะประกอบไปดว้ย

องคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ โดยจากการศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิดา้นการบรกิาร

พบวา่มนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของส่วนปะสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวด้งันี้ 
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ความหมายของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 

 พษิณุ จงสถติยว์ฒันา (2554 : 10)  กลา่วว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix)  หมายถงึ ปจัจยั

แปรผนัทางการตลาดทีผู่บ้รหิารการตลาดเสนอใหแ้ก่ตลาดเป้าหมาย เพือ่บ  าบดัความตอ้งการ พรอ้มท ัง้น าความ

พอใจสูงสุดมาสูต่ลาดเป้าหมาย  ในขณะทีธ่นวรรณ แสงสุวรรณ  (2557 : 28 - 29) ไดก้ลา่ววา่ ส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถงึ กลยุทธก์ารตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

(Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ปจัจยัดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) ปจัจยัดา้นการสรา้งและการ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทกุตวัมคีวามเกี่ยวพนักนั และเท่า

เทยีมกนัขึ้นอยู่กบัผูบ้รหิารจะวางกลยุทธโ์ดยเนน้น า้หนกัทีป่จัจยัใดมากกวา่เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ด 

 

 โดยทีธ่งชยั สนัตวิงษ ์(2550 : 34) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดวา่ หมายถงึ การผสมที่

เขา้กนัไดอ้ย่างดเีป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของการก าหนดราคา การส่งเสรมิการขาย ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายและระบบ

การจดัจ าหน่ายซึง่ไดม้กีารจดัออกแบบเพือ่ใชส้  าหรบัการเขา้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการ 

 

 นอกจากนัน้เสร ีวงษม์ณฑา (2542 : 17) ยงัไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix หรอื 4Ps) ไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนั เพือ่

ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย หรอืเป็นเครื่องมอืทีใ่ชร่้วมกนัเพือ่ใหบ้รรล ุ วตัถปุระสงคท์างการ

ตดิต่อสือ่สารขององคก์าร 

 

 กลา่วโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ กลยุทธท์างการตลาดทีม่คีวามส าคญักบัผูผ้ลติสนิคา้

หรอืเจา้ของธุรกจิการบรกิาร เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัส  าคญัทีจ่ะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารเกิดการ

ยอมรบั พงึพอใจและตดัสนิใจใชบ้รกิารไดม้ากกวา่สนิคา้หรอืบรกิารคู่แขง่ หากผูผ้ลติสนิคา้หรอืเจา้ของธุรกจิให ้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดใหถ้กูตอ้ง ตรงใจ เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิาร 
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องคป์ระกอบของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 

 จากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่สว่นประสมทางการตลาดจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ      7 ประการ

ดว้ยกนั ซึง่จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง พบวา่มนีกัวชิาการหลายท่านไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวด้งัน้ี 

 

 1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product)  หมายถงึ สิง่ใดสิง่หนึ่งทีถ่กูน าเสนอสู่ตลาดเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และสรา้งคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพงึพอใจใหเ้กิดขึ้น โดย

ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมคีุณประโยชนห์ลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีลู่กคา้คาดหวงั 

(Expected Product) หรอืเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถงึการน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ 

(Potential Product) เพือ่ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต ผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอขายอาจมตีวัตนหรอืไมม่ี

ตวัตนก็ได ้

 นอกจากนัน้ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์(2556 : 53)  ยงัไดก้ลา่วเพิม่เตมิไวว้า่ ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตนสามารถจบัตอ้ง

ได ้จะมอีงคป์ระกอบต่างๆ ดงันี้ 

 

 1. ตวัผลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย (Product variety) โดยตวัผลติภณัฑต์อ้งมหีลากหลายเพือ่ให ้

ผูบ้รโิภคไดจ้ดัหาไดต้ามความสนใจ และความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

 2. คุณภาพ (Quality) ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพเกิดขึ้นไดเ้พราะผูผ้ลติมคีวามตัง้ใจจะผลติใหด้ทีีสุ่ด ในเวลา

เดยีวกนัสนิคา้ทีม่คีุณภาพมากทีสุ่ดย่อมมรีาคาสูงตามไปดว้ย ดงันัน้ การผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพระดบัใดขึ้นอยู่กบั

ความตอ้งการของตลาด และผูบ้รโิภคเตม็ใจซื้อในราคาทีส่ามารถซื้อได ้เช่น สนิคา้เกษตร จะแบง่เป็นเกรดเอ เกรด

บ ีและเกรดซ ีผลผลติทีเ่ป็นเกรดเอจะมรีาคาสูงกวา่เกรดซ ี

 

 3. การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัของตวัผลติภณัฑ ์เพราะความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคจะซื้อสนิคา้ไปใชจ้ะขึ้นอยู่กบัปจัจยั 2 ประการ ประการแรก คอื คุณค่าในประโยชนท์ีจ่ะใช ้และคุณค่า

ทางใจ ดงันัน้ การออกแบบตอ้งเนน้ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค และความชอบของลูกคา้ 

 

 4. รูปลกัษณ ์ (Feature) ตวัผลติภณัฑจ์ะตอ้งมลีกัษณะทีป่รากฏเป็นเอกลกัษณท์ีเ่ด่นใหก้บัผลติภณัฑท์ี่

ลูกคา้รูจ้กัและจ าได ้
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 5. ชื่อตรายีห่อ้ (Brand name) เป็นชื่อเรยีกผลติภณัฑซ์ึง่แสดงถงึลกัษณะชื่อเสยีง คุณภาพของสนิคา้และ

ความเชื่อม ัน่ของผลติภณัฑ ์

 

 6. การบรรจภุณัฑ ์(Packaging) รูปร่างและลกัษณะของหบีห่อจะเป็นปจัจยัแสดงถงึคุณภาพ คุณสมบตัิ

ของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท ส่งผลคอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

 

 7. ขนาด (Size) ขนาดเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัของผลติภณัฑอ์กีอย่างหนึ่ง ท าอย่างไรจงึจะใหผ้ลติภณัฑ ์

มขีนาดตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค และตอ้งพจิารณาอกีวา่ควรจะมกีี่ขนาด แต่ละขนาดควรจะมรูีปแบบอย่างไร 

 

 8. การบรกิาร (Service) ผลติภณัฑบ์างประเภท จ าเป็นตอ้งมกีารบรกิารควบคู่กนัไปกบัการใชผ้ลติภณัฑ์

นัน้ 

 

 9. การรบัประกนั (Warranties) เป็นการใหค้ าม ัน่วา่หากผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคซื้อไปใชเ้กิดความเสยีหาย

ในระยะเวลาทีก่  าหนดทางผูข้ายจะรบัผดิชอบตามสญัญาการประกนัทีท่  าไว ้

 

 10. การรบัคนื (Return) เป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูข้ายวา่ถา้สนิคา้นัน้ไมม่คีุณภาพผูข้ายจะรบัคนื

ภายในช่วงเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

 

 คุณสมบตัทิีส่  าคญัของผลติภณัฑ ์(ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์: 2546) 

 

 1. คุณภาพผลติภณัฑ ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างานและวดัความคงทนของผลติภณัฑ ์

เกณฑใ์นการวดัคุณภาพควรยดึถอืหลกัความพงึพอใจของลูกคา้และคุณภาพทีเ่หนือกวา่คู่แขง่ขนั ถา้สนิคา้คุณภาพ

ต า่ผูซ้ื้อจะไมซ่ื้อซ  า้ ถา้สนิคา้คุณภาพสูงเกนิอ านาจซื้อของผูบ้รโิภคสนิคา้ก็ขายไมไ่ด ้ นกัการตลาดตอ้งพจิารณาวา่

สนิคา้ควรมคีุณภาพระดบัใดบา้งและตน้ทนุเท่าใดจงึจะเป็นทีพ่อใจของผูบ้รโิภครวมท ัง้คุณภาพสนิคา้ตอ้งสม า่เสมอ 

และมมีาตรฐานเพือ่ทีจ่ะสรา้งการยอมรบั  

 

 2. ลกัษณะทางกายภายของสนิคา้ (Physical Characteristics of Goods) เป็นรูปร่าง ลกัษณะทีลู่กคา้

สามารถมองเหน็ไดแ้ละสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัท ัง้ 5 คอื รูป รส กลิน่ เสยีง สมัผสั เช่น รูปร่างลกัษณะ

รูปแบบ การบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้  
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 3. ราคา (Price) เป็นจ านวนเงนิซึง่แสดงเป็นมลูค่าทีผู่บ้รโิภคยอมจ่ายเงนิเพือ่แลกกบัผลประโยชนท์ี่จะ

ไดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิารการตดัสนิในดา้นราคาไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นราคาสูงหรอืต า่แต่เป็นราคาทีผู่บ้รโิภคเกดิการ

รบัรูใ้นคุณค่า (Perceived Value)  

 

 4. ชื่อเสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ ค า สญัลกัษณก์ารออกแบบหรอื ส่วนประสม

ของสิง่ดงักลา่ว เพือ่ระบถุงึสนิคา้ และบรกิารของผูข้ายรายใดรายหนึ่งหรอืกลุม่ของผูข้ายเพือ่แสดงถงึลกัษณะที่

แตกต่างจากคู่แขง่  

 

 5. บรรจภุณัฑ ์(Packaging) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งในการออกแบบ และการผลติสิง่บรรจ ุหรอืสิง่

ห่อหุม้ผลติภณัฑ ์ บรรจภุณัฑเ์ป็นสิง่ทีใ่หเ้กิดการรบัรู ้ คอืการมองเหน็สนิคา้ เมือ่ผูบ้รโิภคเกิดการยอมรบัในบรรจุ

ภณัฑก์็จะน าไปสู่การจูงใจใหเ้กดิการซื้อผลติภณัฑ ์ ดงันัน้ บรรจภุณัฑจ์งึตอ้งมคีวามโดดเด่น โดยอาจแสดงถงึ

ต าแหน่งผลติภณัฑส์นิคา้นัน้ใหช้ดัเจน  

 

 6. การออกแบบ (Design) เป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรูปแบบ ลกัษณะ การบรรจหุบีห่อ ซึง่ปจัจยัเหลา่นี้จะมี

ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค ดงันัน้ ผูผ้ลติทีม่ผูีเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบจงึตอ้งศึกษาความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ออกแบบสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

 

 7. การรบัประกนั (Warranty) เป็นเครื่องมอืทีส่  าคญัในการแขง่ขนั โดยเฉพาะสนิคา้พวกรถยนต ์เครื่องใช ้

ในบา้น และเครื่องจกัร เพราะเป็นการลดความเสีย่งจากการซื้อสนิคา้ของลูกคา้ และรวมท ัง้การสรา้งความเชื่อม ัน่ 

ดงันัน้ผูผ้ลติหรอืคนกลางอาจเสนอการรบัประกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืดว้ยค าพูดโดยท ัว่ไปการรบัประกนัจะ

ระบเุป็นประเดน็ส าคญั 3 ประเดน็ คอื  

 

     7.1 การรบัประกนัตอ้งใหข้อ้มลูทีส่มบูรณว์า่ผูซ้ื้อจะรอ้งเรยีนทีไ่หน กบัใคร อย่างไร เมือ่สนิคา้มปีญัหา  

 

     7.2 การรบัประกนัจะตอ้งใหผู้บ้รโิภคทราบลว่งหนา้ก่อนการซื้อ  

 

     7.3 การรบัประกนัจะตอ้งระบเุงือ่นไขการรบัประกนั ทางดา้นระยะเวลาขอบเขตความรบัผดิชอบและ

เงือ่นไขอืน่ๆ  
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 8. สขีองผลติภณัฑ ์ (Color) เป็นสิง่จูงใจใหเ้กดิการซื้อเพราะสที  าใหเ้กิดอารมณด์า้นจติวทิยา ช่วยใหเ้กิด

การรบัรูแ้ละสนใจในผลติภณัฑ ์ 

 

 9. การใหบ้รกิาร (Serving) การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในปจัจบุนัขึ้นอยู่กบัการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของ

ผูข้ายหรอืผูผ้ลติ คอื ผูบ้รโิภคมกัจะซื้อสนิคา้กบัรา้นคา้ทีใ่หบ้รกิารดแีละถกูใจ เช่น การบรกิารหลงัการขาย เป็นตน้  

  

 10. วตัถดุบิ (Raw Material) หรอืวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ (Material) ผูผ้ลติมทีางเลอืกทีจ่ะใชว้ตัถดุบิหรอื

วสัดุหลายอย่างในการผลติ ซึง่จะตอ้งค านึงถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคว่า พอใจแบบใด ตลอดจนตอ้งพจิารณา

ถงึตน้ทนุในการผลติ และความสามารถในการจดัหาวตัถดุบิดว้ย  

 

 11. ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ (Product Safety) และภาระจากผลติภณัฑ ์ (Product Liability) 

ความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ส  าคญัทีธุ่รกจิตอ้งเผชญิและยงัเป็นปญัหาทางจรยิธรรมท ัง้ทางธุรกจิและ

ผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัท าใหผู้ผ้ลติหรอืผูข้ายเกดิภาระจากผลติภณัฑซ์ึง่เป็นสมรรถภาพของผลติภณัฑ์

ทีท่  าใหเ้กิดการท างานหรอืเป็นอนัตรายส าหรบัผูผ้ลติทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค  

 

 12. มาตรฐาน (Standard) เมือ่มเีทคโนโลยใีหมเ่กิดขึ้นจะตอ้งค านึงถงึประโยชน ์ และมาตรฐานของ

เทคโนโลยนีัน้ ซึง่ตอ้งมกีารก าหนดมาตรฐานการผลติขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพ และความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคได ้ 

 

 13. ความเขา้กนัได ้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ

ลูกคา้และสามารถน าไปใชไ้ดด้ใีนทางปฏบิตัโิดยไมเ่กิดปญัหาในการใช ้ 

 

 14. คุณค่าผลติภณัฑ ์ (Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑซ์ึง่

ผูบ้รโิภคตอ้งเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่าทีเ่กิดจากความพงึพอใจในผลติภณัฑท์ีสู่งกวา่ตน้ทนุหรอืราคาทีจ่่ายไป  

 

 15. ความหลากหลายของสนิคา้ (Variety) ผูบ้รโิภคส่วนมากจะพอใจทีจ่ะเลอืกซื้อสนิคา้ ทีม่ใีหเ้ลอืกมาก

ในรูปของส ี กลิน่ รส ขนาดการบรรจหุบีห่อ แบบ ลกัษณะ เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้ 

ผูผ้ลติจงึจ าเป็นตอ้งมสีนิคา้หลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 
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 2.  ปจัจยัดา้นราคา (Price)  หมายถงึ ตน้ทนุของสนิคา้ทีลู่กคา้ตอ้งการสนิคา้ตอ้งจ่ายกบัสนิคา้หรอืบรกิาร

นัน้ ๆ การก าหนดราคาสนิคา้เกิดจากการตัง้เป้าหมายทางการคา้วา่ตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด 

ตอ้งการต่อสูก้บัคู่แขง่ขนั หรอืเป้าหมายอืน่ การต ัง้ราคาตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากตลาดเป้าหมาย และสูก้บัคู่แขง่ได ้ 

 

 นอกจากนัน้ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์(2556 : 53-54)  ยงัไดก้ลา่วถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา ไวว้า่ ราคา หมายถงึ จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดซ้ื้อสนิคา้หรอืบรกิาร โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

กนั ราคาเป็นปจัจยัหนึ่งของส่วนประสมการตลาดทีจ่ะก่อใหเ้กิดความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค หากประเมนิวา่

ผลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่า (Value) และก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน ์(Utility) เหมาะสมกบัราคาหรอืจ านวนเงนิทีจ่่ายไป 

 

 และอดุลย ์จาตรุงคกลุ (2543 : 26) ไดก้ลา่วถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไวว้า่ ราคา

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อก็ต่อเมือ่ผูบ้รโิภคท าการประเมนิ ทางเลอืกและท าการตดัสนิใจ โดยปกตผูิบ้รโิภค

ชอบผลติภณัฑร์าคาต า่ นกัการตลาดจงึควรคดิราคา นอ้ย ลดตน้ทนุการซื้อหรอืท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจดว้ย

ลกัษณะอืน่ ๆ ส าหรบัการตดัสนิใจอย่างกวา้งขวางผูบ้รโิภคมกัพจิารณาราคาละเอยีด โดยถอืเป็นอย่างหนึ่งใน

ลกัษณะท ัง้หลายทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือยราคาสูงไมท่  าใหก้ารซื้อลดนอ้ยลง นอกจากนี้ราคายงัเป็นเครื่อง

ประเมนิคุณค่า ของผูบ้รโิภคซึง่ก็ตดิตามดว้ยการซื้อ 

 

 3.  ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ กระบวนการท างานทีจ่ะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารไปสู่ตลาด

เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่อ้งการ โดยตอ้งพจิารณาถงึองคก์ารต่าง ๆ และท าเลทีต่ ัง้เพือ่ให ้

อยู่ในพื้นทีท่ีเ่ขา้ถงึลูกคา้ได ้ เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่อใจและประทบัใจของลูกคา้  โดยการการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 

ส่วน ดงันี้ 

 

     3.1  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ ์และ (หรอื) 

กรรมสทิธิ์ทีผ่ลติภณัฑถ์กูเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ยผูผ้ลติ คนกลาง 

ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอตุสาหกรรม 

 

     3.2  การสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด (Market logistics) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การเคลือ่นยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอตุสาหกรรมการกระจายตวัสนิคา้จงึ

ประกอบดว้ย 1.การขนส่ง(Transportation) 2.การเก็บรกัษาสนิคา้ (Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) 

3. การบรหิารสนิคา้คงเหลอื (Inventory management) 
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 อดุลย ์ จาตรุงคกลุ (2543 : 26) ไดก้ลา่วถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ไวว้า่ กลยุทธข์องนกัการตลาดในการท าใหม้ผีลติภณัฑไ์วพ้รอ้มจ าหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบ

ผลติภณัฑแ์น่นอนวา่สนิคา้ทีม่จี  าหน่าย แพร่หลายและงา่ยทีจ่ะซื้อก็จะท าใหผู้บ้รโิภคน าไปประเมนิประเภทของ

ช่องทางทีน่ าเสนอก็อาจก่ออทิธพิลต่อการรบัรูภ้าพพจนข์องผลติภณัฑ ์

 

 4. ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมสนบัสนุนใหก้ระบวนการสือ่สาร

ทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดและผูบ้รโิภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในสิง่ทีผู่ข้ายเสนอ   

 

 โดยศิรวิรรณ เสรรีตัน ์(2556 : 54-55)  ยงัไดก้ลา่วไวเ้พิม่เตมิวา่ การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็น

การตดิต่อสือ่สารเกี่ยวกบัขอ้มลูระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพือ่สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ การตดิต่อสือ่สาร

อาจใชพ้นกังานขายท าการขาย (Personnel selling) และการตดิต่อสือ่สารโดยไมใ่ชค้น (Nonperson selling) 

เครื่องมอืในการตดิต่อสือ่สารมหีลายประการซึง่อาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอืตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใช ้

เครื่องมอืสือ่สารแบบประสมประสานกนั (Integrated marketing communication (IMC)) โดยพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑคู่์แขง่ขนั โดยบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนัได ้เครื่องมอืส่งเสรมิทีส่  าคญั มดีงันี้  

 

 1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์าร และ (หรอื) ผลติภณัฑ ์

บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยผูอ้ปุถมัภร์ายการ กลยุทธใ์นการโฆษณาจะเกี่ยวขอ้งกบั 1. กลยุทธก์าร

สรา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวธิกีารโฆษณา (Advertising tactics) 2. กลยุทธส์ือ่ 

(Media strategy) 

 

 2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช ้

บคุคล จะเกี่ยวขอ้งกบั  กลยุทธก์ารขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling strategy) และการจดัการหน่วยงาน

ขาย (Sales force management) 

 3) การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิทีน่อกเหนือจากการโฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ ซึ่งสามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใช ้ หรอื

การซื้อ โดยลูกคา้ข ัน้สุดทา้ยหรอืบคุคลอืน่ในช่องทาง การส่งเสรมิการขายม ี 3 รูปแบบ คอื การกระตุน้ผูบ้รโิภค 

เรยีกวา่ การส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สู่ผูบ้รโิภค (Consumer promotion) การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การส่งเสรมิ

การขายทีมุ่ง่สู่คนกลาง (Trade promotion) และการกระตุน้พนกังานขาย เรยีกวา่ การส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สู่

พนกังานขาย (Sale force promotion) 
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 4)  การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relation) การใหข้า่วเป็นการเสนอความคดิ

เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มต่อ้งมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์ หมายถงึ ความพยายามทีม่กีารวางแผน

โดยองคก์ารหนึ่งเพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารใหเ้กิดกบักลุม่ใดกลุม่หน่ึง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหน่ึงของการ

ประชาสมัพนัธ ์

 

 5)  การตลาดทางตรง (Direct marketing หรอื Direct response marketing) และการตลาดเชื่อมตรง 

(Online marketing) เป็นการตดิต่อสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายเพือ่ใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรอื 

หมายถงึวธิกีารต่างๆ ทีน่กัการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ี

ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์  การขายโดยใชจ้ดหมายตรง  การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค  และการขายทาง

โทรทศัน ์วทิยุ หรอืหนงัสอืพมิพ ์ซึง่จูงใจใหลู้กคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซื้อ 

 

 ขณะที ่อดุลย ์จาตรุงคกลุ (2543 : 24) ไดก้ลา่วถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ไวว้า่ การส่งเสรมิการตลาดสามารถก่ออทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไดท้กุข ัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซื้อ 

ขา่วสารทีน่กัการตลาดส่งไปอาจเตอืนใจใหผู้บ้รโิภครูว้า่เขามปีญัหา สนิคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปญัหาได ้

มนัสามารถส่งมอบใหไ้ด ้ มากกวา่สนิคา้ของคู่แขง่ เมือ่ไดข้า่วสารหลงัการซื้อเป็นการยนืยนัวา่การตดัสนิใจซื้อของ

ลูกคา้ถกูตอ้ง 

 

 5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึข ัน้ตอนในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการ

ใหบ้รกิาร ซึง่จะตอ้งถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภค  

 6. ปจัจยัดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ ัง้หมดซึง่หมาย

รวมถงึท ัง้ ลูกคา้ บคุลากรทีจ่  าหน่าย และบคุคลทีใ่หบ้รกิารหลงัการขายบคุลากรผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นตอ้งคดัเลอืก ให ้

การฝึกอบรม และมสีิง่จูงใจ เพือ่ท  าใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

 

 7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

หมายถงึ  การแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็ได ้ เช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ของสถานทีข่ององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรอืแผนกของพื้นที ่ รวมท ัง้อปุกรณเ์ครื่องมอืและ

เครื่องใชต่้าง ๆ ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารทีส่ามารถดงึดูดใจลูกคา้เพือ่ใหลู้กคา้มองเหน็ภาพลกัษณห์รอืคุณค่าของบรกิาร

ทีส่่งมอบและทีเ่หนือกวา่คู่แขง่ไดอ้ย่างชดัเจน 
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 จากแนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค เป็นตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของ

กลุม่เป้าหมาย โดยมสี่วนประสมทางดา้นการตลาดเป็นตวัสือ่สารขอ้มลูระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อทีม่ศีกัยภาพ และเพือ่

ชกัจูงทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ ซึง่ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย  7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบคุลากร  และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

 

4. แนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบั Conjoint Analysis 

 

 Conjoint Analysis ถอืเป็นเทคนิคทีม่คีวามนิยมใชใ้นการวจิยัทางการตลาด (Marketing Research) ที่

ตอ้งการทราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค ในกรณีทีต่อ้งการจะเสนอสนิคา้หรอืบรกิารใหมห่รอืปรบัปรุง

สนิคา้และบรกิารเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น และสนองตอบตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพือ่ใหท้ราบวา่

สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ เมือ่น าออกสู่ตลาดแลว้จะเป็นทีน่่าพอใจของผูบ้รโิภคหรอืไม ่ จากการศึกษาแนวคดิของ

นกัวชิาการทีไ่ดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบั Conjoint Analysis สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

Conjoint Analysis ตามแนวคดิของ (Hauser and Rao, 2002)        

 

          แนวคดิพื้นฐานของการวเิคราะห ์ Conjoint อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎอีรรถประโยชน ์ (Utility Theory) 

สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บังานทางดา้นการตลาด โดยน ามาใชว้ดัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถอธบิายถงึ

คุณลกัษณะของสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ ท าใหท้ราบความพงึพอใจในคุณลกัษณะต่างๆ ทีม่คีวาม

หลากหลาย และเป็นตวัก าหนดการเลอืกสนิคา้ของผูบ้รโิภคในสนิคา้ชนิดเดยีวกนั ทีม่คีุณลกัษณะต่างกนั และอาจ

น ามาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่ป้อนเขา้สู่ตลาด รวมท ัง้ยงัถกูน ามาใชใ้นการปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารให ้

ดขีึ้นเพือ่ใหส้นิคา้และบรกิารทีผ่ลติออกมานัน้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดสามารถแสดงแบบจ าลอง

อรรถประโยชน ์
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โดยรวมไดด้งัสมการ 

U(x) = U1(x1) + U2(x2) + ... + Un(xn) 

 

โดยที ่ U(x) คอื ความพงึพอใจโดยรวม 

 Un(xn) คอื ส่วนประกอบของอรรถประโยชน ์

 xn คอื ระดบัทางเลอืก x ของคุณลกัษณะ n 

 

 ขอ้ไดเ้ปรยีบของ Conjoint Analysis คอืสามารถปรบัตวัแปรตามใหเ้ป็น Metric หรอื Non-metricได ้

(Green and Srinivasan, 1978) ซึง่แบบจ าลองอรรถประโยชนม์ ี 3 รูปแบบ คอื แบบไมต่่อเนื่อง (Part-worth 

Model หรอื Discrete Model) แบบเสน้ตรง (Vector Model หรอื Linear Model)และแบบจดุในอดุมคต ิ(Ideal-

point Model) โดยแบบจ าลองแต่ละแบบจะแสดงลกัษณะของความสมัพนัธข์องการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะ

แตกต่างกนัไป ดงัสมการ 

 

 
โดยที ่

 Sj   คอื ความพงึพอใจรวมในชดุคุณลกัษณะ (Stimulus) jth 

 dj2  คอื Weigth Square Distance และจะมคีวามสมัพนัธต์รงขา้มกบั Sj 

 fp คอื ฟงักช์นัของผลลพัธข์องผลประโยชนเ์ฉพาะส่วน (Part Worth) ส าหรบัแต่ละระดบัการ

เปลีย่นแปลงของ xjp 

 wp  คอื ค่าถ่วงน า้หนกัความส าคญัของผูต้อบในแต่ละคุณลกัษณะที ่pth 

 xjp  คอื คุณลกัษณะที ่pth ส าหรบัชดุคุณลกัษณะที ่jth 

 yp   คอื จดุในอดุมคต ิ(Ideal Point) ของผูต้อบแต่ละคนทีใ่หก้บัคุณลกัษณะ pth 
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 ส าหรบัข ัน้ตอนในการศึกษา Conjoint Analysis ม ี6 ข ัน้ตอน (Green and Srinivasan, 1978)  

ดงันี้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่ 1 เป็นการเลอืกคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นการศึกษา ซึง่ตอ้งเลอืกคุณลกัษณะ

อย่างเหมาะสม ตรงประเดน็ และครอบคลมุทกุคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ 

 

 ข ัน้ตอนที ่2 เป็นการสรา้งชดุคณุลกัษณะ ซึง่เป็นการน าเอาระดบัของคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นการศึกษาท ัง้หมด

มาคูณกนั และสามารถท าการลดชดุคุณลกัษณะทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมดโดยอาศยัวธิกีาร Fractional Factorial 

Designs เพือ่ใหไ้ดช้ดุคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาใชใ้นการศึกษา (Hair et al., 1998) 

 

 ข ัน้ตอนที ่ 3 เป็นวธิกีารเลอืกรูปแบบการน าเสนอและวธิกีารน าเสนอชดุคุณลกัษณะ โดยการน าเสนอชดุ

ลกัษณะและการแสดงชดุคุณลกัษณะต่อผูบ้รโิภค ซึง่รูปแบบการน าเสนอชดุคุณลกัษณะมใีหเ้ลอืกอยู่ 4 รูปแบบ 

คอื   

            รูปแบบที ่ 1 Pairwise Trade-off Design เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยใหผู้ต้อบค าถามเลอืกชดุ

คุณลกัษณะครัง้ละ 2 ชดุเปรยีบเทยีบกนั ผูต้อบค าถามถูกถามเพือ่จดัระดบัในแต่ละคู่คุณลกัษณะจากพอใจมาก

ทีสุ่ดถงึพอใจนอ้ยทีสุ่ด 

 

   รูปแบบที ่ 2 Full Profile Design โดยวธินีี้ เป็นการน าเสนอใหผู้ต้อบค าถามท าการใหค้ะแนนความพงึ

พอใจ ชดุคุณลกัษณะต่างๆทงัหมดพรอ้มๆกนั 

 

   รูปแบบที ่3 Hybrid Conjoint Design เหมาะส าหรบัการศึกษาทีม่คีุณลกัษณะเป็นจ านวนมาก เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู 2 แบบพรอ้มกนั ไดแ้ก่ Self-explicated Data คอื การใหค้ะแนนในแต่ละคุณลกัษณะ ซึง่มี

คะแนนรวม100 คะแนน และ Full-profile Stimuli Rating คอื การวดัความพงึพอใจในแต่ละระดบัคุณลกัษณะ 

ซึง่มกีารใหค้ะแนนเป็น 0-10 คะแนน 

 

   รูปแบบที ่4 Adaptive Conjoint Analysis Design เป็นวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอร์

เป็นเครื่องมอืในการสอบถามผูต้อบค าถาม ใหผู้ต้อบค าถามเลอืกเฉพาะระดบัคุณลกัษณะทีพ่งึพอใจสูงทีสุ่ด 
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 ข ัน้ตอนที ่4 เป็นการวดัความพงึพอใจ ซึง่สามารถวดัความพงึพอใจได ้2 วธิ ีคอื การใหค้ะแนนความพงึ

พอใจ (Rating) โดยเป็นการใหค้ะแนน 1-10 หรอื 1-100 ซึง่เป็นการวดัความพงึพอใจแบบ Metric ท าใหท้ราบ

ความพงึพอใจของผูต้อบค าถามแตกต่างกนัมากนอ้ยเพยีงใดและต่างกนัเท่าใด ส่วนการเรยีงระดบัความส าคญั 

(Ranking) เป็นการวดัความพงึพอใจแบบ Non-metric ท าใหท้ราบวา่ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้แต่ละชนิด

อยู่ในล  าดบัเท่าใด แต่ไมท่ราบวา่มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัเท่าใด 

 

 ข ัน้ตอนที ่ 5 เป็นการเลอืกแบบจ าลองความพอใจทีเ่หมาะสมกบัการศึกษา โดยท ัว่ไปแบบจ าลองความพงึ

พอใจม ี3 รูปแบบ คอื แบบไมต่่อเน่ือง (Part-worth Model หรอื Discrete Model) แบบเสน้ตรง (Vector Model 

หรอื Linear Model)และแบบจดุในอดุมคต ิ(Ideal-point Model) ซึง่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

 ข ัน้ตอนที ่ 6 เป็นการเลอืกใชว้ธิปีระมาณความพอใจของระดบัคุณลกัษณะ คอื ถา้การวดัความพงึพอใจ

เป็นแบบ Metric จะใชว้ธิ ีOrdinary Least Squares (OLS) ในการประมาณค่าความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะของ

สนิคา้ ส่วนการวดัความพงึพอใจทีเ่ป็นแบบ Non-metric จะใช ้วธิ ีMananova หรอื Linmap แต่ถา้การวดัความ

พงึพอใจแบบ Choice Probability จะใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิถดถอย Logit Model หรอื Probit Model เป็นตน้ 

ส าหรบัการศึกษา Traditional Conjoint Analysis สามารถประมาณค่าความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะของสนิคา้ได ้

ท ัง้การวดัความพงึพอใจเป็นแบบ Metric และแบบ Non-metric 

 

 จากการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกบั Conjoint Analysis ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

วเิคราะหค์ุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยวธิ ี

Conjoint Analysis และเพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการและการตดัสนิใจทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ต่อไป 
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งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 ในงานวจิยันี้ เราจะตรวจเอกสารใหร้บัรูถ้งึรูปแบบการวจิยัทีส่ามารถน ามาเป็นประโยชนไ์ดใ้นงานวจิยัของ

เรา โดยไดม้กีารตรวจเอกสารของ  ชยัสทิธิ์ เอกพงศไ์พศาล (2555)  ไดท้  าการศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภค ในการเลอืกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ จากรา้นปลกีแบบสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร ววิศิน ์ใจ

ตาบ (2556)  ไดท้  าการศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  พชัรนิทร ์

ภูมพินัธ ์ (2559) ไดท้  าการศึกษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อนกัท่องเทีย่วในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร ในเขต

อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  รชันีวรรณ วฒันปรญิญา (2556)ไดก้ารท าการศึกษาการตดัสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารรา้นอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จติรลดา ฟกัป้อม (2556) ไดท้  าการศึกษาการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารบฟุเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และจ ารสั พุม่จนัทร ์ (2555) ได ้

ท  าการศึกษากลยุทธก์ารตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารเนื้อย่างเกาหลใีนเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี  ซึง่จากการตรวจเอกสารสามารถแยกเป็นประเดน็ไดใ้นการเก็บขอ้มลู เครื่องมอื

ทีใ่ช ้ตวัแปรในการใช ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 ส าหรบัเรื่องการเก็บขอ้มลู พบวา่ ชยัสทิธิ์ เอกพงศไ์พศาล (2555)  พบวา่  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง 

ๆ จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รโิภคอาหารแช่แขง็ส  าเร็จรูปแบบ Ready to Eat 

จากรา้นคา้ปลกีแบบสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง จากการใช ้

วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก  ววิศิน ์ ใจตาบ (2556)  ใชก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร 

4 เขต ไดแ้ก่ เขตธนบรุ ี เขตบางแค เขตบางนา เขตคลองเตย จ านวนเขตละ 100 คน ซึง่ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  เช่นเดยีวกบั พชัรนิทร ์ ภูมพินัธ ์ (2559) ทีใ่ชก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

รวมถงึรชันีวรรณ วฒันปรญิญา (2556) ทีเ่ก็บขอ้มลูจากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  และ

จ ารสั  พุม่จนัทร ์(2555) ใชก้ลุม่ตวัอย่างโดยเป็นประชาชนทัว่ไปในเขตเมอืงอบุลราชธานี  จ านวน  400 คน  ดงันัน้

ในการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัท  าการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  

400 คน เนื่องจากไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอนของกลุม่ประชากร 

 

 ผลการศึกษา ชยัสทิธิ์ เอกพงศไ์พศาล (2555) พบวา่  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุประมาณ 30 

ปี มอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน หรอืพนกังานบรษิทัมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่จะมรีายได ้10,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

ซึง่การตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ (Ready to Eat) นัน้ คอื จ านวนถงุหรอืกลอ่งทีซ่ื้อต่อครัง้ รา้นทีใ่ช ้

บรกิาร ยอดการซื้อในแต่ละครัง้ ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเป็น
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อย่างมาก ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ ์ พบวา่ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ หรอือาหารแช่แขง็นัน้ ก็มผีลต่อการตดัสนิใจ 

นอกจากนี้พบวา่ ปจัจยัการใหบ้รกิาร คอื กระบวนการใหบ้รกิารและพนกังานใหบ้รกิารต่อการซื้อขายอาหารแช่งแขง็ 

เป็นตน้  ส่วนววิศิน ์ ใจตาบ (2556)  พบวา่ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของ

ผูบ้รโิภค ปจัจยัการบรกิารมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของผูบ้รโิภค และปจัจยัดา้นคุณค่าในตราสนิคา้มผีลต่อ

การตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค  อกีท ัง้พชัรนิทร ์ ภูมพินัธ ์ (2559) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุระหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาท

ขึ้นไป พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นพนกังาน ดา้นข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นภาพลกัษณข์องรา้นอาหาร ทกุดา้นมคีวามส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก โดยผูท้ีม่คีวามประสงคใ์นการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ดา้นความพงึพอใจอยู่

ในระดบัมาก โดยภาพรวมแลว้ลูกคา้มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  รชันีวรรณ วฒันปรญิญา (2556) พบวา่ 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารมคีวามแตกต่างกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 โดยพบวา่การใชง้านบรกิารไมม่คีวามสมัพนัธต่์อการ

ตดัสนิใจเลอืก โดยมดีา้นราคาเป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดทีท่  าใหเ้กิดการตดัสนิใจเลอืกรา้นอาหารของผูบ้รโิภค  จติรลดา 

ฟกัป้อม (2556) พบวา่ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบฟุเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นมอีทิธพิลมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อปจัจยั

การตลาดเชงิบูรณาการอย่างมนียัส  าคญัทีร่ะดบั 0.01 ปจัจยัการตลาดเชงิบูรณาการนัน้เป็นปจัจยัส  าคญัทีใ่ชใ้นการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร โดยสามารถใชก้ารท านายมาช่วยในการพยากรณย์อดขายลว่งหนา้ได ้ สามารถ

ทาการเก็บสนิคา้หรอืคาดเดาไดด้ซีึง่เป็นสิง่ทีท่  าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในการเลอืกรา้นอาหารญี่ปุ่ นใน

กรุงเทพมหานคร  และจ ารสั  พุม่จนัทร ์(2555) พบว่า  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่มรีายได ้

ต ัง้แต่ 5,001 – 10,000 บาท ภาพรวมของกลยุทธท์างการตลาดอยู่ในระดบัมาก  อทิธพิลต่อการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

เน้ือย่างเกาหลเีรยีงล  าดบัตามความส าคญั  คอื  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นกระบวนการและ

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยในดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญักบัความสะอาดของหอ้งน า้  และการ

ทีม่จีอดรถทีเ่พยีงพอ  ปลอดภยั  ดา้นผลติภณัฑใ์หค้วามส าคญักบัความอร่อยและสะอาดสดใหมอ่ยู่เสมอ   

 

 จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งส่วนใหญ่ใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาดมาก าหนดเป็นตวัแปรในการศึกษา  

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท  าการเลอืกปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นตวัแปรในการศึกษาเช่นเดยีวกนั  และเพือ่ให ้

ครอบคลมุการศึกษาท าการก าหนดตวัแปรท ัง้หมด 7  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นภาพลกัษณห์รอื

ลกัษณะทางกายภาพของรา้นอาหารฟิวช ัน่ 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ในการศึกษา เรื่อง คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถน าความรูท้ี่ไดม้าสรา้งเป็น

กรอบแนวคดิในการศึกษาไดด้งันี้    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

 

ทราบถงึคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคและสามารถน าไปใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย และการวางแผนการตลาดทีเ่หมาะสมของผูป้ระกอบการที่

ด  าเนินธุรกจิดา้นรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 
 

คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเป็น

อย่างไร 

 

Conjoint Analysis 

 

วเิคราะหค์ุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

1. มกีารจดัอนัดบั ( Rating ) หรอื รวีวิใน Website 

2. รูปแบบการตกแต่งรา้น  

3. สถานที ่ท  าเลรา้น 

4. แนวเพลงดนตรทีีร่า้นเปิด 

5. มโีปรโมชัน่ 
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บทที่ 3 

 

วธิีการวจิยั 

 

 งานวิจ ัยเรื่ อง คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส  ารวจ (Survey research method) และวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม และไดก้ าหนดแนวทางในการวจิยั โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั คือ ขอ้มูลและการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

ขอ้มูลและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

 เนื้อหาในส่วนของขอ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารก าหนดประชากร การสุ่มตวัอย่าง 

และการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 

1. ประชากร 

            

             งานวิจยันี้ ไดก้ าหนดประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรจ านวน  

5,682,415 คน โดยจ านวนประชากรอา้งองิตามขอ้มลูส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (กรมการปกครอง, 2560) 

 

2. กลุม่ตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง 

 

             การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์ตวัแทนผูบ้ริโภค ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร า้นอาหาร

ฟิวช ัน่ ทางลอืกที่ผูใ้ชบ้ริการจะท าการจดัล  าดบัความพงึพอใจจากชุดคุณลกัษณะต่างๆที่ก าหนดใหโ้ดยท าการสุ่ม

ตวัอย่างจากผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมปีระชากรอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากและ

มรีา้นอาหารฟิวช ัน่มากมาย     
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             เนื่องจากประชากรในเขตกรุงเทพมหารนครมจี านวนมากกว่า 100,000 ราย ทีค่วามเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 

และยอมใหม้คีวามคลาดเคลือ่นไดร้อ้ยละ 5 ท าใหก้ารก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูป (ตาราง

ผนวกที่ 4) ของ Yamane (1973) นัน้ ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 ราย และ Zimund (2003) ไดเ้สนอ

วธิีการค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง กรณีที่มปีระชากรมากกว่า 100,000 คน ซึ่งไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างประมาณ 

400 รายเช่นเดียวกัน ดงันั้น งานวิจยัคร ั้งนี้ ผู ว้ ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ราย 

 

3. การสุม่ตวัอย่าง    

     

            การสุ่มต ัวอย่างในการวิจยัคร ั้งนี้ ใชก้ารสุ่มตวัอย่างที่ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) (สุชาดา บวรกิตวิงค,์ 2548) โดยส ารวจเฉพาะผูท้ี่เคยใช ้

บริการรา้นอาหารฟิวช ัน่  เนื่องจากผูท้ี่เคยใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่สามารถใหข้อ้มูลคุณลกัษณะที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีป่ระโยชนแ์ละชดัเจนกวา่ผูท้ีไ่มไ่ดใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

4. เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั    

     

            เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ใชแ้บบสอบถาม 2 ชดุ 

 

           4.1 แบบสอบถามฉบบัน าร่อง ใชส้  ารวจกลุม่ตวัอย่างน าร่องทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ จ านวน 30 

ราย เนื่องจากผูท้ี่เคยใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่สามารถบอกถงึขอ้มลูคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่ผูบ้ริโภค

ใหค้วามส าคญั ซึง่คุณลกัษณะต่างๆของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีน่ ามาทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างน าร่องเพือ่น าคุณลกัษณะ

นัน้ไปสรา้งเป็นชดุคุณลกัษณะและแบบสอบถามฉบบัจรงิต่อไป 

 

           4.2 แบบสอบถามฉบบัจริง แบบสอบถามชุดนี้จะใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่เคยใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่

จ านวน 400 ราย ซึง่แบบสอบถามจะมที ัง้หมด 3 ส่วน ดงันี้ 
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                4.2.1 สว่นที่ 1 เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูท ัว่ไปของผูบ้รโิภค เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได ้

 

                4.2.2 สว่นที่ 2 เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร

ฟิวช ัน่ 

 

                4.2.3 สว่นที่ 3 เกี่ยวขอ้งกบัชดุคุณลกัษณะของการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ของผูบ้ริโภคเพื่อวเิคราะหห์าคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม มี

ข ัน้ตอนดงันี้ 

 

                        ก. การก าหนดคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะที่ใชใ้นการวจิยั 

 

                            ผลการวเิคราะหท์ี่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบัน าร่องของกลุ่มตวัอย่าง 30 ราย 

พบว่า คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ สไตลก์าร

ตกแต่งม ี3 แบบ คือ 1.โมเดริน์ (Modern) 2. ลอฟท ์(Loft) 3. วนิเทจ (Vintage)  ท าเล ที่ต ัง้ม ี3 แบบคือ 1. 

รา้นเดี่ยว (Stand-alone) 2. ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community mall) 3. หา้งสรรพสินคา้ (Department 

store) และการรวีวิ จดัอนัดบัในเวบ็ไซต ์ม ี2 แบบ คอื 1. ม ี2. ไมม่ ี(ตารางที ่3.1 )   

 

ตาราง 3.1 คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 
คุณลกัษณะ ระดบัคุณลกัษณะ 

สไตลก์ารตกแต่ง 1.  โมเดริน์ (Modern) 

2.  ลอฟท ์(Loft) 

 

ท าเล ทีต่ ัง้ 

3. วนิเทจ (Vintage) 

1.  รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 

2.  ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community mall) 

3.  หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 

รวีวิ การจดัอนัดบัในเวบ็ไซต ์ 1.  ม ี

2.  ไมม่ ี

ทีม่า:  จากการวเิคราะห ์
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                        ข. การสรา้งและก าหนดชุดคณุลกัษณะ 

 

                                ข ัน้ตอนนี้ไดน้ าคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะทีไ่ดใ้นข ัน้ตอนที ่ก. (ตารางที ่3.1) 

มาสรา้งเป็นชดุคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟวัช ัน่ท ัง้หมด (3 × 3 × 2) 9  ชดุ (ดงัแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่3.2)   

 

ตารางที่ 3.2 ชดุคุณลกัษณะรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีใ่ชใ้นการวจิยั  

 

ชุด

คุณลกัษณะ 

สไตลก์ารตกแต่ง ท าเล ที่ต ัง้ รวีวิ การจดัอนัดบัในเวบ็ไซต ์

 

1 วนิเทจ  รา้นเดีย่ว ม ี

2 โมเดริน์ หา้งสรรพสนิคา้ ไมม่ ี

3 วนิเทจ  หา้งสรรพสนิคา้ ม ี

4 โมเดริน์  ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ม ี

5 ลอฟท ์ หา้งสรรพสนิคา้ ม ี

6 วนิเทจ  ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ไมม่ ี

7 ลอฟท ์ รา้นเดีย่ว ไมม่ ี

8 ลอฟท ์ ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ม ี

9 โมเดริน์  รา้นเดีย่ว ม ี

ทีม่า: จากการวเิคราะห ์

    

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

           การเลือกใชว้ิธีการวดัความพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะที่น าเสนอ การวดัความพึงพอใจต่อชุด

คุณลกัษณะ ไดใ้ชก้ารวดัโดยการเรียงล  าดบัความส าคญั โดยการน าเสนอการด์ชดุคุณลกัษณะท ัง้ 9 ใบ ใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจจากนัน้ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเรียงล  าดบัจากความพงึพอใจมากที่ สุดไปหาความพงึพอใจนอ้ย

ทีสุ่ด 
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การวเิคราะหข์อ้มูล 

 

            ในการวจิยัคร ัง้นี้ไดใ้ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและประมวลผล โดยใชว้ธิกีารดงันี้ 

 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซ้ือและการบรโิภค 

 

            ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ไดท้  าการวเิคราะหแ์ละประมวลผล

ขอ้มลูดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

 

1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติเิพือ่หาค่าสถติ ิดงันี้ 

 

                1.1.1 ความถี ่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 

                1.1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

            1.2 การวเิคราะหค่์าความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะรา้นอาหารฟิวช ัน่ของกลุม่ตวัอย่างผูบ้รโิภค 

 

            การวจิยันี้ ไดใ้ชเ้ทคนิควเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิในการวเิคราะห์

องคป์ระกอบร่วมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติใินการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม เพือ่หาค่าอรรถประโยชนห์รอื

ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ซึง่สามารถแสดงสมการไดด้งันี้  

 

            Uk = b0+b11X11+b12X12+b21X21+b21X21+b31X31+b41X41+b42X42 +ek 

 

ก าหนดให ้      U        คอื ค่าอรรถประโยชนท์ีผู่บ้รโิภคการด์ชดุคุณลกัษณะที ่k 

                        b0             คอื ค่าคงที ่

                        bij             คอื ค่าสมัประสทิธิ์ทีไ่ดจ้ากการประมาณค่าอรรถประโยชนเ์ฉพาะส่วน 

                                         จากคุณลกัษณะต่างๆ ของรา้นอาหารฟิวช ัน่               
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                       Xij             คอื ค่าตวัแปรหุ่นแสดงคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที ่i ณ ระดบัที ่j 

                                         โดยให ้

                                         เป็น 1 ถา้เป็นคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที ่i ในระดบัที ่j 

                                               เป็น 0 ถา้เป็นรา้นอาหารฟิวข ัน่ในคุณลกัษณะอืน่ๆ         

                       ek             คอื ค่าความคลาดเคลือ่น 

 

            ส  าหรบัตวัแปรหุ่นของคุณลกัษณะต่างๆของรา้นอาหารฟิวช ัน่มดีงันี้ 

 

                      X11            คอื คุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งแบบ โมเดริน์  

                      X12            คอื คุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งแบบ ลอฟท ์ 

                      X21            คอื คุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งแบบ วนิเทจ   

                      X22            คอื คุณลกัษณะดา้นท าเล ทีต่ ัง้ แบบ รา้นเดีย่ว 

                      X31            คอื คุณลกัษณะดา้นท าเล ทีต่ ัง้ แบบ ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม 

                      X32            คอื คุณลกัษณะสไตลด์า้นท าเล ทีต่ ัง้ แบบ หา้งสรรพสนิคา้ 

                      X41            คอื คุณลกัษณะดา้นรวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์ม ี

                      X42            คอื คุณลกัษณะดา้นรวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์ไมม่ ี

 

            โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมนี้ตอ้งก าหนดแบบจ าลองความพงึพอใจที่เหมาะสมในการศึกษา ซึ่ง

แบบจ าลองแต่ละแบบจะแสดงความสมัพนัธข์องการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะ โดยไดก้ าหนดแบบจ าลอง

ความพงึพอใจของคุณลกัษณะสไตลก์ารตกแต่งรา้น และ ท าเล ที่ต ัง้ เป็นแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเมือ่สไตลก์าร

ตกแต่งรา้นอาหารฟิวช ัน่แบบโมเดิรน์ เปลี่ยนเป็นแบบ วินเทจ หรือ แบบ ลอฟท ์และท าเล ที่ต ัง้ รา้นเดี่ยว

เปลี่ยนเป็นแบบ หา้งสรรพสินคา้หรือ แบบ ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ซึ่งไม่สามารถบอกไดว้่าความพงึพอใจของ

ผูบ้ริโภคจะเปลีย่นไปในทศิทางใด ส่วนการรีววิ จดัอนัดบัเวบ็ไซต ์เป็นแบบเสน้ตรง เนื่องจากการมกีารรีววิ จดั

อนัดบัเวบ็ไซต ์ถา้มยี่อมท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพอใจทีม่ากกวา่ไมม่กีารรวีวิ จดัอนัดบัเวบ็ไซต ์
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บทที่ 4 

 

ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

ความเป็นมาอาหารฟิวชัน่และรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

 อาหารฟิวช ัน่ หรือ Fusion  Food  เป็นอาหารลูกผสมที่ตอ้งอาศยัศิลปะและจินตนาการในการปรุงเป็น

พเิศษ  อาหารฟิวช ัน่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทีผ่สมผสานกนัระหว่างวตัถดุบิและสไตลอ์าหารต ัง้แต่ 2 สญัชาตขิึ้นไป  

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสตัว ์ ผกั  และผลไมห้รืออาหารทะเล  ที่เนน้ความลงตวัของรสชาตทิี่เหมาะสมกบัความต อ้งการ

ของแต่ละประเทศ   โดยประเภทของอาหารทีเ่รยีกวา่ อาหารฟิวช ัน่ ไดก้ลายมาเป็นทีน่ิยมอย่างมากอย่างมากในหมู่

นกัชิม แต่ธุรกิจรา้นอาหารแบบฟิวช ัน่จะตอ้งมจีุดเด่นอยู่ที่ว่าเทคนิคการปรุง การสรรหาวตัถดุบิ และที่ส  าคญัคือ

น าเสนอเมนูใหม่ๆ เอาใจผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหอ้าหารที่ออกมามกีารผสมผสานความเป็น 2 สญัชาติได ้

อย่างลงตวั  

 

         รา้นอาหารสไตลฟิ์วช ัน่เป็นเทรนดซ์ึง่เกิดขึ้นในอเมรกิา ยุโรป และแพร่หลายเขา้มาในเอเชยีดว้ยระยะเวลา

อนัรวดเร็ว ถอืเป็นรา้นอาหารที่ไม่ใช่แค่การมานัง่รบัประทานอาหาร แต่เป็นที่พบปะสงัสรรค ์ รีแลกซ ์โดยจะใช ้

รูปแบบของการดไีซนแ์ละบรรยากาศในรา้นมาเป็นตวัดงึดูด ถอืเป็นแนวคดิใหมใ่นการท ารา้นอาหารทีต่อ้งการสรา้ง

แรงดึงดูดจากอาหารที่เกิด จากความแตกต่างดา้นวฒันธรรม การมารบัประทานอาการที่รา้นอาหารแนวนี้ ไม่ได ้

เพยีงมาชมิรสชาตขิองอาหารเท่านัน้ แต่อาจเรยีกไดว้า่เป็นมาดื่มด า่กบับรรยากาศตามรสนิยมของแต่ละบคุคล การ

เกิดขึ้นของรา้นในรูปแบบนี้มาจากพฤตกิรรมของคนท างานท ัว่โลก โดยเฉพาะผูห้ญงิที่เวลาท างานจะท าอย่างหนัก

เพือ่หาเงนิและเมือ่ถงึเวลาผ่อนคลายหรอืพกัผ่อนก็จะพกัผ่อนแบบเตม็ที ่เป็นการเนน้เรื่องไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคที่

จะดไีซนร์า้นใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตล ์ของคนในพื้นที่เป็นหลกั แต่ละรา้นจึงมกีารออกแบบท ัง้ในส่วนของอาหาร  การ

ตกแต่ง  การใหบ้รกิาร และปจัจยัอืน่ทีช่่วยส่งเสรมิและสรา้งแรงจูงใจในการเลอืกบรกิารทีแ่ตกต่างกนั     
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ปจัจยัที่มีผลต่อการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลุการส ารวจ ในส่วนน้ีไดอ้ธบิายถงึคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่แต่ละรา้น

จะมกีารตกแต่งรา้นทีม่คีวามต่างกนั  โดยจะสรา้งจดุเด่นของสนิคา้ทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองใหแ้ก่กลุม่ลูกคา้

เป้าหมาย ท ัง้เรื่องของ สไตลก์ารตกแต่งรา้น ท าเล ทีต่ ัง้ มกีารจดัอนัดบั รวีวิในเวบ็ไซต ์รสชาตอิาหาร ความ

สะอาดของรา้น เจา้ของรา้นเป็นบคุคลมชีื่อเสยีง เชฟมชีื่อเสยีง มโีปรโมชัน่ ความสะดวกในการเดนิทาง มทีีจ่อดรถ 

และแนวเพลงดนตร ีลว้นมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

         1. สไตลก์ารตกแต่งรา้น บรรยากาศของรา้นอาหารก็มสี่วนส าคญัไมย่ิง่หย่อนไปกวา่รสชาตขิองอาหาร 

เพราะจะสือ่ถงึเอกลกัษณข์องรา้นและรสนิยมไดด้ ีสไตลก์ารตกแต่งรา้นมหีลากหลายสไตลจ์ากการส ารวจม ี3 

สไตลท์ีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 

 

            1.1 สไตลล์อฟท ์(Loft style) การตกแต่งทีค่  านึงถงึโครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมภายในเป็นหลกั 

รวมท ัง้จดัระเบยีบของโครงสรา้งและคงความเป็นโครงสรา้งของคาน เสา เหลก็โผล ่ เนน้การวางพื้นทีแ่บบอสิระ

และท าใหดู้โปร่งโลง่  

  

 
ภาพที่ 4.1 รา้นอาหารฟิวช ัน่สไตลล์อฟท ์

ทีม่า : https://www.designideas.pics 
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            1.2 สไตลโ์มเดริน์ (Modern style) จะยดึถอืแบบความเรยีบงา่ย และเนน้ใชรู้ปทรงแบบเรขาคณิต ไม่

วา่จะเป็นสีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม หรอืแมก้ระท ัง่วงกลม มาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการตกแต่ง และมกีารน าเอาวสัดุ

ใหม่ๆ  ในปจัจบุนันัน้มาใช ้อย่างเช่นเหลก็ กระจก หรอืแมก้ระท ัง้สแตนเลส ซึง่ปจัจบุนัก็มวีสัดุใหม่ๆ  ใหเ้ลอืกใช ้

เพิม่อกีมาก ไมว่า่จะเป็น แผ่นอะครลิกิ ลามเินต Hi-Gloss ซึง่วสัดุเหลา่นี้ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นวสัดุทีม่คีวามเงา

งาม 

 

 
ภาพที่ 4.2 รา้นอาหารฟิวช ัน่สไตลโ์มเดริน์ 

ทีม่า : http://www.grousedays.org 

 

            1.3 สไตลว์นิเทจ (Vintage style) จะเนน้อารมณท์ีดู่สดใส สบายๆโดยการแต่งรา้นอาหารแนววนิเทจ 

จะเนน้เฟอรน์ิเจอรแ์ละของตกแต่งทีท่  าจากวสัดทุีดู่เก่าๆ เรยีบงา่ย หรอืการทีน่ าสิง่ของใหม่ๆ  มาทาส ีมาประยุกต ์

และ ปรบัปรุง ใหดู้เก่า นอกจากนี้ยงัอาจมกีารเนน้รูปทรงทีนุ่่มนวลเหมอืนลกัษณะหอ้งภายในอดตี จะเนน้ไปทีก่าร

ใชโ้ทนส ีพวก สคีรมี สขีาว สฟ้ีาอ่อน  

  

 
ภาพที่ 4.3 รา้นอาหารฟิวช ัน่สไตลว์นิเทจ 

ทีม่า : www.123rf.com 

http://www.grousedays.org/
http://www.123rf.com/
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         2. ท าเล ทีต่ ัง้ เป็นสิง่ส  าคญัต่อการเริ่มตน้ธุรกจิรา้นอาหารฟิวช ัน่ การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม หรอืตรง

ความตอ้งการและความสะดวกสบายของผูบ้รโิภคจะตอ้งค านึงถงึกลุม่เป้าหมายของผูบ้รโิภค ท าเลทีส่ะดวก การ

เดนิทางทีเ่หมาะสมกบัระยะเวลาหรอืคู่แขง่ในท าเลนัน้ๆจากการส ารวจม ี3 ท าเล ทีต่ ัง้ทีผู่บ้บรโิภคใหค้วามส าคญั 

 

            2.1 รา้นเดีย่ว (Stand-alone) ย่านตวัเมอืง เช่น สุขมุวทิ เอกมยั ทองหลอ่ 

 

 
ภาพที่ 4.4 รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 

ทีม่า : www.swedishamerican.org 

 

            2.2 หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 

 

 
ภาพที่ 4.5 หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 

ทีม่า : www.siamparagon.co.th 

 

 

 

http://www.swedishamerican.org/
http://www.siamparagon.co.th/
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            2.3 ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) 

 

 
ภาพที่ 4.6 ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) 

ทีม่า : www.tripadvisor.com 

 

         3. การจดัอนัดบั รวีวิในเวบ็ไซต ์มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่เป็นอย่าง

มากในปจัจบุนั เพราะสือ่เวบ็ไซตเ์ขา้ถงึผูบ้รโิภคงา่ยในปจัจบุนัและมกีารจดัอนัดบัรวีวิ รา้นอาหารฟิวช ัน่อย่าง

ต่อเน่ือง สือ่เวบ็ไซตท์ีเ่ป็นทีน่ิยมเช่น Facebook,Pantip,Wongnai ,Youtube,Eduguide 

 

ธุรกจิรา้นอาหารฟิวชัน่ในไทย 

 

         1. รา้นแซลมอนแซ่บ  อาหารประเภทปลาแซลมอนราดดว้ยน า้จิ้มซฟู้ีด  ซึง่อาศยัความลงตวัของรสชาตทิี่

เหมาะสมในการปรุงอาหาร  เป็นทีน่ิยมของคนรุ่นใหม ่ เป็นอาหารเบาๆทีร่บัประทานงา่ย ไมท่  าใหอ้ว้น  โดยธุรกจิ

รา้นแซลมอนจ าหน่ายเกี่ยวกบัอาหารไทยประยุกตเ์พือ่สุขภาพ  โดยใส่ใจต ัง้แต่วตัถดุบิต่างๆทีม่คีุณภาพ  สดใหม ่ 

สะอาด  ปลอดภยั  เน้ือปลาแซลมอนมคีวามสดและมคีุณภาพ  ใชผ้กัปลอดสารพษิ  เสน้หมีข่าวผ่านการรบัรอง

จากเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานอาหารและยา  น า้จิ้มมคีวามสะอาดคดิคน้ขึ้นเองเป็นสูตรเฉพาะของทางรา้น  และ

น าเสนออาหาร ดว้ยการจดัเป็นค าๆพรอ้มรบัประทาน  มช่ีองทางการจดัจ าหน่ายทีเ่นน้การฝากขายสนิคา้กบั

รา้นอาหารทีเ่ป็นสไตลร์า้นกาแฟและเป็นรา้นอาหารในตวั  หรอืรา้นอาหารจานเดยีวอกีท ัง้ยงัมกีารจดัต ัง้หนา้รา้น

โดยการเช่าพื้นทีว่า่งในตลาดรวมทรพัยซ์ึง่อยู่ในเขตพื้นทีอ่โศกช่วงวนัจนัทรถ์งึศุกร ์ ที่เลอืกเขตพื้นทีน่ี้ เนื่องจาก

พื้นทีอ่โศกมอีอฟฟิศเป็นจ านวนมาก  เหมาะแก่การขายสนิคา้ หรอืส ัง่สนิคา้ไดท้าง Line , Facebook , 

Instagram  กลุม่ลูกคา้ทีเ่ป็นเป้าหมายของรา้น คอื กลุม่วยัท างานในย่านอโสกรวมท ัง้กลุม่ลูกคา้สญัจร  โดยทาง

รา้นจะเนน้กลุม่วยัท างาน  เพราะกลุ่มวยัท างานนัน้มเีลาทีจ่  ากดั ท าใหบ้างครัง้การตอ้งนัง่รบัประทานอาหารอาจท า
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ใหเ้กิดความลา่ชา้  หรอืการเลอืกรบัประทานอาหารส าเร็จรูปทีอุ่่นดว้ยไมโครเวฟอาจท าใหไ้ดส้ารอาหารไมค่รบถว้น  

ทางรา้นจงึเลอืกเนน้ทีจ่ะขายใหก้บัลูกคา้กลุม่วยัท างานย่านอโศกทีร่วบรวมพนกังานออฟฟิตไวม้ากมาย (รชันีกร  

ต่อรตันไพบูลย ์,2559) 

 

         2. บรษิทั  มกิซฟู้์ดส ์ จ ากดั  เป็นองคก์รดา้นรา้นอาหารทีแ่ตกต่างดว้ยแนวคดิสรา้งสรรคจ์ากการ

ประยุกตรู์ปแบบอาหารดว้ยการดงึเอาขอ้ดขีองวตัถดุบิและรสชาตจิากอาหารต่างชาตต่ิางชนดิมาผสมผสานกนัใหม้ี

ความลงตวั  ในรูปแบบของอาหารฟิวช ัน่ทีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณภาพและรสชาตทิีถ่กูปาก  พรอ้มน าเสนอรูปแบบการ

บรโิภคทีเ่หมาะสมกบักรุป๊เลอืดของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งความสมดุลของร่างกาย  ท ัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการบรกิาร

ดว้ยใจ  บรรยากาศรา้นทนัสมยั  มสีไตลแ์บบสบายๆ  ผ่อนคลายและสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค  

ท าเลทีเ่ขา้ถงึงา่ย  เนื่องจากอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้   เดนิทางไดส้ะดวกท ัง้จากรถไฟฟ้าใตด้นิ  และรถส่วนตวัเพราะ

มทีีจ่อดรถจ านวนมาก  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยระบบควบคุมคุณภาพ   

 

         โดยอาหารจะมคีวามโดดเด่นทีม่กีารประยุกตก์ารปรุงโดยการน าวตัถดุบิทีห่ลากหลายมาผสมผสานกนัให ้

ไดเ้มนูใหม่ๆ   ดงึขอ้ดขีอ้เด่นของวตัถดุบิมาปรุงในรูปแบบอาหารไทยอสีานและย า  ซึง่เป็นรูปแบบอาหารทีเ่รยีกวา่ 

“ฟิวช ัน่” รูปแบบการตกแต่งจานจะประยุกตใ์หท้นัสมยัแบบ food  stylish  มรีะบบการควบคุมคุณภาพของ

วตัถดุบิใหค้งความสด  สะอาด  เนน้อาหารทีป่รุงเสรจ็ใหมแ่ลว้ยกเสรฟิทนัท ี รสชาตอิาหารมคีวามสม า่เสมอดว้ย

น า้ย  า ทีไ่ดร้บัจากการจดัระบบการปรุงใหม้มีาตรฐานโดยมกีารปรุงรสชาตนิ า้ย  าทีป่รุงส  าเร็จเป็นพื้นฐาน  ซึง่ทางรา้น

จ าท าการพมิพเ์ขยีวส าหรบัการบรกิารเพือ่ใหเ้ขา้ใจล  าดบัข ัน้ตอนในการปฏบิตัิงานและควบคุมคุณภาพ  พรอ้มท ัง้มี

การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานและคู่มอืการปรุงอาหารส าหรบัพนกังานทกุต าแหน่ง  มรีะบบการส ัง่ซื้อวตัถดุบิ  การ

จดัการสนิคา้คงคลงั  การส ัง่จ่ายวตัถดุบิ  การส ัง่ผลติอาหาร   การจดัการดว้ยระบบวอฟแวรข์องรา้นอาหารเพือ่

บรหิารและวางแผนวตัถดุบิใหม้คีวามสดใหม ่ มรีะบบการบรกิารทีเ่ป็นล  าดบัข ัน้ตอนดว้ยพนกังานตอ้นรบั  และ

พนกังานรบัออเดอร ์ มกีารจดัฝึกอบรมพนกังานใหม้ใีจรกัการบรกิาร  สามารถจดจ าความชอบของลกุคา้ประจ าได ้ 

แกป้ญัหาเฉพาะหนา้และสามารถรบัขอ้รอ้งเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี รูปแบบภายในตกแต่งดว้ยสไตลโ์มเดริน์ตอน

เทมโพลาร ี เนน้โทนสคีรมีสวา่ง สะอาด  สบายตา  ตดักบัสดี  าและสม้เพิม่ความสดใส  กบัเฟอรน์ิเจอรส์ไีมโ้อค๊ให ้

ความรูส้กึอบอุ่นและเป็นมติร    
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         มกีลุม่ลูกคา้เป้าหมายหลกั คอื  กลุม่ผูห้ญงิวยัท างาน มรีายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อเดอืน  อายุ

ระหวา่ง  22-40 ปี และเป็นผูท้ีช่อบทานอาหารไทยอสีานและอาหารรสจดั  มกี าลงัซื้อปานกลางถงึสูง  มกัมาเป็น

กลุม่เพือ่นสาวทีช่อบนดัพบปะสงัสรรคก์นั  กลุม่เป้าหมายรองลงมาทีม่ารา้นเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ  อาจจะ

ไมไ่ดม้าเป็นกลุม่เพือ่นดัพบปะสงัสรรคอ์ย่างกลุม่เป้าหมายหลกั  แต่เป็นกลุม่ทีม่กัจะมารบัประทานอาหารทีช่ื่นชอบ  

บรรยากาศสบาย  ในวนัพกัผ่อนสบายๆ หลงัจากเดนิชอปป้ิง  ดูหนงั  หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่จะจดัจ าหน่ายผ่าน

ช่องทางรา้นของตนเอง  มกีารคดัเลอืกท าเลทีเ่หมาะสมกบัแนวความคดิของรา้นและมคีวามคุม้ค่าในการลงทนุ  

โดยเป็นท าเลทีเ่หมาะกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคเป้าหมายทีม่กันิยมไปรบัประทานอาหารนอกบา้นตามศูนยก์ารคา้

มากขึ้น  เนน้ความสะดวกใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึไดง้า่ยและการสรา้งการรบัรูต้ราสนิคา้ (Brand  Awareness) จาก

ผูบ้รโิภคไดใ้นระยะเวลาอนัส ัน้เพือ่ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า (ประอรรตัน ์ กีรตผิจญและคณะ ,2556) 

 

         3. รา้นอาหาร ไฟน ์เดย ์สเตชัน่ (Fine Day Station) เป็นประเภทของรา้นอาหารทีม่คีวามหลากหลาย 

สามารถรงัสรรคเ์มนูใหม่ๆ  ไดต้ลอดเวลา เพือ่ใหลู้กคา้มากี่คร ัง้ก็ยงัไมเ่บือ่  อยากทีจ่ะมาชมิมาทานอยู่ตลอด ส่วน

เมนูอาหารในรา้น Fine Day Station นอกจากจะมพีระเอกอย่างสเตก็และสปาเกตตแีลว้ ยงัมอีาหารสไตลย์ุโรป 

อืน่อกี เช่น พาสตา้  ซุป อาหารจานด่วน อาหารทานเลน่ และเมนูไทยๆ อย่างขนมไทยและน า้แขง็ใสอกีดว้ย 

 

 
ภาพที่ 4.7 ตวัอย่างอาหารรา้นอาหาร ไฟน ์เดย ์สเตชัน่ 

ทีม่า: http://www.smeleader.com 

 

 

http://www.smeleader.com/
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         โดยมกีลุม่ลูกคา้หลากหลาย เช่น วนัท างานปกตกิ็มจีะมพีนกังานออฟฟิศ นกัเรยีน นกัศึกษา และวยัรุ่น

ท ัว่ไป  ส่วนวนัหยุดจะมากนัเป็นครอบครวัและกลุม่ลูกคา้ในย่านนี้  โดยทางรา้นมแีผนไวว้า่จะตอ้งครเีอทเมนูให ้

แปลกใหมแ่ต่อร่อยกวา่เดมิ เนน้เสริฟ์ไว เวลาปรุงหา้มเกนิ 1-2 นาท ีเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นพนกังานออฟฟิศที่

เขา้มาทานในช่วงกลางวนัซึง่มเีวลานอ้ย เมนูทีเ่หมาะกบัช่วงเวลานี้จงึเป็นกว๋ยเตีย๋วค ัว่ไก่ พาสตา้ผดัไท คะนา้

ปลาแซลมอนราดขา้ว  และสเตก็ เป็นตน้ 

 

 
ภาพที่ 4.8 ตวัอย่างอาหารรา้นอาหาร ไฟน ์เดย ์สเตชัน่ 

ทีม่า: http://www.smeleader.com 

 

         ในช่วง 6 เดอืนแรกผลตอบรบัจากลูกคา้ทีเ่พยีงแต่มาชมิก็กลายมาเป็นลูกคา้ประจ า โดยบอกกนัเป็นเสยีง

เดยีวเลยวา่รสชาตอิาหารอร่อยถกูปาก  รา้นอาหารน่านัง่ มกีารน าภาพมาแสดงโชวไ์วด้ว้ย และทีส่  าคญัคอืราคาไม่

แพงจนเกินไป  ทางรา้นมวีธิปีระชาสมัพนัธ ์รา้นอาหาร Fine Day Stationก็จะมหีลากหลาย อาทเิช่น  แจก

ใบปลวิ แจกคูปองโปรโมชัน่  พอีารผ์่านเฟซบุค๊ รวมไปถงึน าสนิคา้ไปแสดงในงานอเีวน้ทต่์างๆ อกีดว้ย ท าให ้ณ 

ตอนน้ีกลายเป็นรา้นอาหารฟิวชนัทีรู่จ้กัของคนในย่านสุขมุวทิ 42 ไปโดยปรยิาย   โดยทางรา้นใหค้วามส าคญัวา่

การจะท าใหธุ้รกจิรา้นอาหารฟิวชนัประสบความส าเร็จ จะตอ้งควบคุมปจัจยั 3 อย่างนี้ใหด้ ีหน่ึงคอืท าเล  สองคอื

เมนูอาหารจะตอ้งท าใหแ้ปลกกวา่เจา้อืน่  รวมไปถงึรายละเอยีดเลก็ๆ นอ้ยๆ อย่างภาชนะและบรรยากาศในรา้นก็

ส  าคญัเช่นกนั  และปจัจยัสุดทา้ยคอืการบรกิาร จะตอ้งรวดเรว็แต่ในขณะเดยีวกนัตอ้งเป็นกนัเองดว้ย (ธุรกจิ

รา้นอาหาร-fine-day-station ,2559) 

 

 

 

http://www.smeleader.com/
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         4. รา้นอาหารฟิวช ัน่แบบจดัเป็น course เพือ่สุขภาพ 

รา้นอาหารของเราเป็นรา้นอาหารแนวฟิวช ัน่ (มคีวามผสมผสานของหลายชนชาต ิไมต่ายตวั) โดยจดับรกิารเป็น

แบบ course ในแต่ละ course จะประกอบไปดว้ยอาหาร 7 ประเภทอนัไดแ้ก่ Appetizer, Soup, Salad, Main 

Course, Dessert, Juice, Drinks โดยในแต่ในส่วนลูกคา้ยงัสามารถเลอืกไดต้ามตอ้งการอกีดว้ย เช่น main 

course เลอืกไดว้า่จะทานเป็นหมหูรอืเน้ือววั เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหลู้กคา้ไดส้นุกและไดร้บัประทานสิง่ทีช่อบ  

แบ่งเป็น 4 หมวดหลกัๆ นัน่คอื course เพือ่สุขภาพ course เพือ่ความงาม course เพิม่พลงัสมอง และ course 

เพือ่ความส าเร็จ โดยจดัอาหารตาม concept เช่นเพือ่สุขภาพ เนน้อาหารทีบ่  ารุงร่างกายระบบเลอืดต่างๆ อาหาร

เพือ่ความงามเนน้สารอาหารทีบ่  ารุงผวิพรรณ บ ารุงผมและเลบ็ อาหารเพือ่สมองเนน้โอเมกา้ 3 อาหารเพือ่

ความส าเร็จจะเป็นอาหารแนวเสรมิชะตา เช่นทานตามราศี หรอืทานอาหารน าโชคตามเดอืน  นอกเหนือจากอาหาร

ตาและปากแลว้เราจะมกีารน าเสนอขอ้มลูเชงิวชิาการ เนน้คุณประโยชนข์องสว่นประกอบต่างๆของอาหารใหลู้กคา้

ไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารสมองทีท่างรา้นพรอ้มเสรฟิเป็นความรู ้ภายใตบ้รรยากาศของรา้นทีส่่วนตวัและมคีวาม

สวยงาม เรยีบหรู มรีะดบั 

  

 
ภาพที่ 4.9  ตวัอย่างอาหารรา้นอาหารฟิวช ัน่แบบจดัเป็น course เพือ่สุขภาพ 

ทีม่า: http://www.foodnetwork.ca 
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บทที่ 5 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

 จากการวิจยัเรื่อง คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มวีตัถปุระสงค ์เพื่อศึกษาการตดัสนิใจใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ วเิคราะหห์าคุณลกัษณะของ

รา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภค โดยท าการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหาร

ฟิวช ัน่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม จากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดข้อ้มลู

กลบัคนื 400 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของตวัอย่างท ัง้หมด ซึง่สามารถแบ่งผลการวจิยัไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

 

  ส่วนที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

           ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

           ส่วนที ่3 ชดุคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจ 

 

ขอ้มูลท ัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

           จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ราย 

ทางดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได ้โดยวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิบบค่าเฉลีย่และรอ้ยละ ขอ้มลูท ัว่ไป

ของผูบ้รโิภค พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคมอีายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี มกีารศึกษาอยู่

ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีเป็นพนกังานเอกชน และ ขา้ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ และรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 25,000 – 35,000 

บาท (ตารางที ่5.1)  
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ตารางที่ 5.1 ขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

 
ขอ้มูลท ัว่ไป จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

  
400 100 

เพศ 
   

 
ชาย 190 47.50 

 
หญงิ 210 52.50 

ช่วงอายุ 
   

 
21-25 ปี 67 16.80 

 
25-30 ปี 105 26.30 

 
31-35 ปี 93 23.30 

 
36-40 ปี 73 18.30 

 
41 ปีขึ้นไป 62 15.50 

    

อายุเฉลีย่ (ปี) 
 

28.95 ปี 
 

ระดบัการศึกษา 
   

 
ต า่กวา่ปรญิญาตร ี 13 3.30 

 
ปรญิญาตร ี 356 89.00 

 
สูงกวา่ปรญิญาตร ี 31 7.80 

อาชพี 
   

 
พนกังานบรษิทัเอกชน 193 48.30 

 
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 146 36.50 

 
ธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ  61 15.30 

รายไดต่้อเดอืน  
  

 
ต า่กวา่ 15,000 13 3.30 

 
15,000 – 25,000 บาท 91 22.80 

 
25,000 – 35,000 บาท 193 48.30 

 
มากกวา่ 35,000 บาท ขึ้นไป 103 25.80 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

           ส  าหรบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่นัน้ ประกอบดว้ยการวิเคราะหเ์หตุผลการเลอืกใช ้

รา้นอาหารฟิวช ัน่ การใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ในโอกาสใด ความถีข่องการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ ระยะเวลาที่

ท่านใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ ค่าใชจ่้ายในการรบัประทานอาหารฟิวช ัน่ ช่วงเวลาทีท่่านใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ช่วงวนัที่ท่านใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ ใครมสี่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ ส่วนใหญ่ใช ้

บริการรา้นอาหารฟิวช ัน่กบัใคร ความตอ้งการใหร้า้นอาหารฟิวช ัน่ตกแต่งรา้นในรูปแบบใด แนวเพลงที่รา้นอาหาร

เปิดที่ชื่นชอบ สื่อในเว็บไซตม์กีารจดัอนัดบั หรือ รีววิมผีลต่อการตดัสินใจหรือไม่ สื่อในเว็ปไซตใ์ดที่ดูการจดั

อนัดบั หรือ รีววิรา้นอาหาร การจดัท าส่งเสริมการขายใดที่ชื่นชอบ ท าเล ที่ต ัง้ใดที่ชื่นชอบ และสื่อใดที่มผีลการ

ตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ โดยผลการวเิคราะหพ์บวา่  

 

           เหตุผลที่ผูบ้ริโภคเลอืกใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่มากที่สุด คือ สไตลก์ารตกแต่งรา้น จะเห็นไดว้่า

บรรยากาศของรา้นอาหารฟิวช ัน่มสี่วนส าคญัมากเป็นอนัดบั 1 ตอ้งใส่ใจกบัสไตลก์ารตกแต่งรา้นอย่างมากเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รองลงมา คือ ท าเล ที่ต ัง้ ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวก ในการเดินทาง  

และ มกีารจดัอนัดบั รีววิในเวบ็ไซต ์ก็มสี่วนส าคญัในการตดัสนิใจใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ อกีท ัง้ยงัมเีรื่องของ 

รสชาตอิาหาร ทีต่อ้งโดดเด่น อร่อย เรื่องความสะอาดของรา้นถูกสุขอนามยั (ตารางที ่5.2 )   

 

ตารางที่ 5.2  เหตผุลทีผู่บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

เหตผุล จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

สไตลก์ารตกแต่งรา้น       260 65.30 

ท าเล ทีต่ ัง้        226 56.80 

มกีารจดัอนัดบั รวีวิในเวบ็ไซต ์ 211 53.00 

รสชาตอิาหาร         188 47.20 

ความสะอาดของรา้น  177 44.50 

เจา้ของรา้นเป็นบคุคลมชีื่อเสยีง 160 40.20 

เชฟมชีื่อเสยีง                   152 38.20 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 

 

เหตผุล จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ความสะดวกในการเดนิทาง 142 35.70 

มทีีจ่อดรถ                   121 30.40 

มโีปรโมชัน่ 121 30.40 

แนวเพลงดนตร ี 107 26.90 

หมายเหต:ุ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ทีม่า: จากการค านวณ 

 

           การใชบ้รกิารในรา้นอาหารฟิวช ัน่ผูบ้รโิภคใชใ้นโอกาส คอื ต ัง้ใจไปรบัประทาน มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 

35.30 รองลงมาคอื เพือ่พบปะสงัสรรค ์และ เพือ่นชกัชวน คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 และ 22.30 ตามล  าดบั (ตารางที่ 

5.3 ) ความถี่ของการใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ คือ นอ้ยกว่า 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดือน มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 

46.80 รองลงมาคือ 1 – 2 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์และ 3 – 4 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์ คิดเป็นรอ้ยละ 42.80 และ 9.00 

ตามล  าดบั (ตารางที ่5.4 ) และ ระยะเวลาทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ คอื 1 – 2 ชัว่โมง มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย

ละ 47.80 รองลงมาคือ 30 นาที – 1 ชัว่โมง และ มากกว่า 2 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 34.50 และ 14.00 

ตามล  าดบั (ตารางที ่5.5 )   

ตารางที่ 5.3 การใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ในโอกาส 

โอกาส จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ตัง้ใจไปรบัประทาน 141 35.30 

เพือ่พบปะสงัสรรค ์ 104 26.00 

เพือ่นชกัชวน 89 22.30 

เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ 60 15.00 

รบัรองลูกคา้ / เพือ่นทางธุรกจิ  6 1.50 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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ตารางที่ 5.4 ความถีข่องการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ความถี่ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ทกุวนั  6 1.50 

3 – 4 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์ 36 9.00 

1 – 2 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์ 171 42.80 

นอ้ยกวา่ 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดอืน 187 46.80 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

ตารางที่ 5.5 ระยะเวลาทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ระยะเวลา จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาท ี 15 3.80 

30 นาท ี– 1 ชัว่โมง 138 34.50 

1 – 2 ชัว่โมง 191 47.80 

มากกวา่ 2 ชัว่โมงขึ้นไป 56 14.00 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

          อาหารฟิวช ัน่มตีน้ทุนวตัถดุิบที่สูง เพื่อการรงัสรรคเ์มนูที่แปลกใหม่และคุณภาพอาหารที่ดีที่สุดส าหรบั

ผูบ้รโิภค เพราะฉะนัน้ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ค่าใชจ่้ายในการรบัประทานอาหารฟิวช ัน่แต่ละครัง้ต่อคนมากทีสุ่ด คอื 

1,000 บาทขึ้นไป รองลงมาคอื 500 – 1,000 บาท และ ต า่กวา่ 500 บาท  (ตารางที ่5.6)   
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ตารางที่ 5.6  ค่าใชจ่้ายในการรบัประทานอาหารฟิวช ัน่แต่ละคร ัง้ต่อคน 

ค่าใชจ้า่ย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ต า่กวา่ 500 บาท 44 11.00 

500 – 1,000 บาท  170 42.50 

1,000 บาท ขึ้นไป 186 46.50 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

           ช่วงเวลาเป็นสิ่งส  าคญัในการเขา้ใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนมากใชบ้ริการในช่วง 17.00 น. เป็นตน้ไป มาก

ที่สุด เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาเลกิงานของคนวยัท างาน หรือเวลาที่ว่างที่สุดกบัการไปใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

รองลงมาคอืช่วง 11.00 – 13.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. ตามล  าดบั (ตารางที ่5.7 )   

 

ตารางที่ 5.7 ช่วงเวลาทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ช่วงเวลา จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

11.00 – 13.00 น. 43 10.80 

13.00 – 15.00 น. 15 3.80 

15.00 – 17.00 น. 27 6.80 

17.00 น. เป็นตน้ไป                     315 78.80 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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           ช่วงวนัทีผู่บ้รโิภคจะเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ คอื ท ัง้วนัเสารแ์ละอาทติย ์มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นช่วง

วนัหยุดคนวนัท างาน จงึมวีนัวา่งในการใชบ้รกิารในช่วงนัน้ รองลงมาคอื วนัอาทติย ์(ตารางที ่5.8)   

 

ตารางที่ 5.8 ช่วงวนัทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ช่วงวนั จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

วนัจนัทร-์ศุกร ์ 32 8.00 

วนัเสาร ์ 28 7.00 

วนัอาทติย ์ 39 9.80 

ทัง้วนัเสารแ์ละอาทติย ์ 268 67.00 

ตลอดทัง้สปัดาห ์ 33 8.30 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

           ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ คือ เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน มากที่สุด รองลงมา

คอื ตวัเอง และ ครอบครวั (ตารางที่ 5.9)  และ ผูร่้วมใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ คอื เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน มาก

ที่สุด รองลงมาคือ แฟน  และ ครอบครวั จะเห็นไดว้่าเพื่อนมสี่วนส าคญัที่สุดในการร่วมตดัสินใจและร่วมใช ้

บรกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ซึง่เป็นกลุม่คนทีช่อบเขา้สงัคม พบปะสงัสรรค ์(ตารางที ่5.10 ) 
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ตารางที่ 5.9 ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ผูม้ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน 214 53.50 

ตวัเอง  71 17.80 

ครอบครวั 55 13.80 

แฟน    52 13.00 

ญาตพิีน่อ้ง  8 2.00 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

ตารางที่ 5.10 ผูร่้วมใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ผูร้่วมใชบ้รกิาร จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน 224 56.00 

แฟน    89 22.30 

ครอบครวั 57 14.30 

คนเดยีว 14 3.50 

ญาตพิีน่อ้ง  14 3.50 

ลูกคา้ 2 0.50 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

          การตกแต่งรา้นถอืว่าเป็นส่วนทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะจะสะทอ้นต่อรสนิยมของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี

ซึ่งในยุคปจัจบุนั การตกแต่งสไตล ์ลอฟท ์(Loft) เป็นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาคือ โมเดริน์ (Modern) และ วนิ

เทจ (Vintage) (ตารางที ่5.11 )   
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ตารางที่ 5.11 ความตอ้งการใหร้า้นอาหารฟิวช ัน่ตกแต่งรา้นในรูปแบบ 

รูปแบบ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ลอฟท ์(Loft) 146 36.50 

โมเดริน์ (Modern) 140 35.00 

วนิเทจ (Vintage) 113 28.30 

คลาสสคิ (Classic) 1 0.30 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

           แนวเพลงจะสะทอ้นถงึสไตลข์องแต่ละรา้น ซึ่งแนวเพลงผูบ้ริโภคนิยมมากที่สุด คือ สไตลโ์ฟลค์ซอง 

(Folk Song) เป็นสไตลก์ารเล่นดนตรีสดแบบฟงัสบายๆ เพื่อความผ่อนคลายอารมณ์ของผูบ้ริโภค รองลงมาคือ 

คลาสสคิ (Classic) และ บอสซ่า (Blossa) ตามล  าดบั (ตารางที ่5.12 )   

 

ตารางที่ 5.12 แนวเพลงทีร่า้นอาหารเปิดทีช่ื่นชอบ   

แนวเพลง จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

โฟลค์ซอง (Folk Song) 187 46.80 

คลาสสคิ (Classic) 134 33.50 

บอสซ่า (Blossa) 72 18.00 

ป๊อป (Pop) 7 1.80 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

           สือ่ในเวบ็ไซตม์กีารจดัอนัดบั หรอื รวีวิ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่

เป็นอย่างมากในปจัจุบนั เพราะสื่อเวบ็ไซตเ์ขา้ถงึคนง่ายและมกีารจดัอนัดบัรีววิ รา้นอาหารฟิวช ัน่อยู่ตลอด ซึ่งก็

เป็นไปตามผลวเิคราะหว์่ามผีลต่อการตดัสนิใจต่อผูบ้รโิภค (ตารางที่ 5.13) และ สือ่ในเวป็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคดูการจดั
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อนัดบั หรอื รวีวิรา้นอาหารมากทีสุ่ด คอื Facebook ซึง่เป็นเวบ็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคทกุคนเป็นสมาชกิ และมกีารใชง้าน

เยอะทีสุ่ด รองลงมา คอื Pantip และ Wongnai (ตารางที ่5.14) 

 

ตารางที่ 5.13 สือ่ในเวบ็ไซตม์กีารจดัอนัดบั หรอื รวีวิทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

มีผลต่อการตดัสนิใจ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ม ี 337 84.30 

ไมม่ ี 63 15.80 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

ตารางที่ 5.14 สือ่ในเวป็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคดูการจดัอนัดบั หรอื รวีวิรา้นอาหาร 

สือ่ในเวป็ไซต ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

Facebook 207 51.80 

Pantip 94 23.50 

Wongnai 61 15.30 

Youtube 21 5.30 

Eduguide 17 4.30 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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          การจดัท าส่งเสรมิการขายทีผู่บ้รโิภคชื่นชอบมากทีสุ่ด คอื ส่วนลด เน่ืองจากรา้นอาหารฟิวช ัน่มเีมนูทีร่าคา

สูง ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จงึคดิวา่การมสี่วนลดจะเป็นการท าใหผู้บ้รโิภคกลบัมารบัประทานรา้นอาหารฟิวช ัน่อกี 

รองลงมาคอื ระบบบตัรสมาชกิ และ การจบัฉลากชงิรางวลั (ตารางที ่5.15)   

 

ตารางที่ 5.15   การจดัท าส่งเสรมิการขายทีช่ื่นชอบ 

  การจดัท าสง่เสรมิการขาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ส่วนลด 292 73.00 

ระบบบตัรสมาชกิ 95 23.80 

การจบัฉลากชงิรางวลั 13 3.30 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 

 

          การเลอืกท าเล ที่ต ัง้ของรา้นอาหารฟิวช ัน่ เป็นอกีหนึ่งองคป์ระกอบส าคญัที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ

และมปีระสทิธิภาพสูงสุดในระยะยาว ท าเล ที่ต ัง้ใดที่ผูบ้ริโภคชื่นชอบ คือ รา้นเดี่ยว (Stand-alone) มากที่สุด 

เนื่องจาก มบีรรยากาศที่ด ีเดนิทางสะดวก ใหค้วามผ่อนคลายไดม้ากกว่า หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 

หรอื ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community mall)  (ตารางที ่5.16 )   

 

ตารางที่ 5.16  ท าเล ทีต่ ัง้ ทีช่ื่นชอบ 

ท าเล ที่ต ัง้ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 157 39.30 

หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) 144 36.00 

ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community mall) 99 24.80 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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           สือ่ทีม่ผีลการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ คอื เวป็ไซต ์มากทีสุ่ด เนื่องจาก ผูบ้รโิภค

เขา้ถงึงา่ยและใชง้านเป็นประจ าท  าใหง้า่ยต่อการรบัขอ้มลูข่าวสารและตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้ริการ รองลงมา คือ 

ถามเพือ่น / คนรูจ้กั (ตารางที ่5.17)   

 

ตารางที่ 5.17  สือ่ทีม่ผีลการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

สือ่ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เวป็ไซต ์ 262 65.50 

ถามเพือ่น / คนรูจ้กั 90 22.50 

โทรทศัน ์ 28 7.00 

หนงัสอืพมิพ ์- นิตยสาร 7 1.80 

แผ่นพบั 6 1.50 

โปสเตอร ์ 5 1.30 

วทิยุ 2 0.50 

รวม 400 100 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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ชุดคณุลกัษณะของรา้นอาหารฟิวชัน่ที่ผูบ้รโิภคพงึพอใจ 

 

           การวจิยัในส่วนนี้ เป็นการวเิคราะหค่์าความพงึพอใจต่อชดุคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ โดยในส่วน

แรกจะเป็นการวเิคราะหห์าค่าความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่จากผูใ้ชบ้ริการจ านวน 400 ราย 

โดยใชแ้บบจ าลองการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ซึง่คุณลกัษณะที่น ามาใชว้เิคราะหค์ร ัง้นี้ ไดม้าจากการ ตรวจสอบ

เอกสารงานวจิยัทีเ่กียวขอ้ง จากนัน้ไดน้ าคุณลกัษณะทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณแ์ละส ารวจมาท าการใหก้ลุม่ตวัอย่างน า

ร่อง ล  าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะรา้นอาหารฟิวช ัน่โดยกลุ่มตวัอย่างน าร่องเหล่านี้ เป็นผูใ้ชบ้ริการที่เคยใช ้

บริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ อีกท ัง้มคีวามชื่นชอบอาหารฟิวช ัน่ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างน าร่องไดท้  าการล  าดบัความส าคญั

คุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ จนไดคุ้ณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั 3 คุณลกัษณะ คอื สไตลก์ารตกแต่ง

รา้น ท าเล ทีต่ ัง้ และ รวีวิ การจดัอนัดบัในเวบ็ไซต ์ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในบทที ่3 (ตารางที ่5.18 )  

  

           จากการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ไดค่้า Pearson’s r เท่ากบั 0.97 และค่า 

Kendall’s tau เท่ากบั 0.88 ซึ่งมค่ีาค่อนขา้งสูง แสดงใหเ้ห็นถึงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างค่าที่ไดจ้ากผูบ้ริโภคกบั

ค่าประมาณที่ไดจ้ากแบบจ าลอง ดงันัน้แบบจ าลองนี้สามารถพยากรณ์ค่าความพงึพอใจของผูบ้ริโภคไดร้อ้ยละ 

88.00 

 

           เมือ่พจิารณาถงึคุณลกัษณะแต่ละคุณลกัษณะ พบวา่ คุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื 

ท าเล ทีต่ ัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.99 รองลงมาคอื สไตลก์ารตกแต่งรา้น และ รวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์คดิเป็นรอ้ย

ละ 42.82 และ 11.18 ตามล าดบั (ภาพที ่5.1 และ ตารางที ่5.18) 
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                       สไตลก์ารตกแต่งรา้น        รวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์      ท าเล ทีต่ ัง้ 

ภาพที่ 5.1 ค่าความส าคญัของคณุลกัษณะต่างๆ 

 

ตารางที่ 5.18   ค่าอรรถประโยชนแ์ละค่าน า้หนกัความส าคญัของคุณลกัษณะรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

คุณลกัษณะ ระดบัคุณลกัษณะ ค่าอรรถประโยชน์ ค่าน ้ าหนกัความส าคญั 

(รอ้ยละ) 

สไตลก์ารตกแต่งรา้น โมเดริน์  -0.012 42.82 

 ลอฟท ์ 0.369 

 วนิเทจ  -0.358 

ท าเล ทีต่ ัง้  รา้นเดีย่ว  0.306 45.99 

 ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม 0.097 

 หา้งสรรพสนิคา้ -0.403 

รวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์ ม ี -0.001 11.18 

 ไมม่ ี -0.003 

ค่าคงที ่ 5.002  

ค่าสถติ ิPearson’s r         = 0.97                        significance = 0.00 

ค่าสถติ ิKendall’s tau      = 0.88                        significance = 0.00 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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           จากตารางที่ 5.18 คุณลกัษณะดา้นท าเล ที่ต ัง้ เป็นคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 1 

เมือ่พจิารณาค่าอรรถประโยชนแ์ต่ละระดบัของคุณลกัษณะดา้นท าเล ที่ต ัง้ แลว้พบว่า ท าเล ที่ต ัง้ แบบ รา้นเดี่ยว 

(Stand-alone) จะใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั 0.306 ซึง่มากกวา่แบบ ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community mall) 

กบัแบบ หา้งสรรพสินคา้ (Department store) ซึ่งใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั 0.097 และ -0.403 ตามล  าดบั 

แสดงว่า ผูบ้ริโภคมคีวามพงึพอใจในท าเล ที่ต ัง้แบบ รา้นเดี่ยว (Stand-alone) มากกว่าแบบ ศูนยก์ารคา้ขนาด

ย่อม (Community mall) กบัแบบ หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) (ภาพที ่5.2) 

 

                                  รา้นเดีย่ว          ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม         หา้งสรรพสนิคา้ 

 

ภาพที่ 5.2  ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นท าเล ทีต่ ัง้ 

 

           ส  าหรบัคุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งรา้นเป็นคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 2 

เมือ่พจิารณาค่าอรรถประโยชนแ์ต่ละระดบัของคุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งรา้นแลว้พบว่า สไตลก์ารตกแต่ง

รา้นแบบ ลอฟท ์(Loft) จะใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั 0.369 ซึง่มากกวา่แบบ โมเดริน์ (Modern) กบัแบบ วนิเทจ 

(Vintage) ซึ่งใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั -0.012 และ -0.358 ตามล  าดบั แสดงว่า ผูบ้ริโภคมคีวามพงึพอใจใน

ดา้นสไตลก์ารตกแต่งรา้นแบบ ลอฟท ์(Loft)  มากกว่าแบบ โมเดิรน์ (Modern) กบัแบบ วินเทจ (Vintage)  

(ภาพที ่5.3) 
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                                           Modern               Loft               Vintage 

ภาพที่ 5.3  ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นสไตลก์ารตกแต่งรา้น 

 

           ส  าหรบัคุณลกัษณะดา้นรีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซตเ์ป็นคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั

สุดทา้ย เมือ่พจิารณาค่าอรรถประโยชนแ์ต่ละระดบัของคุณลกัษณะดา้นรวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซตแ์ลว้พบวา่ การมี

รีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์จะใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั -0.001 ซึ่งมากกว่า การไม่มรีีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์

ซึ่งใหค่้าอรรถประโยชนเ์ท่ากบั -0.003 แสดงว่า ผูบ้ริโภคมคีวามพงึพอใจในดา้นรีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซตแ์บบ 

การมรีวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซตม์ากกวา่การไมม่รีวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์(ภาพที่5.4) 

 

                             มรีวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์         ไมม่รีวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์

ภาพที่ 5.4  ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นรวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์
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           ส  าหรบัการพจิารณาค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชุดคุณลกัษณะ ซึง่มที ัง้หมด 9 ชดุสามารถค านวณ

ไดโ้ดยน าค่าอรรถประโยชนข์องแต่ละระดบัคุณลกัษณะทีป่รากฏในแต่ละชดุคุณลกัษณะมารวมกนั ดงัตวัอย่างของ

ชุดคุณลกัษณะที่ 1 เป็นสไตลก์ารตกแต่งรา้นแบบวนิเทจ (Vintage) ท าเล ที่ต ัง้แบบ รา้นเดี่ยว (Stand-alone) 

และมรีีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์จะไดอ้รรถประโยชนร์วมเท่ากบั 5.002 (ค่าคงที่)+(-0.358)+(0.306)+(-0.001) = 

4.949 ซึ่งผลการค านวณค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชุดคุณลกัษณะไดแ้สดงในตารางที่ 5.19 โดยผลการ

ค านวณ พบวา่ ชดุคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ชดุคุณลกัษณะที ่7 ซึง่ใหค่้าอรรถประโยชน์

รวมเท่ากบั 5.674ซึง่เป็นสไตลก์ารตกแต่งรา้นแบบลอฟท ์(Loft) ท าเล ทีต่ ัง้แบบ รา้นเดีย่ว (Stand-alone) และไม่

มรีีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์รองลงมาคือ ชุดคุณลกัษณะที่ 8 และ 9  ซึ่งใหค่้าอรรถประโยชนร์วมเท่ากบั 5.467

และ 5.295 ตามล  าดบั ส  าหรบัชุดคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคมคีวามพงึพอใจนอ้ยที่สุด คือ ชุดคุณล ักษณะที่ 3 ซึ่งให ้

ค่าอรรถประโยชนร์วมเท่ากบั 4.240 รองลงมาคอื ชดุคุณลกัษณะที ่2 และ 6  ซึง่ใหค่้าอรรถประโยชนร์วมเท่ากบั 

4.584 และ 4.738 ตามล  าดบั 

 

ตารางที่ 5.19 ค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชดุคุณลกัษณะรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ชดุ 

คณุลกัษณะ 

ระดบัคุณลกัษณะ ค่า 

อรรถประโยชน์ 

รวม 

สไตลก์ารตกแต่ง   ท าเล ที่ต ัง้ รวีิว การจดัอนัดบัใน

เว็บไซต ์

1 วนิเทจ  รา้นเดีย่ว ม ี 4.949 

2 โมเดริน์  หา้งสรรพสนิคา้ ไม่ม ี 4.584 

3 วนิเทจ  หา้งสรรพสนิคา้ ม ี 4.240 

4 โมเดริน์  ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ม ี 4.978 

5 ลอฟท ์ หา้งสรรพสนิคา้ ม ี 4.967 

6 วนิเทจ  ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ไม่ม ี 4.738 

7 ลอฟท ์ รา้นเดีย่ว ไม่ม ี 5.674 

8 ลอฟท ์ ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม ม ี 5.467 

9 โมเดริน์  รา้นเดีย่ว ม ี 5.295 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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บทที่ 6 

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร ัง้นี้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย และการ

วางแผนการตลาดที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อไดร้บัประโยชน์สูงสุด  และเกิดผลดีต่อ

ผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจดา้นรา้นอาหารฟิวช ัน่  โดยการวิจยัคร ัง้นี้ ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใช ้

แบบสอบถามสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 ราย 

ซึง่มขีอ้สรุปและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

 

สรุปและอภปิรายผล 

 

การศึกษาพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

 การศึกษาคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี อายุเฉลีย่อยู่ที่ 28 ปี เป็น

กลุม่วยัท างานและมรีายไดเ้ป็นของตนเอง ส่วนใหญ่รายไดอ้ยู่ระหวา่ง 25,000 – 35,000 บาท มรีะดบัการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี โดยใหเ้หตผุลในการเลอืกใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ คือ สไตลก์ารตกแต่งรา้น เพือ่ตอบสนอง

ไลฟ์สไตลค์นกรุง และรสนิยมส่วนตวั อีกท ัง้ผูบ้ริโภคมคีวามตัง้ใจไปรบัประทานอาหารฟิวช ัน่ และเพื่อพบปะ 

สงัสรรคก์บัเพือ่นๆ เพราะ เพือ่นเป็นคนส าคญัทีเ่ป็นผูร่้วมตดัสนิใจในการไปใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่เป็นคนทีไ่ป

ใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่กบัผูบ้รโิภค ความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 1-2 คร ัง้ต่อเดอืน และ 3-4 ครัง้ต่อ

สปัดาห ์ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ประมาณ 1-2 ช ัว่โมงต่อคร ัง้ ค่าใชจ่้าย 1,000 บาทขึ้นไปต่อคร ัง้ ซึง่

ถอืว่ามกี าลงัในการจ่าย และช่วงวนัทีไ่ปจะเป็นวนัเสา-อาทติยเ์ป็นส่วนใหญ่ เวลาทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีบ่่อย

จะเป็นเวลาช่วง 17.00 น. เป็นตน้ไป เพราะจะเป็นช่วงเลกิงาน สามารถนดัเพือ่นพาไปรบัประทานอาหารฟิวช ัน่ได ้

สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นวยัท างาน ซึ่งแนวเพลง ดนตรีที่ผูบ้ริโภคนิยมจะเป็นแนวเพลง โฟลค์ซอง 

(Folk song) คอืเป็นนกัรอ้งเลน่กตีา้รร์อ้งเพลงสบายๆในรา้นอาหารฟิวช ัน่ เพือ่ช่วยเพิม่บรรยากาศ และสือ่เวบ็ไซต์

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารเป็นอย่างมาก ทีน่ิยมสุดคอื เฟสบุค๊ (Facebook) ซึง่เป็นเวบ็ไซต ์ทีค่นส่วน



67 

  

ใหญ่นิยมเป็นอย่างมาก อกีท ัง้การจดัท าส่งเสรมิการขายทีผู่บ้รโิภคนิยมคอื การใหส้่วนลดพเิศษในการรบัประทาน

อาหารในแต่ละครัง้ และการมรีะบบบตัรสมาชกิ  

 

การศึกษาคณุลกัษณะของรา้นอาหารฟิวชัน่ 

 

 ในการศึกษาคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภคนัน้ จากการรวบรวม

ขอ้มลูจากแบบสอบถามฉบบัน าร่อง ทีใ่ชส้  ารวจกลุม่ตวัอย่างน าร่องทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ จ านวน 30 ราย 

ไดป้จัจยัของรา้นอาหารฟิวช ัน่จ านวน 3 ปจัจยัไดแ้ก่ สไตลก์ารตกแต่งรา้น (โมเดริน์ ลอฟ์ท และวนิเทจ) ท าเล ทีต่ ัง้ 

(รา้นเดีย่ว ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม และหา้งสรรพสนิคา้) และ การรวีวิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์(ม ีและ ไมม่)ี 

 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครความพงึพอใจมากที่สุด คือ สไตลก์ารตกแต่งรา้นแบบลอฟท ์(Loft) ท าเล ที่ต ัง้แบบ รา้น

เดี่ยว (Stand-alone) และการมรีีววิ การจดัอนัดบัเว็บไซต์ โดยคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ที่ผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ท าเล ทีต่ ัง้ 

 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัการรีววิ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์ผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญัเป็นอย่างมากในการตดัสินใจใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ และส าหรบั เหตุผลในการเลอืกใชบ้ริการ

รา้นอาหารฟิวช ัน่ คอื รสชาตอิาหาร ความสะอาดของรา้น เจา้ของรา้นเป็นบคุคลมชีื่อเสยีง และเชฟมชีื่อเสยีง    
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ขอ้เสนอแนะ  

 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ของผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของ

รา้นอาหารฟิวช ัน่ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบร่วม ท าใหไ้ดแ้นวทางในการปรบัปรุงพฒันารา้นอาหารฟิวช ัน่ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

รา้นอาหารฟิวช ัน่ทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันี้ 

 

 1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดา้นสไตลก์ารตกแต่งรา้น สไตลล์อฟท ์ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามนิยม เพือ่

สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ของรา้นอาหารฟิวช ัน่ เพราะในปจัจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการเลอืกใชบ้ริการ

รา้นอาหารฟิวช ัน่จากการตกแต่งรา้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปจัจุบนัมกีารแชรภ์าพ สถานที่บน

โซเชยีลเน็ตเวริค์ จะสามารถดงึดูดใหผู้ใ้ชบ้รกิารเพิม่จ านวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

 

 2. ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเรื่องท าเล ที่ต ัง้ อย่างมาก ผูป้ระกอบการควรเลอืกเรื่องท าเล ที่ต ัง้แบบรา้น

เดี่ยว (Stand-alone) มีที่จอดรถ และสะดวกต่อการเดินทาง เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความ

สะดวกสบายต่อการเดนิทาง  

 

 3. ควรมกีารประชาสมัพนัธร์า้นอาหารฟิวช ัน่ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซตเ์พื่อใหลู้กคา้ไดร้บัรู ้

เมนูอาหารใหม่ๆ  และโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยู่เสมอ สรา้งการรบัรู ้เพือ่เป็นการดงึดูดใหลู้กคา้มาใชบ้รกิาร และควรมกีาร

เขา้ร่วมการจดัอนัดบัรา้นอาหารฟิวช ัน่ และตดิตามข่าวสารเกี่ยวกบัสือ่ออนไลนเ์กี่ยวกบัรา้นอาหารฟิวช ัน่ ทีม่คีวาม

รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ หรือการมรีีววิการใชเ้วบ็ไซตต่์างๆเป็นสื่อกลาง เพราะปจัจุบนันี้ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ

รบัทราบขอ้มูลข่าวสารในสิ่งที่ตนสนใจจากสื่อออนไลน ์การใชง้านสื่อออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธร์า้นอาหาร

ฟิวช ัน่จงึเป็นสิง่ส  าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ 
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 4. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการในวนัเสาร ์– อาทิดย ์และช่วงเวลา 17.00 น. เนื่องจากช่วงเวลานี้มี

ผูบ้ริโภคจ านวนมากใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่  เพื่อความไม่ล่าชา้ในการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการควรให ้

ความส าคญัเรื่องความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารท ัง้การจดัทีน่ ัง่ รบัออเดอรอ์าหารและเครื่องดื่ม การเสริฟ์อาหาร การ

รบัช าระเงนิ ใหม้คีวามสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้รกิารมากขึ้น ซึง่จะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความประทบัใจและอยากที่

จะมาใชบ้รกิารรา้นในครัง้ต่อไปเพิม่ขึ้น 

 

 5. ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนลดเป็นพเิศษ ผูป้ระกอบการควรมกีารท าบตัรระบบสมาชกิใหลู้กคา้ฟร ี

และมสี่วนลดพเิศษใหลู้กคา้ทีม่บีตัรสมาชกิ หรอืมเีมนูพเิศษฟรสี  าหรบัวนัเกิดของลูกคา้ เพือ่เป็นการกระตุน้ลูกคา้

เกิดการมาใชบ้รกิารซ า้และเพือ่ใหลู้กคา้เกิดความจงรกัภกัดต่ีอรา้นอาหารฟิวช ัน่ของเรา  
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แบบสอบถามการศึกษา 

เรื่อง คณุลกัษณะของรา้นอาหารฟิวชัน่ที่มีผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดนี้จดัท าเพื่อศึกษาคุณลกัษณะที่เหมาะสมของการใชบ้ริการรา้นอาหารฟิวช ัน่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชป้ระกอบการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขา ธุรกิจการเกษตร คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ 

ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

ค าอธิบายประกอบการท าแบบสอบถาม  

รา้นอาหารฟิวช ัน่ หมายถงึ รา้นอาหารทีจ่  าหน่ายอาหารทีม่กีารผสมผสานต ารบัหรอืกรรมวธิกีารปรุงอาหารของชาติ

ต่างๆ โดยไมเ่ลอืกทีจ่ะเป็นสญัชาตใิดสญัชาตหินึ่ง จนเกิดเป็นเมนูอาหารทีแ่ปลกใหม ่

สว่นที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านและพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้เลอืกท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบัท่าน 

1.  เพศ  

            (   )  ชาย    (   )  หญงิ 

2.  อายุ ......... ปี 

3.  ระดบัการศึกษา   

           (   )   ต า่กวา่ปรญิญาตร ี         (   )   ปรญิญาตร ี                (   )   สูงกวา่ปรญิญาตร ี

4. อาชพี 

           (   )  ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ              (   )   พนกังานบรษิทัเอกชน 

           (   )  ธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ              (   )   อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 
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5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

          (   )   ต า่กวา่  15,000 บาท                      (   )   15,000 – 25,000 บาท 

          (   )   25,000 – 35,000 บาท            (   )   มากกวา่ 35,000 บาท ขึ้นไป 

          (   )   อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

 

สว่นที่ 2  ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวชัน่ 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านและพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้เลอืกท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รง 

กบัท่านมากทีสุ่ด 

1. เพราะเหตใุดท่านจงึเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  (   )  มกีารจดัอนัดบั (Ranking) ในเวบ็ไซต ์      (   )  รสชาตอิาหาร        (   )  สไตลก์ารตกแต่งรา้น 

        (   )  ท าเล ทีต่ ัง้                                     (   )  มโีปรโมชัน่           (   )  ความสะอาดของรา้น 

        (   )  เจา้ของรา้นเป็นบคุคลมชีื่อเสยีง              (   )  เชฟมชีื่อเสยีง         (   )  แนวเพลงดนตร ี

        (   )  ความสะดวกในการเดนิทาง                  (   )  มทีีจ่อดรถ             

        (   )  อื่นๆ โปรดระบ ุ......................... 

2. ท่านมกัใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ในโอกาสใดมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  ต ัง้ใจไปรบัประทาน               (   )  เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ 

(   )  เพือ่พบปะสงัสรรค ์                                 (   )  เพือ่นชกัชวน 

(   )  รบัรองลูกคา้ / เพือ่นทางธุรกจิ                           (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

3. ความถีข่องการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

        (   )  ทกุวนั      (   )   3 – 4 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์

        (   )  1 – 2 ครัง้ ต่อ สปัดาห ์    (   )   นอ้ยกวา่ 1 – 2 ครัง้ ต่อ เดอืน 

        (   )  อื่นๆ โปรดระบ ุ......................... 

4. ระยะเวลาทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

        (   )  นอ้ยกวา่ 30 นาท ี                (   )  30 นาท ี– 1 ชัว่โมง 

        (   )  1 – 2 ชัว่โมง                          (   )  มากกวา่ 2 ช ัว่โมงขึ้นไป 

        (   )  อื่นๆ โปรดระบ ุ......................... 
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5. ค่าใชจ่้ายในการรบัประทานอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ดแต่ละครัง้ต่อคนประมาณกี่บาท  

(ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

  (   )  ต า่กวา่ 500 บาท                (   )  500 – 1,000 บาท 

       (   )  มากกวา่ 1,000 บาท                (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

6. ช่วงเวลาทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

  (   )  ก่อนเวลา 11.00 น.                (   )  11.00 – 13.00 น. 

       (   )  13.00 – 15.00 น.                (   )  15.00 – 17.00 น. 

       (   )  17.00 น. เป็นตน้ไป                     

7. ช่วงวนัทีท่่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

  (   )  วนัจนัทร-์ศุกร ์                          (   )  วนัอาทติย ์

       (   )  วนัเสาร ์                 (   )  ท ัง้วนัเสารแ์ละอาทติย ์

       (   )  ตลอดท ัง้สปัดาห ์                                                  

8. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  ตวัเอง                                    (   )  ครอบครวั 

      (   )  ญาตพิีน่อ้ง                                           (   )  เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน 

      (   )  แฟน                                                        (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

9. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่กบัใครมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

     (   )  คนเดยีว                        (   )  ครอบครวั 

      (   )  ญาตพิีน่อ้ง                                         (   )  เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน 

      (   )  แฟน                                                      (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

10. ท่านมคีวามตอ้งการใหร้า้นอาหารฟิวช ัน่ตกแต่งรา้นในรูปแบบใดมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

 (   )  โมเดริน์ (Modern)                       (   )  วนิเทจ (Vintage) 

      (   )  ลอฟท ์(Loft)                        (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

11. แนวเพลงทีร่า้นอาหารเปิดทีท่่านชื่นชอบมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  คลาสสคิ (Classic)                       (   )  บอสซ่า (Blossa) 

      (   )  โฟลค์ซอง (Folk Song)                       (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 
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12. ปกตทิ่านเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่ สือ่ในเวบ็ไซตม์กีารจดัอนัดบั หรอื รวีวิมผีลต่อการตดัสนิใจของ

ท่านหรอืไม ่

(   )  ม ี                                          (   )  ไมม่ ี

13. สือ่ในเวป็ไซตใ์ดทีท่่านดูการจดัอนัดบั หรอื รวีวิรา้นอาหารมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  Edtguide                             (   )  Wongnai 

       (   )  Facebook                                               (   )  Pantip 

       (   )  Youtube                                                     (   )  อื่นๆ โปรดระบ ุ......................... 

14. การจดัท าส่งเสรมิการขายใดทีท่่านชื่นชอบมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  ส่วนลด                                               (   )  ระบบบตัรสมาชกิ  

      (   )  การจบัฉลากชงิรางวลั                            (   )  อื่นๆ โปรดระบ ุ......................... 

15. ท าเล ทีต่ ัง้ใดทีท่่านชื่นชอบมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  รา้นคา้ปลกี (Stand-alone)        (   )  รา้นคา้ปลกีขนาดกลาง (Community mall) 

(   )  หา้งสรรพสนิคา้ (Department store)             (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 

16. สือ่ใดทีม่ผีลการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารฟิวช ัน่มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

(   )  โทรทศัน ์                   (   )  วทิยุ                        (   )  หนงัสอืพมิพ ์– นิตยสาร 

(   )  โปสเตอร ์                   (   )  เวบ็ไซด ์                  (   )  ถามเพือ่น / คนรูจ้กั 

(   )  แผ่นพบั                     (   )  อืน่ๆ โปรดระบ ุ......................... 
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สว่นที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณุลกัษณะที่เหมาะสมของรา้นอาหารฟิวชัน่ส าหรบัผูบ้รโิภค 

ค าช้ีแจง กรุณาเรยีงล  าดบัชดุผลติภณัฑข์องรา้นอาหารฟิวช ัน่ทีแ่สดงในการด์ตามความพงึพอใจของท่านทีม่ผีลต่อ

ผลติภณัฑใ์นการด์ต่างๆ ตามวธิกีารดงันี้ 

1. พจิารณาชดุผลติภณัฑร์า้นอาหารฟิวช ัน่ ท ัง้ 9 ชดุ และเรยีงล  าดบัความพงึพอใจในชดุผลติภณัฑ ์โดยท า

การเรยีงล  าดบัความพงึพอใจจากมากทีสุ่ดไปนอ้ยทีสุ่ด 

2. ใส่หมายเลขหนา้ชดุผลติภณัฑท์ีท่่านเลอืก โดยใหเ้รยีงล  าดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ดใส่หมายเลข 1 ไป

จนถงึความพงึพอใจนอ้ยทีสุ่ดใส่หมายเลข 9 

หมายเหต ุใส่หมายเลข 1 – 9  ครบทกุหมายเลขในช่องเรยีงล  าดบัความพอใจ โปรดพจิารณาความถกูตอ้งอกี

ครัง้วา่ไดเ้รยีงล  าดบัความพงึพอใจของท่านตามทีต่อ้งการแลว้ 

 

เรยีงล าดบั 

ความพอใจ 

ชุด

คุณลกัษณะ 

สไตลก์าร

ตกแต่ง 

การจดัอนัดบั

ในเวบ็ไซต ์

ท าเล ที่ต ัง้ 

 1 วนิเทจ  ม ี รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 

 2 โมเดริน์  ไมม่ ี หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) 

 3 วนิเทจ  ม ี หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) 

 4 โมเดริน์ ม ี ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) 

 5 ลอฟท ์ ม ี หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) 

 6 วนิเทจ  ไมม่ ี ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) 

 7 ลอฟท ์ ไมม่ ี รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 

 8 ลอฟท ์ ม ี ศูนยก์ารคา้ขนาดย่อม (Community Mall) 

 9 โมเดริน์  ม ี รา้นเดีย่ว (Stand-alone) 

 

ลงชื่อผูต้อบแบบสอบถาม............................................... 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิง่ทีไ่ดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัยิ่อผูว้จิยั  

 

ช่ือ – นามสกลุ    นางสาวทพิยป์ภา ขาวฉลาด 

วนั เดือน ปี ที่เกดิ              วนัที ่19 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2532 

สถานที่เกดิ    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา    บรหิารธุรกจิบณัฑติ(เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ) 

                                                   มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


