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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล ความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และความแตกต่างทางด้ านปัจจัยพฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณที่
ได้ ม าจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ โภคที่เคยใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล จานวน 400 คน ซึ่ งเลือกมาโดยการสุ่ม ตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ใช้ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พ รรณ นา(Descriptive
Statistics) ประกอบด้ วย การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แบบสอบถาม
ประกอบด้ วย คาถามทังสิ
้ ้น 4 ส่วน คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของร้ านอาหารเกาหลี ข้ อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมในการใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี และข้ อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี
ตัดสิ นใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี เนื่ องจากคุณ ภาพของวัตถุดิบ ที่ ใช้ ในการปรุ ง มากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย
4.160) รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแต่ง พื ้นที่บริเวณโดยรอบ (ค่าเฉลี่ย 4.130) ตามมาด้ วย สถาน
ที่ตงของร้
ั้
านค้ าง่ายต่อการใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.115) พนักงานบริ การให้ บริ การได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว
(ค่าเฉลี่ย 4.110) มีความหลากหลายของเมนูอาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.105) พนักงานแต่งกายและบริ การ สุภาพ
1

นัก ศึ ก ษาหลัก สูต รบริ ห ารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ต TWIN PROGRAM รุ่ น ที่ 2/1 กลุ่ม ที่ 2 มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และการศึกษาขันสู
้ ง คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนเอกประจิม ตาบลหลักหก อาเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
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เรี ยบร้ อย (ค่าเฉลี่ย 4.097) เป็ นอาหารที่ มีรสชาติ อร่ อยและถูกสุขลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.962) และราคา
อาหารเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.645)
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารเกาหลี ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีไม่แตกต่างกัน
2. ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน จะ
มีการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี แตกต่างกัน
3. ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการ
อาหารเกาหลี โดยเลือกใช้ เวลาในช่วงเวลาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
คำสำคัญ: การตัดสิ นใจ, การใช้บริ การ, ร้านอาหารเกาหลี

Abstract
This study aimed at investigating differences of individual factors, differences in the
marketing mix, and differences in the behavioral factors that affect the Korean restaurant
selection in Bangkok and its vicinity. The population in this study was customers of Korean
restaurants in Bangkok and vicinities. The researcher asked 400 Korean restaurant customers in
Bangkok and its vicinities using questionnaires. Statistics used were Descriptive Statistics,
namely, Frequency, Percentage, Sample Mean, and Sample Standard Deviation and Inferential
Statistics (Hypothesis testing at the significance level of 0.05). The questionnaire consisted of 4
parts, information about demographic characteristics, Information about the marketing mix of
Korean restaurants, Information about the behavior of using a Korean restaurant, and
information about the decision to select a Korean restaurant. The study indicated that the
decision was relied on the quality of the ingredients the most (average 4.160), followed by the
atmosphere and decoration in the surrounding area (average 4.130), the location of the
restaurants were easy to provide services (average 4.115), services provided were accurate
and fast (average 4.110), a variety of food (average 4.105), restaurants’ employees dressed
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appropriately (average 4.097), food was delicious and healthy (average 3.962), and appropriate
food prices (average 3.645).
As part of the hypothesis test, the study found that:
1. Users of Korean restaurant in Bangkok and vicinity with differences in gender, age,
education, income, and status showed indifference in decision to take a Korean restaurant.
2. Users of Korean restaurants in the Bangkok and vicinity with different emphasis on
the marketing mix showed different decision in using Korean restaurant services.
3. Users of Korean Restaurant in Bangkok and vicinity with different times of using the
restaurants showed different decision in using Korean restaurant services.
Keywords: Decision, Service, Korean Restaurant

บทนา
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยี ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ทัน สมัย ท าให้ ก ารด ารงชี วิ ต ของมนุษ ย์
เปลี่ยนแปลงไป การเลือกบริโภคอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน กระแสแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เมื่อ
พ.ศ. 2548 ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ไทยที วีสีช่อง 3 อสมท. เป็ นที่ โด่งดัง ทาให้ วัฒ นธรรมอาหาร
เกาหลี เข้ ามามีบทบาทในประเทศไทย ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพของคนไทยมีเพิ่มมากขึ ้น หันมา
ดูแลใส่ใจในเรื่ องของอาหารหารกิ น ช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา เกาหลี เข้ า มามี บ ทบาทโดยการสร้ างความ
แพร่หลายทางวัฒนธรรมทัง้ ดนตรี ภาษา ภาพยนตร์ และละคร วัฒนธรรมการกินอาหารเกาหลี คงปฏิเสธ
ไม่ได้ ว่าในปั จจุบนั ไม่ว่าจะไปที่ไหน จะเลือกทานอะไร ก็มกั มีร้านอาหารเกาหลีเป็ นตัวเลือกของทุกท่านอยู่
เสมอ โดยในบรรดาอาหารเกาหลีที่คนไทยรู้จกั ก็คงหนีไม่พ้น แป้งผัดซอสเผ็ด หมูยา่ งเกาหลี ข้ าวยา และกิม
จิ อาหารเกาหลีล้วนแล้ วแต่มีความหมายแฝงถึงคุณค่าทางอาหารทัง้ 5 หมู่และ 5 สีของอาหาร เนื่องจาก
ความเป็ นอยู่ของคนเกาหลีนัน้ ถูกแฝงไว้ ด้วยความหลักธรรมชาติแห่งเต๋าและขงจือ้ ทาให้ อาหารที่ มี สี
หลากหลาย ทัง้ แดง เขียว ดา ขาว เหลือง สามารถบ่งบอกได้ ถึงความสมดุลและประโยชน์ที่จะได้ รับจาก
การทานอาหาร จริ งอยูท่ ี่คนเกาหลีมกั ชอบทานอาหารรสจัด หรื อ อาหารดองจากพริกเผ็ดๆ แต่นนั่ ก็เป็ นภูมิ
ปั ญญาในการปรับสมดุลอุณหภูมิของร่างกายเมื่อต่าลงในฤดูหนาว และสารที่ได้ จากการดองผักก็ให้ ผลดี
กับการถนอมอาหารและการเสริมวิตามินชีวจิตให้ กบั คนเกาหลีในทุกมื ้ออาหาร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ใช้ บ ริ การร้ านอาหารเกาหลี ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี ปั จ จัยส่วนบุคคลที่
ประกอบด้ วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหาร
เกาหลี แตกต่างกัน
2. ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการแตกต่างกัน จะมี การ
ตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี แตกต่างกัน
3. ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
อาหารเกาหลีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
แตกต่างกัน

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นแนวความคิดที่ มี ห ลักการของความเป็ น เหตุเป็ นผลกล่าวคื อ
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้นเป็ นความเชื่อว่ามนุษย์จะดาเนิน
ชีวิตตามแบบฉบับที่สงั คมได้ วางไว้ เป็ นแม่บท พฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัยเดียวกันจะเป็ นเช่นเดียวกัน
ส่ ว นคนที่ มี คุ ณ สมบัติ ป ระชากรที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ด้ วยคุ ณ สมบัติ ข อง
ประชากรศาสตร์ ได้ ผลักดันให้ คนที่มีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกันต้ องมีกิจวัตรในทานองเดียวกันและพฤติกรรม
ต่างๆ ก็จะคล้ ายกัน หรื อเหมือนกัน โดยตัวแปรทางด้ านประชากรศาสตร์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542)
พรทิพย์ วรกิจโภคาธร (2529) ได้ กล่าวถึง ลักษณะของผู้รับสารโดยการวิเคราะห์ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างนี ้จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารได้
ซึง่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ นี ้ จะประกอบด้ วย
1. อายุ (Age) การจะทาให้ ผ้ ทู ี่มีอายุแตกต่างกันเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ มีความยากง่ายแตกต่างกัน
ผู้ที่มีอายุมาก ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ ยากกว่า ซึ่งการชักจูงจิตใจหรื อโน้ มน้ าวจิตใจของคนนัน้ จะยากขึ ้นตาม
อายุของคนที่เพิ่มขึ ้น
2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิ งมี ความแตกต่างกัน และพฤติก รรมเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารก็
แตกต่างกันด้ วย ดังนัน้ การสื่อสารจาเป็ นต้ องทราบว่าจะทาการสื่อสารกับเพศชายหรื อหญิง
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้รับ
สาร โดยเชื่อว่าการศึกษานันท
้ าให้ มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีการศึกษาสูง จะมีความสนใจใน
เรื่ องที่มีเหตุผลสนับสนุนทังนี
้ ้เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
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4. ฐานะทางสัง คมและเศรษฐกิ จ (Social and Economic Status) หมายความรวมถึ ง อาชี พ
รายได้ เชื ้อชาติ และชาติพนั ธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว โดยเชื่อว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนันมี
้
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน
ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสิ น ค้ านั น้ โดยพื น้ ฐานจะมี อ ยู่ 4 ตัว ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด (เบญจวรรณ บวรกุลภา, 2558) ซึ่ง
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) กล่าวว่า หากจะใช้ กับการบริ การ ส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
บริ การจะมี ค วามแตกต่า งออกไปกล่าวคื อ จะต้ อ งมี การเน้ น ถึง พนักงาน กระบวนการให้ บ ริ ก าร และ
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ซึง่ ทัง้ 3 ส่วนนันเป็
้ นปัจจัยในการส่งมอบบริการ
ส่วนประสมทางการตลาดของการบริ การจึงประกอบไปด้ วย 7Ps ได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ส่งเสริ ม การตลาด พนักงาน กระบวนการให้ บริ การ และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
(Payne and Frow, 2013)
คุณสมบัตทิ ี่สาคัญของราคา (Kotler and Keller, 2011)
1. การกาหนดราคา (List Price) ธุรกิจต้ องกาหนดราคาสินค้ า ตังแต่
้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อ
เมื่อมีการแนะนาผลิตภัณฑ์เข้ าในช่องทางการจาหน่ายใหม่ หรื อในเขตพื ้นที่ใหม่หรื อเมื่อมีการเข้ าประมูล
สัญญาจ้ างครัง้ ใหม่ ธุรกิจต้ องตัดสินใจว่าจะวางตาแหน่งคุณภาพผลิตภัณฑ์กบั ราคาอย่างไรในแต่ละตลาด
2. การให้ สว่ นลด (Price discount) แบ่งออกได้ ดงั นี ้
2.1 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้ กบั ผู้ซื ้อ สาหรับการชาระเงินโดยเร็ว
2.2 ส่วนลดปริมาณ คือ การลดราคาสาหรับการซื ้อในปริมาณมาก ซึง่ ควรหักกับลูกค้ าทุก
คนในปริ มาณที่เท่าเทียมกัน และไม่ควรเกินต้ นทุนของผู้ขาย การให้ ส่วนลด อาจให้ ตามคาสัง่ ซื ้อแต่ละงวด
หรื อให้ ตามจานวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึง่
2.3 ส่วนลดตามฤดูกาล คือการให้ สว่ นลดสาหรับผู้ที่ซื ้อสินค้ า หรื อบริการนอกฤดูกาล เช่น
โรงแรม ตัว๋ เครื่ องบิน ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลและมียอดขายต่า
3. การให้ ระยะเวลาในการช าระเงิ น และระยะเวลาของสิ น เชื่ อ (Payment Period and Credit
Term) คือ การให้ ระยะเวลาในการช าระเงิ นส าหรับผู้ที่ซื อ้ สิน ค้ าหรื อบริ การตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ดังนัน้ ราคาจึงเป็ นเครื่ องมื อที่ ส ามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคได้ ถ้ าผู้บ ริ โภคคิด ว่า กาแฟสดมี
คุณ สมบัติตรงตามความต้ องการแล้ ว ก็มีแนวโน้ มที่ผ้ ูบริ โภคจะยอมรับราคาของกาแฟสดหากมีราคาสูง
กว่ากาแฟสาเร็จรูป หรื อกาแฟโบราณ
แนวคิดของการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว เป็ นกลยุทธ์ ที่มุ่งตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ ว่า จะเป็ น การผลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ ๆ การพัฒ นาสิ น ค้ า และการบริ ก ารสิ น ค้ า จ าแนกเป็ น การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในประเด็นต่อไปนี ้
1. การใช้ เวลาน้ อยลงในการพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ ให้ ออกสูต่ ลาด
2. การใช้ เวลาน้ อยลงในการประกอบสินค้ าให้ พร้ อมใช้ งาน
3. การใช้ เวลาน้ อยลงในการขนส่งสินค้ า จากผู้ผลิต ไปให้ ผ้ ูแทนจาหน่าย หรื อ ผู้ข าย
หรื อ ผู้ซื ้อ
4. การใช้ เวลาน้ อยลงในการปรับตัวของสินค้ า ให้ เข้ ากับตลาดใหม่ๆ เช่น สินค้ าจาก
ตลาดในออสเตรเลียมายังตลาดประเทศไทย เป็ นต้ น
5. การใช้ เวลาน้ อยลงในการให้ คาตอบแก่ลูกค้ า ที่มีการสอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูล
ของสินค้ า หรื อ ข้ อมูลที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การอนุมตั ซิ ื ้อเงินผ่อน
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคมีความสาคัญสาหรับธุร กิจค้ าปลีกและองค์การธุรกิจต่างๆ มาก การ
ผลิตสินค้ าหรื อนาสินค้ ามาจาหน่ายต้ อ งศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริ โภคก่อน ฝ่ ายบริ หารด้ านการตลาดของ
กิจการต่างๆ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่ องการผลิตสินค้ า การผลิตสินค้ ายุคปั จจุบนั ต้ องศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคก่อนจึงผลิตสินค้ าออกมาจาหน่ายเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
Schiffman and Kanuk (2000) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
ไว้ ว่า พฤติกรรมที่ ผ้ ูบริ โภคทาการค้ นหา การซือ้ การใช้ การประเมิ นผล การใช้ สอยผลิตภัณ ฑ์ และการ
บริการ ที่คาดว่าจะสนองความต้ องการของเขา
แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้ซือ้ เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์ การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (Quick
Response) ปั จจุบนั เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่มที่ได้ นาหลักการนี ้
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั การผลิต สิ่งสาคัญอยูท่ ี่การจัดการวางแผนเรื่ องเวลาเพราะงานที่
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย เนื่องจากธุรกิจด้ านสิ่งทอและ
เสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่มปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งเครื่ องมือที่จะนามาใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
ที่ ทาให้ เกิ ดการผลิ ตสิ นค้ าออกมาแข่งขันกับ คู่แข่งอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ กระบวนการตามหลักกลยุท ธ์
Quick response เป็ นการลดสินค้ าคงคลังลง ลดระยะเวลาการผลิตในแต่ละช่วง และสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างรวดเร็ ว และส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกล
ยุทธ์ Quick response คือพยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้ เกิดความรวดเร็วในการรับส่งข้ อมูลข่าวสาร พัฒนา
Software และสร้ างความร่วมมือให้ เกิดขึ ้นในการทางาน
แนวความคิ ด ในการให้ บริ ก าร กุล ธน ธนาพงศธร และ เสน่ ห์ จุ้ย โต (2552) เห็ น ว่า หลัก การ
ให้ บริการ ได้ แก่
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1. หลักความสอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคลเป็ นส่วนใหญ่ กล่าวถึงประโยชน์และบริ การที่
องค์กรจัดให้ นนจะตอบสนองความต้
ั้
องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรื อทังหมด
้
มิใช่เป็ นการจัดให้ กลุ่มใด
กลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ
2. หลักความต่อเนื่อง กล่าวคือ การให้ บริการนันต้
้ องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. หลักความเสมอภาค บริ การนัน้ ต้ องให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการใช้ สิทธิ
พิเศษแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ในลักษณะแตกต่างจากบุคคลอื่น
4. หลักความประหยัด ค่าใช้ จา่ ยที่ต้องใช้ ในการบริ การต้ องไม่มากจนเกินผลที่ได้ รับ
5. หลัก ความสะอาด ต้ อ งเป็ น ไปตามลัก ษณะที่ ต้ อ งเป็ น ไปตามลัก ษณะที่ ป ฏิ บัติ ได้ ง่ ายและ
สะดวกสบาย สิ น้ เปลื องทรัพ ยากรไม่ม ากนัก และไม่เป็ นการสร้ างภาวะยุ่งยากให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การมาก
จนเกินไป
การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้ นหาและวิ จัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภค คาตอบที่ได้ จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถใช้ กลยุทธ์
ของการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม คาถามที่
ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภคคือ 4Ws และ 1H: Who? What? Why? Where? และ How?
เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ประกอบด้ ว ย Occupants Object Objective Organization
Occasion Outlets และ Operations แสดงการใช้ คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 ประการ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริ โภครวมทัง้ การใช้ กลยุทธ์ การตลาดให้ สอดคล้ องกับคาตอบเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค การศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อให้ ทราบถึงลักษณะความต้ องการของผู้บริ โภคด้ านต่างๆ และ
เพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้ เหมาะสม เมื่อผู้ซื ้อได้ รับสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ผ่านเข้ ามาในความรู้สึกนึก
คิดของผู้ซื ้อ จึงเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผ้ ขู ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายคือ ค้ นหาลักษณะของ
ผู้ซื อ้ และความรู้ สึ ก นึ ก คิด ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง ใดบ้ าง การศึก ษาลัก ษณะของผู้ซื อ้ ที่ เป็ นเป้า หมายมี
ประโยชน์สาหรับผู้ขายคือ ทาให้ ทราบความต้ องการและลักษณะของลูกค้ าเพื่อ ที่จะจัดส่วนประสมทาง
การตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้ องการของผู้ซื ้อที่เป็ นเป้าหมายได้ ถูกต้ องลักษณะของผู้ซื ้อได้ รับ
อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ด้ านวัฒนธรรม ปัจจัยด้ านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้ านจิตวิทยา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
วัฒ นธรรมพื น้ ฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพืน้ ฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะนิสัยของคน
ไทย ซึง่ เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้ มีลกั ษณะทางสังคมที่คล้ ายคลึงกัน
ปั จ จัย ด้ า นสัง คม (Social Factors) เป็ นปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวัน และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อ
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ปั จ จัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสิ นใจของผู้ซื อ้ ได้ รับ อิทธิ พ ลมาจากลักษณะส่วน
บุคคลด้ านต่างๆ ได้ แก่ อายุ ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้ องการผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างกัน วงจร
ชีวิตครอบครัว เป็ นขันตอนการด
้
ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว อาชีพของแต่ละบุคคล
จะนาไปสู่ความจาเป็ นและความต้ องการสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้ าและบริ การและยังเกี่ ยวข้ องกับอานาจในการซือ้ และทัศนคติในการจ่ายเงิน รู ปแบบการดารงชีวิต
ขึ ้นอยู่กบั วัฒนธรรม ชันของสั
้
งคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ ้นอยู่กับ
ค่านิ ยมและรู ป แบบการด ารงชี วิต ปั จ จัยทางด้ านจิ ตวิท ยา (Psychological Factors) การเลื อกซื อ้ ของ
บุค คลได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาซึ่ ง ถื อ ได้ ว่า เป็ นปั จ จัย ในตัว ผู้บ ริ โภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื อ้ และการใช้ สิ น ค้ า ประกอบด้ วย การจูงใจ การรับ รู้ การเรี ยนรู้ ความเชื่ อถื อ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อรรถประโยชน์ วัน รั ก ษ์ มิ่ ง มณี นาคิ น (2549) ได้ สรุ ป แนวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์ ไว้ ว่า ผู้บริ โภคมีความต้ องการที่จะบริ โภคสินค้ าและบริ การหลายชนิด แต่ผ้ บู ริ โภคทุกคนไม่
สามารถบริโภคสินค้ าได้ พร้ อมกันอันเนื่องมาจากข้ อจากัดในเรื่ องต่างๆ ดังนัน้ การที่ผ้ บู ริโภคจะทาให้ ตนเอง
ได้ รับอรรถประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็ นจะต้ องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดความพอใจกับ
ตนเองมากที่สดุ ซึง่ แนวคิดของทฤษฎีนี ้อธิบายว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคแต่ละบุคคลในการบริ โภคสินค้ าได้
โดยไม่ต้องจ่ายเงินซือ้ เขาย่อมต้ องการจะบริ โภคในจานวนที่เขาสามารถได้ รับความพอใจสูงสุด แต่ใน
ความเป็ นจริงผู้บริโภคย่อมไม่สามารถจะแสวงหาความพอใจสูงสุดได้ ง่ายนัก เนื่องจากข้ อจากัดของรายได้
และราคาสินค้ า ผู้บริ โภคจะพยายามจัดสรรรายได้ ที่มีจากัดของเขาไปในการซื ้อสินค้ าและบริการชนิดต่างๆ
เพื่อความพอใจสูงสุดที่เขาจะได้ รับจากสินค้ าและบริ การเหล่านัน้ จะมีอรรถประโยชน์มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่
กับความต้ องการของผู้บริโภคในการซื ้อสินค้ าโดยมีการส่งเสริมการขายเป็ นทางเลือก
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ :
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ

ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด:
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ

การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล

ปั จจัยด้ านพฤติกรรม:
ใครอยูใ่ นกลุม่ เป้าหมาย ผู้บริ โภคซื ้ออะไร
ทาไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ ใครมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจซื ้อ ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด ผู้บริ โภค
ซื ้อที่ไหน และผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล ความ
แตกต่างของปั จ จัยส่วนประสมการตลาด และความแตกต่างทางด้ านปั จ จัยพฤติกรรม ที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ของการศึกษาครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามดัง กล่าวจะ
ประกอบด้ วยค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) และค าถามแบบปลายปิ ด (ClosedEnded Questions) แบบมีตวั เลือก ซึ่งข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ในส่วนของการวิเคราะห์
ข้ อมูลใช้ สถิติ ดังนี ้
- 29 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 18 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017

สถิ ติวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistic analysis) โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน า
ข้ อ มู ล ท าเป็ นตารางเพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง และสถิ ติ เคราะห์ เชิ ง อนุ ม าน
(Inferential statistic analysis) เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระและตัว แปรตาม ใน
สมมติฐาน ใช้ การทดสอบ One-way ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของร้ านอาหารเกาหลี
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี จานวน 400 คน
พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้ องการบริ โภคอาหารเกาหลี ประเภทปิ ง้ ย่างมากที่สุด โดยราคาที่จะตัดสินใจใน
การใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี คือ ราคาต่ากว่า 500 บาท ส่วนใหญ่จะตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี
โดยนัง่ ทานที่ร้าน โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกร้ านอาหารเกาหลีที่มีผลต่อการตัด สินใจใช้ บริการ คือ คูปอง
หรื อส่วนลด โดยส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการให้ บริ การของพนักงานว่าจะได้ รับบริ การที่มีความรวดเร็ ว
ในการให้ บริ การ และพบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีที่มีลกั ษณะเด่น คือ พนักงานดูแล
เอาใจใส่ลูกค้ ามากที่สุด ผลการศึกษาข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลการวิจัยของคุณวุฒิ วัฒ นพิมล (2554) ที่
พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารเกาหลีประเภทปิ ง้ ย่างมากที่สุด โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี คือ คูปองส่วนลดต่างๆ ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ บริ การพบว่า
ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่นงั่ รับประทานที่ร้านมากที่สดุ นอกจากนันยั
้ ง สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของกนกพรรณ
สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบว่า ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารญี่ ปนส่
ุ่ วนใหญ่ จะนัง่ รับประทานภายในร้ าน โดยราคาของ
อาหารที่ มี ผ ลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ คือ อาหารที่ ราคาต่ากว่า 500 บาท นอกจากนัน้ ยังพบว่า สิ่งที่
ผู้ใช้ บริการคาดหลังจากการใช้ บริการ คือ การบริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
2. พฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี
จากการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้ บริการส่ว นใหญ่
ไปใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีกับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด โดยมีความถี่ในการใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี 1-2
ครัง้ ต่อเดือน เหตุผลสาคัญที่สดุ ในการตัดสินใจบริโภคร้ านอาหารเกาหลีสว่ นใหญ่ คือ ชอบติดใจในรสชาติ
อาหารเกาหลี ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริ โภคร้ านอาหารเกาหลี มากที่สดุ คือ กลุ่มเพื่อน ช่วงเวลาใน
การใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารเกาหลี ส่วนใหญ่ เป็ น เวลาช่วงเย็ น (16.00น.-19.00 น.) แหล่งข้ อมูล เกี่ ย วกับ
ร้ านอาหารเกาหลี ส่วนใหญ่มาจากอินเทอร์ เน็ต ในส่วนของทาเลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การมากที่สุด
คื อ ร้ านอาหารที่ อ ยู่ ต ามห้ าง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จัย ของกนกพรรณ สุ ข ฤทธิ์ (2557) ที่ พ บว่ า
ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารญี่ ปนส่
ุ่ วนใหญ่จะมาใช้ บริ การกับเพื่อน โดยมาใช้ บริ การเดือนละ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน
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โดยใช้ บ ริ ก ารในช่ว งเวลาหลัง เลิ ก งานหรื อ เลิ ก เรี ย น (16.00 น.-19.00 น.) มากที่ สุด นอกจากนัน้ ยัง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของฐิ ตริ ัตน์ กาเงิน (2554) ที่พบว่า ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านอาหารส่วนใหญ่ มา
ใช้ บริ การเนื่องจากติดใจรสชาติอาหารมากที่สุด โดยมักจะมาใช้ บริ การกับกลุ่มเพื่อในช่วงเย็น (16.00 น.19.00 น.) โดยส่วนมากจะเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่นในห้ างสรรพสินค้ ามากที่สุด เนื่ องจากความ
สะดวกในการเดินทางและได้ ทากิจกรรมอื่นๆ ร่วมไปด้ วย
3. การตัดสินใจในการใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี
ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีจะมีการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี มากที่สดุ ในเรื่ องคุณภาพ
ของวัต ถุดิบ ที่ ใช้ ในการปรุ ง อาหาร รองลงมา คื อ บรรยากาศและการตกแต่งพื น้ ที่ บ ริ เวณโดยรอบ ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของคุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบว่า คุณภาพของวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการปรุงอาหาร
เกาหลีมีผลต่อกรตัดสินใจใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การมากที่สดุ และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของกนกพรรณ
สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบว่า ผู้ใช้ บริการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารญี่ปนุ่ เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การปรุงอาหารมากที่สดุ
4. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้ วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่ างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีไม่
แตกต่างกัน ทังนี
้ ้เนื่องมาจากว่า ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ รับเอากระแสและวัฒนธรรมเกาหลีเข้ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การรับชมภาพยนตร์ เพลง รวมไปถึงอาหารเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของอาหาร
เกาหลีที่เป็ นอาหารที่คอ่ นข้ างดีตอ่ สุขภาพ สามารถรับประทานได้ ทกุ เพศทุกวัย ดัง นัน้ จึงพบว่าผู้ใช้ บริ การ
ที่ มี เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มี การตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารเกาหลี ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของคุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลที่ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ าน
กระบวนการ แตกต่ างกัน จะมีการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลี แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า โฆษณาจะมี ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีมากกว่าชิงโชค
และพบว่า คูปองหรื อส่วนลดจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีมากกว่าชิงโชค และการ
รับรู้จากบุคคลอื่น ทังนี
้ ้เนื่องมาจากกว่าในปัจจุบนั อาหารเกาหลีได้ รับการเผยแพร่ส่ผู ้ บู ริโภคในประเทศไทย
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อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ การโฆษณาทางหน้ าร้ านอาหารเกาหลี รวมไป
ถึงการโฆษณาผ่านทางภาพยนตร์ เกาหลี หรื อเรี ยกที่ชื่อหนึ่งว่า โฆษณาแฝง ซึ่งส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีโอกาส
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเกาหลีในความถี่ที่มากขึ ้นจากการโฆษณา จนกระทัง่ เกิดการรับรู้ จดจา
ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลี ตามมาในที่ สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของรัตนากร เสริ ญสุขสัมฤทธิ์ (2553) ที่ พบว่า โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเนื่องจากโฆษณา
สามารถออกแบบให้ มีสีสนั สวยงามสะดุดตา มีเสียงประกอบทาให้ สินค้ าหรื อบริ การน่าติดตาม มีการใช้
แอนนิเมชั่น ทาให้ เกิ ด ความสวยงามน่าสนใจ ซึ่งก่อให้ เกิ ดความเชื่อมั่นในผลิตภัณ ฑ์ และส่งผลให้ เกิ ด
พฤติกรรมในการตัดสินใจตามมาในที่สดุ
สมมติฐานที่ 3 ผู้ใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลที่มี
พฤติกรรมการใช้ บริการอาหารเกาหลี แตกต่ างกัน มีการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารเกาหลีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีช่วงเที่ยง (11.00 น.-13.00 น.) จะมีการ
ตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีน้อยกว่าผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีช่วงบ่าย (13.00 น.16.00 น.) ช่วงเย็น (16.00 น.-19.00 น.) และช่วงค่า (19.00 น. เป็ นต้ นไป) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
คุณ วุฒิ วัฒ นพิม ล (2554) ที่พ บว่า ช่ว งเวลาในการใช้ บริ การมี ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหาร
เกาหลี โดยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีในช่วงเวลา 13.00 น.-19.00 น.
มากกว่า ช่วงเวลา 11.00 น.-13.00 น. นอกจากนัน้ ยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธิ์
(2557) ที่ พ บว่า ช่วงเวลามี ผ ลต่อการตัดสิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารญี่ ปุ่ น โดยพบว่า ช่วงเวลาที่ ผ้ ูโภค
ตัดสินใจใช้ บริการมากที่สดุ คือ ช่วงเวลาระหว่าง 13.00 น. เป็ นต้ นไป

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั ง้ นี ้
1. ช่วงเวลาที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามนิยมไปใช้ บริ การมากที่สดุ คือช่วงเย็น และช่วงค่า ส่วนช่วงเวลา
อื่ น ๆ ไปใช้ บ ริ ก ารน้ อยมาก ดังนัน้ ร้ านอาหารเกาหลี จึง ควรจัด รายการส่ง เสริ ม การการขายเพื่ อ ดึง ดู ด
ผู้บริโภค ณ ช่วงเวลา เที่ยง-บ่าย ตัวอย่างเช่น จัดเซทเมนูอาหารกลางวัน หรื อจัดบุฟเฟต์อาหารกลางวัน ณ
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนช่วงเช้ า (ก่อน 11.00 น.) ร้ านอาหารเกาหลี ควรปิ ดทาการเพื่ อเป็ นการประหยัด
ต้ นทุนผันแปร เช่น ค่าแรง และค่าน ้าค่าไฟ
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมมาใช้ บริ การร้ านอาหารเกาหลีกับเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ จะมี
จานวน 2-3 คน ดังนัน้ หากร้ านอาหารเกาหลีต้องการจะเพิ่มจานวนลูกค้ า และเพิ่มยอดขาย ควรจะจัด
รายการส่งเสริมการขายประเภท มา 5 จ่าย 4 หรื อ มา 4 จ่าย 3 เป็ นต้ น
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ข้ อเสนอแนะสาหรั บการศึกษาวิจัยในครั ง้ ต่ อไป
1. การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั
ในครัง้ ต่อไปควรทาการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ และทาการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ หรื อการสังเกต
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก และได้ ข้อมูลที่มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงมากยิ่งขึ ้น
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