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นภสักร  วงค์บวัเจริญ 1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง ทศันคติ ความคาดหวงั และการรับรู้จริง ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิ และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ลกัษณะส่วนบคุคลท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย  (2) เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคาดหวงักบั
การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ  (3) ศกึษาการรับรู้จริง ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซู
ชิและซาชิมิแต่ละชนิด ลกัษณะทางกายภาพ และการส่ือสารทางการตลาดของร้าน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภค  (4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกบัความภกัดีกบัพฤตกิรรมการบริโภค กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ ผู้บริโภคชาวไทยจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งมี
คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .951 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test ค่า F-test ค่า Paired t-test เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิ ธีการทดสอบแบบ Least Significant  
Difference (LSD) คา่ความถดถอยเชิงพห ุและคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบว่า  (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-25 ปี เป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท  (2) มีความคาดหวัง 
และการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม และรายด้านได้แก่ ด้านคณุภาพอาหารและ
ด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก  (3) ผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจโดยการเปรียบเทียบความ

                                                                 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ถนนสโุขทัย    
เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
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แตกต่างระหว่างความคาดหวงักับการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมและด้านคณุภาพการบริการอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ส่วนด้านคุณภาพอาหารอยู่ในระดับ ไม่พึงพอใจ  (4) มีทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิแตล่ะชนิดโดยรวม และชนิด นิกิริ ชิราชิ มากิ ซาชิมิ อยูใ่นระดบัดี  (5) มีความคิดเห็น
ตอ่ลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารอยูใ่นระดบัดี  (6) มีการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดของร้านอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (7) มีความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิอยู่ในระดับมาก  (8) ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ี โดยเฉล่ียประมาณ  3 ครัง้ตอ่ 3 เดือน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียประมาณ 
1,096 บาทตอ่ครัง้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการบริโภคโดยเฉล่ียประมาณ 2 ชั่วโมงตอ่ครัง้ และผู้บริโภคส่วนใหญ่
มีร้านอาหารประจ า มีเมนอูาหารโปรดคือ ซาชิมิ เหตผุลท่ีเลือกรับประทานเพราะ ความอร่อย และเดินทาง
มาโดยพาหนะสว่นตวั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  (1) ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
และรายได้ตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 และ .05  ส่วน อายุ อาชีพ สถานภาพ ไม่มีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ  (2) ความคาดหวงักับการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
คณุภาพอาหารและด้านคณุภาพการบริการไม่แตกต่างกัน  (3) การรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นด้านคณุภาพ
อาหาร ด้านคณุภาพการบริการ ลกัษณะทางกายภาพของร้าน ทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ นชนิด ซาชิมิและชนิด
มากิ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ต่อ 3 เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ส่วนทศันคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นชนิดนิกิริ ลกัษณะทางกายภาพของ
ร้าน และการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นด้านคุณภาพอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้านค่าใช้จ่ายใน
การบริโภค (บาทตอ่ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01  (4) ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซา
ชิมิกบัพฤติกรรมการบริโภค ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ตอ่ 3 เดือน) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 สว่นด้านคา่ใช้จา่ยในการบริโภค (บาทตอ่ครัง้) ไมส่มัพนัธ์กนั 
 
ค ำส ำคัญ:  ทศันคติ, ความคาดหวงั, การรับรู้, อาหารญ่ีปุ่ น  
 
Abstract 

The research titled Attitude, Expectation, and Perception Towards Japanese Food 
(Sushi and Sashimi) Consumption Behavior at Siam Paragon Shopping Mall, Bangkok aimed at 
studying (1) personal characteristics effecting Japanese food (Sushi and Sashimi) consumption 
behavior of Thai tourists in Paragon Shopping Mall, (2) comparison between expectation and 
perception towards Japanese food (Sushi and Sashimi), (3) perception towards each Japanese 
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food (Sushi and Sashimi), restaurant physical aspects, marketing communication effecting the 
consumption behavior, and (4) relationship between loyalty and consumption behaviors. This 
research project was quantitative research with the samples of 400 Thai consumers. The 
sampling method included quota sampling and purposive sampling with reliability point of .951. 
The instruments in the study were questionnaires with percentage, mean, standard deviations,  
t-test, F-test, Paired t-test, Least Significant Difference (LSD), Multiple Regression, and Pearson 
Correlation. 

The research founded that (1) most of the consumers were single, female, age between 
21-25 years old, student status with bachelor degree, and salary 15,001-25,000 baht per month, 
(2) in overall, the respondents had expectation and perception to Japanese food (Sushi and 
Sashimi), especially at high level for food quality and service, (3) the satisfaction in comparison 
between overall and each part of expectation and perception to Japanese food was in very 
satisfied level for service quality and less satisfied level for food quality, (4) the overall attitude to 
Japanese food, Sushi, Sashimi, Nigiri, Chirashi, and Maki Sashimi was in good level, (5) opinion 
about restaurant physical aspects was in good level, (6) opinion about restaurant marketing 
communication was in medium level, (7) the loyalty to Japanese food (Sushi and Sashimi) was 
in good level, and (8) The consumer behavior was that the consumers spent 1,096 baht per time 
on average for 3 times per 3 months and spent 2 hours per time. Most of them had favorite 
restaurants that offered Sashimi dish with reason of delicious taste. They visited the restaurants 
by their own vehicles.   

The hypothesis test founded that (1) different personal characteristics, gender, 
education, and income per month effected different Japanese food loyalty at a significance level 
of .01 and .05 but age, occupation, and status were non effective to Japanese food (Sushi and 
Sashimi) loyalty, (2) the overall and each part of expectation and perception towards Japanese 
food in food quality and service quality were indifferent, (3) the Japanese food perception 
towards service quality, physical aspects, and attitude towards Japanese food (Sashimi and 
Maki) effected Japanese food consumption behavior in frequency (time per 3 months) at a 
significance level of .01 and .05 but attitude on Nigiri, restaurant physical aspects, and 
perception towards food quality effected consumption behavior in expenses (Baht per time) at a 
significance level of .01, and (4) the Japanese food loyalty had relationship with consumption 
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behavior in frequency (time per 3 months) at significance level of .05 but the loyalty and 
consumption behavior in expenses (Baht per time) found no relationship. 
 
Keywords:  Attitude, Expectation, Perception, Japanese Food 
 
บทน า 

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นโดยภาพรวมแล้วยงัเป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง จากการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของคนไทยท่ีนิยมบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น โดยยอมรับในแง่ท่ีเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพมีรสชาติ
ถกูปาก โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดการณ์วา่ ในปี 2556 ตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร จะมี
มลูค่า 97,431 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14 จากปี 2555 โดยร้านอาหารประเภท ไก่เบอร์เกอร์ สุกีช้าบู
และอาหารญ่ีปุ่ น ยังคงมีมูลค่าตลาดในสัดส่วนท่ีสูงเป็นสามล าดบัแรก ร้านอาหารสญัชาติเอเชีย ได้แก่ 
ร้านอาหารไทย ร้านสุกีแ้ละชาบู ร้านอาหารปิง้ย่าง และร้านอาหารญ่ีปุ่ น  มีอัตราการเติบโตสูงกว่า
ร้านอาหารประเภทอ่ืน เน่ืองจากกระแสความนิยมรับประทานอาหารสญัชาติเอเชีย และกลยทุธ์การตลาด
ของผู้ประกอบการ (KResearch, 2011) 

ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ร้านอาหารสญัชาตเิอเชียมีอตัราการเตบิโตสงูกว่าร้านอาหารสญัชาตอ่ืินนา่จะ
เป็นผลมาจากความนิยมในการรับประทานอาหารของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ซึ่งในอดีต
กระแสความนิยมรับประทานอาหารจากประเทศแถบตะวันตกเป็นท่ีแพร่หลาย แต่ปัจจุบันคนไทยมี
ทางเลือกในการรับประทานอาหารท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยมีแนวโน้มความนิยมรับประทานอาหาสญัชาติ
เอเชียมากขึน้ เน่ืองจากอาหารสญัชาติเอเชียมีภาพลกัษณ์ในการเป็นอาหารท่ีมีวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถนัมี
รสชาตถิกูปากคนไทย จงึเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลให้ร้านอาหารสญัชาตเิอเชียเตบิโต (KResearch, 2011) 

เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจบุนัคนไทยสามารถรับรู้ขา่วสารหรือข้อมลูตา่งๆ ได้ง่าย
ขึน้ แต่เพราะเหตใุด เม่ือนึกถึงอาหารญ่ีปุ่ นแล้ว คนไทยต้องนึกถึงอาหารประเภทซูชิและซาชิมิเป็นอนัดบั
แรกๆ กอปรกบัในปัจจบุนัร้านอาหารญ่ีปุ่ นมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและมีสดัส่วนทางการตลาดสงู ผู้วิจยั
จึงต้องการทราบถึงทัศนคติ ความคาดหวัง การรับรู้จริง ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ  โดยยกเอาร้านอาหารญ่ีปุ่ นในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มาเป็น
กรณีศกึษา   

ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาและปรับปรุงอุสาหกรรมการบริการ
ประเภทร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ มาตรฐานการบริการ มาตรฐานอาหาร การก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย เพ่ือเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพ
ด้านตา่งๆ ของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบคุคลท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของผู้บริโภคชาวไทย ในร้านภายในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซู

ชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 
3. เพ่ือศึกษาการรับรู้จริง ทศันคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิแต่ละชนิด ลักษณะทาง

กายภาพ และการส่ือสารทางการตลาดของร้าน ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 

4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทยแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทยแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 3  การรับรู้จริง ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิแตล่ะชนิด ลกัษณะทาง
กายภาพ และการส่ือสารทางการตลาดของร้าน มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 

 สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการบริโภคมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้ประกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนาสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

2. ผู้ประกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
สามารถน าเอาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในศนูย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้บริโภค 
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3. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นข้อมลูในการตดิตาม ปรับปรุง พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ  ในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในระยะยาวได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

4. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับงานวิจยัประเภทเดียวกนั หรือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงกบั
ตลาด หรือศนูย์การค้าประเภทอ่ืนได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ 

1. ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

ความคาดหวงัตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิของร้าน 
1.  ด้านคณุภาพอาหาร 
2.  ด้านคณุภาพการบริการ 

ความพงึพอใจตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภท 
ซูชิและซาชิมิของร้าน 
ES > PS ไมพ่งึพอใจ 
ES = PS พงึพอใจ  
ES < PS พงึพอใจมาก 

การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิ
มิของร้าน 
1.  ด้านคณุภาพอาหาร 
2.  ด้านคณุภาพการบริการ 
 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและ ซาชิมิของร้าน ในห้าง
สยามพารากอน 
กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคชาวไทย 
 - ความถ่ีในการบริโภค(ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) 
- คา่ใช้จา่ยในการบริโภค(บาทตอ่ครัง้) 
 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารา
กอน กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคชาว
ไทย ลกัษณะสว่นบคุคล 

การส่ือสารทางการตลาดของร้านอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้าน 
 

ลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภท ซูชิและซาชิมิของร้าน 

 

ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 
แตล่ะชนิดของร้าน 
1. นิกิริ  2. ชิราชิ   
3. มากิ  4. ซาชิมิ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ วิจยัจึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา  วานิชย์บญัชา, 

2545) ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ ± 5 ดงันี ้

  สตูร  n  =  2

2

4e

Z
 

  โดย       n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

Z = คา่มาตรฐานท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนดไว้ คือร้อยละ ± 5        
ดงันัน้ Z = 1.96 

   e = สดัสว่นของความคลาดเคล่ือน ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 5  

  แทนคา่ในสตูร        n =        2

2

)05(.4

)96.1(

x  

 
     = 384.16  จงึใช้  385 คน 
 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน เก็บเพิ่ม อีก 15 คน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างซึ่งส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของงานวิจยั จึงรวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
400 คน 

3. การสุ่มตัวอย่าง 
1. วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งจับฉลากร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในห้างสยามพารา
กอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนร้านทัง้หมด 14 ร้านโดยจับฉลากช่ือร้านมา 35% ของจ านวนร้าน
ทัง้หมด จะได้ร้านท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีสุม่ได้จ านวน 4 ร้าน 

2. วิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยไมใ่ช้ความนา่จะเป็น (Non Probability Sampling) โดย 
2.1 วิธีการสุ่มแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นการสุ่มโดยก าหนดสดัส่วนของจ านวน

กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคในแตล่ะร้านท่ีสุม่ได้ในข้อ 1 ร้านละเท่าๆ กนั คือ ร้านละ 100 คน รวม 4 ร้านเป็น 400 
คน 
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2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงแจกแบบสอบถามให้
ผู้ บริโภคท่ีบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ทัง้ 4 ชนิด คือ นิกิริ ซาราชิ  มากิ ซาชิมิ โดยแจก
ภายหลงัจากบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นในแตล่ะร้านแล้วจนครบร้านละ 100 คน รวม 4 ร้านเป็น 400 คน 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีคื้อ แบบสอบถามเก่ียวกบั ความคาดหวงั 

การรับรู้จริง ทศันคติ ลกัษณะทางกายภาพ การส่ือสารทางการตลาด พฤตกิรรมการบริโภค และ ความภกัดี
ตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาแล้วไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 7 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ สว่นท่ี 3 
ทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิแต่ละชนิด ส่วนท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ส่วนท่ี 5 การส่ือสารทางการตลาดของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 
ส่วนท่ี 6 ความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ  ส่วนท่ี 7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ 

5. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล  
การวิจยัครัง้นีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลู ช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ 2557-2558 โดยผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ี

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดงันี ้

1. เตรียมแบบสอบถาม แล้วน าไปเก็บข้อมลูโดยการแจกให้กลุ่มตวัอย่างโดยใช้รูปภาพอาหารเพ่ือ
คดักรองผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยรับประทาน อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ประกอบด้วย นิกิริ ชิราชิ 
มากิ ซาชิมิ เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีถกูต้องและมีคณุภาพ 

2. เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว น ามาตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ได้แบบสอบถามท่ี
สมบรูณ์ทัง้หมด จ านวน 400 ชดุ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ 
1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลกัษณะ ของกลุม่ตวัอยา่ง 
2. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) เพ่ือใช้ท าการทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 คา่ Independent t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระกนั 
2.2 ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ 
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2.3 Paired t-test (Dependent t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร ท่ี
ไมเ่ป็นอิสระกนั 

2.4 การวิ เคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ  (Multiple Regression Analysis) เป็นการตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัหรือมากกวา่ โดยต้องมีทัง้ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตัง้แต ่
2 ตวัขึน้ไป และตวัแปรตาม (Dependent Variable) หนึ่งตวัแปร ส าหรับทดสอบ โดยการหาค่ายกก าลัง
สองของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู (Multiple Correlation = R2) 

 
สรุปผลการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ และรายได้ตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความภกัดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของ
ร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความภกัดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ชาย (n = 181) หญิง (n = 219) df t – Value p 
 x S.D. x S.D.    

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิม ิ

3.73 .61 3.57 .73 397.92 2.276* .023 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อ

อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 โดยผู้บริโภคเพศชายมีความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาซิมิ
มากกวา่ผู้บริโภคเพศหญิง  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ บริโภคชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

p 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวา่งกลุม่ 2.35 5 .47 .997 .420 
ภายในกลุม่ 186.15 394 .47   

รวม 188.50 399    

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อ

อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอนกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ น

ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามอาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

P 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวา่งกลุม่ 2.36 3 .79 1.677 .171 
ภายในกลุม่ 186.14 396 .47   

รวม 188.50 399    

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความภกัดีต่อ

อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมตฐิานท่ี 1.4 ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความภกัดีตอ่อาหาร

ญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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ตารางที่  4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F – 
Ratio 

p 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวา่งกลุม่ 8.74 2 .44 9.649** .000 
ภายในกลุม่ 179.76 397 .45 

รวม 188.50 399  

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความ

ภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.01 และ .05 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่  5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในห้าง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ระดับการศึกษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

x 
 

 
3.33 

 
3.74 

 
3.60 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิม ิ

ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
3.33 

 
- 

 
-.41** 

 
-.27* 

ปริญญาตรี 3.74 - - .14 
สงูกวา่ปริญญาตรี 3.60 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
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ตารางที่  6 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 
โสด 

 (n=303) 

สมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

(n=97) 

df t – 
Value 

p 

 x S.D. x S.D.    
ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ

และซาชิม ิ
3.62 .69 3.74 .68 398 -1.461 .145 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อความภกัดีต่อ

อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความภกัดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

P 

ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวา่งกลุม่ 11.06 4 2.77 6.156** .000 

ภายในกลุม่ 177.44 395 .45 

รวม 188.50 399  

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความภกัดี

ตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย (1) ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ผู้ บริโภคท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไปมีความภักดีต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1  0.05  และ .01 ตามล าดบั (2) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 15,001 - 
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25,000 บาท ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001 
บาทขึน้ไป มีความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 25,001 - 
35,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1  0.05  และ .01 ตามล าดบั (3) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 35,001 - 45,000 บาท มีความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้
ตอ่เดือน 45,001 บาทขึน้ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความภกัดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านใน
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ โดย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน 
 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001 - 
25,000  
บาท 

25,001 - 
35,000 
บาท 

35,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 
 บาท
ขึน้ไป 

x 3.43 3.71 3.44 3.93 3.69 

ความภกัดีตอ่
อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและ

ซาชิม ิ

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 
15,000 บาท 

3.43 
 

- 
 

-.28** .00 -.49** -.26* 

15,001 – 25,000 บาท 3.71 - - .28** -.21 .02 
25,001 – 35,000 บาท 3.44 - - - -.49** -.26* 
35,001 - 45,000 บาท 3.92 - - - - .23* 

45,001 บาทขึน้ไป 3.69 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
สมมติฐานท่ี  2 ความคาดหวงักบัการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง

สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 
 

 
ความคาดหวังกับการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิ

และซาชิมิ 

 
Paired t – test for Equality of Means 

 x S.D. t p 

ความคาดหวงักบัการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม 

ความคาดหวงั 
การรับรู้จริง 

4.07 
4.08 

.47 

.43 
-.553 .581 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความคาดหวงักบัการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิ

มิโดยรวมของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทยไมแ่ตกตา่งกนั 
สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้จริงทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภท ซูชิและซาชิมิแตล่ะชนิด ลกัษณะทาง

กายภาพ และการส่ือสารทางการตลาดของร้าน มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ

ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 

(1) ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) 
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ตารางที่  10 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 
3 เดือน) 

ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิม ิ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้าน
ในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการ

บริโภค  
(ครัง้/3เดือน) 

B SE(b) Beta
 (𝜷 )  

t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 2.949 1.356  2.175* .030 
1. การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภท ซูชิและซาชิมิ      

  - ด้านคณุภาพอาหาร (x1) .739 .335 .137 2.208* .028 

  - ด้านคณุภาพการบริการ (x2) -.878 .264 -.191 -3.323** .001 

2. ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นแตล่ะชนิด      

  - นิกิริ (x3) .247 .343 .052 .721 .471 

  - ชิราชิ(x4) -1.44 .311 -.030 -.463 .644 

 - มากิ (x5) .691 .247 .162 2.802** .005 

- ซาชิมิ (x6) .789 .318 .171 2.481* .014 

3. ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหาร ญ่ี ปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ (x7) 

-1.015 .310 -.187 -3.272** .001 

4.การรับรู้การสือ่สารทางการตลาด (x8) -3.48 .216 -.092 -1.611 .108 

R = .326,    R2 = .107,    Adjust R2 = .088,    SE = 2.396,    F = 5.831**,   Sig = .000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพ

การบริการ และลักษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ต่อ 3 เดือน) ในทิศทางตรงข้ามกันส่วนทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดซาชิมิ ทศันคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ การรับรู้จริงต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคุณภาพอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ีในการ
บริโภค (ครัง้ ต่อ 3 เดือน) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 โดยการรับรู้
จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพการบริการมีน า้หนกัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ลกัษณะ
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ทางกายภาพของร้านอาหาร ทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิชนิดซาชิมิ ปัจจัยทัศนคติต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพ
อาหาร ตามล าดบั 

สามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้าน
ความถ่ีในการบริโภค(ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) ได้ดงันี ้
    

Y1  = 2.949 + .137 X1 - .191X2 + .162X5 + .171X6  - .187X7  
 

โดย X1 คือ การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพอาหาร 
X2 คือ การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพการบริการ 
X5 คือ ทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ 
X6 คือ ทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดซาชิมิ 
X7 คือ ลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 

 
(2) ด้านคา่ใช้จา่ยในการบริโภค (บาท/ครัง้) 
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ตารางที่  11 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค(บาท
ตอ่ครัง้) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการบริโภค
อาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ
ของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค(บาท/ครัง้) 
B SE(b) Beta

 (𝜷 )  
t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 569.236 327.517  1.738 .083 
1.การรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิ 

     

  - ด้านคณุภาพอาหาร (x1) -218.852 80.912 -.166 -2.705** .007 

-ด้านคณุภาพการบริการ(x2) 123.386 63.842 .110 1.933 .054 

2.ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นแตล่ะชนิด      

-นิกิริ(x3) 367.203 82.738 .316 4.438** .000 

-ชิราชิ(x4) -71.00 75.036 -.062 -.957 .339 

-มากิ(x5) 18.123 59.575 .017 .304 .761 

-ซาชิมิ(x6) 137.369 76.759 .122 1.790 .074 

3.ลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ (x7) 

-201.582 74.951 -.152 -2.690** .007 

4.การสือ่สารทางการตลาด(x8) -45.897 52.247 -.049 -.878 .380 

R = .351,R2 = .123, Adjust R2 = .105   , SE = 578.670, F = 6.8600**, Sig = .000 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ  มีผลตอ่

พฤติกรรมการบริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาทต่อครัง้) ในทิศทางเดียวกัน ส่วนการรับรู้จริงต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคุณภาพอาหารลักษณะทางกายภาพของร้านอาหาร มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาทต่อครัง้) ในทิศทางตรงข้ามกัน โดยทัศนคติต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
(บาทตอ่ครัง้) มากท่ีสดุ รองลงมาคือการรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคณุภาพอาหาร
ลกัษณะทางกายภาพของร้าน ตามล าดบั  
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สามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้าน
คา่ใช้จา่ยในการบริโภค (บาทตอ่ครัง้) ได้ดงันี ้

 
Y2  =  569.326 - .166X1 + .316X3 - .152X7 

 

โดย X1 คือ การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพอาหาร 

  X3 คือ ทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ 

X7 คือ ลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ 
 
สมมติฐาน 4 ความภักดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ   

ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคชาวไทย 
(1) ความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) 
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ตารางที่  12 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการบริโภค(ครัง้ตอ่ 3 
เดือน) ของผู้บริโภคชาวไทย 
 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและ
ซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน 

กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการบริโภค 
(ครัง้/3เดือน) ความภกัดต่ีออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ 

 Pearson 
Correlation 

p ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. ผู้ตอบจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิทกุครัง้ที่
มีโอกาส 

.134** .007 ระดบัต ่า เดียวกนั 

2. ผู้ตอบประทบัใจทกุครัง้เมื่อได้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิในร้านนี ้

.054 .280 ไมส่มัพนัธ์กนั - 

3. เมื่อนกึถงึร้านอาหารจะนกึถงึร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิร้านนีเ้ป็นอนัดบัแรก 

.035 .489 ไมส่มัพนัธ์กนั - 

4. แนวโน้มที่จะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมขิอง
ร้านนีใ้นอนาคต 

.146** .003 ระดบัต ่า เดียวกนั 

5. ผู้ตอบจะแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัเพื่อให้บริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิร้านนี ้

.072 .150 ไมส่มัพนัธ์กนั - 

ความภกัดต่ีออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม .110* .028 ระดับต ่า เดียวกัน 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ต่อ 3 
เดือน) มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทาง
เดียวกนั เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในเร่ืองผู้ตอบจะบริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิทุกครัง้ท่ีมีโอกาส และเร่ืองแนวโน้มท่ีจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านนีใ้นอนาคตกับพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ต่อ 3 เดือน) มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนเร่ืองผู้ตอบประทับใจทุกครัง้เม่ือได้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในร้านนีเ้ร่ืองเม่ือนึกถึง
ร้านอาหารจะนึกถึงร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิร้านนีเ้ป็นอนัดบัแรกและเร่ืองผู้ตอบจะแนะน า
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เพ่ือนหรือคนรู้จกัเพ่ือให้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิร้านนีก้บัพฤตกิรรมการบริโภคด้านความถ่ี
ในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 

(2) คา่ใช้จา่ยในการบริโภค (บาทตอ่ครัง้) 

 

ตารางที่  13 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาท
ตอ่ครัง้) ของผู้บริโภคชาวไทย 
 

 
 

ความภกัดต่ีออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ
ของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาท/ครัง้) 
 Pearson 

Correlation 
p ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทิศทาง 

1. ผู้ตอบจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ
ทกุครัง้ที่มีโอกาส 

2. ผู้ตอบประทบัใจทกุครัง้เมื่อได้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิในร้านนี ้

3. เมื่อนกึถงึร้านอาหารจะนกึถงึร้านอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิร้านนีเ้ป็นอนัดบั 

4. แนวโน้มที่จะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซา
ชิมิของร้านนีใ้นอนาคต 

5. ผู้ตอบจะแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัเพื่อให้บริโภค
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซชิูและซาชิมิร้านนี ้

.056 
 

.163** 
 

.021 
 

.055 
 

.031 

.265 
 

.001 
 

.682 
 

.275 
 

.538 
 

ไมส่มัพนัธ์กนั 
 

ระดบัต ่า 
 

ไมส่มัพนัธ์กนั 
 

ไมส่มัพนัธ์กนั 
 

ไมส่มัพนัธ์กนั 

- 
 

เดียวกนั 
 
- 
 
- 
 
- 

ความภกัดต่ีออาหารญ่ีปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิ
โดยรวม 

.080 .112 ไมส่มัพนัธ์กนั - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง

สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาทต่อ
ครัง้) ไม่มีความสมัพนัธ์กัน เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความภักดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิใน
เร่ืองผู้ ตอบประทับใจทุกครัง้เม่ือได้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิในร้านนีก้ับพฤติกรรมการ
บริโภคด้านคา่ใช้จ่ายในการบริโภค (บาทต่อครัง้) มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั ส่วนเร่ืองผู้ตอบจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซา
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ชิมิทุกครัง้ท่ีมีโอกาสเร่ืองเม่ือนึกถึงร้านอาหารจะนึกถึงร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิร้านนีเ้ป็น
อนัดบัแรกเร่ืองแนวโน้มท่ีจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านนีใ้นอนาคตเร่ืองผู้ตอบจะ
แนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จกัเพ่ือให้บริโภคอาหาญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิร้านนีก้บัพฤติกรรมการบริโภคด้าน
คา่ใช้จา่ยในการบริโภค (บาทตอ่ครัง้) ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 
การอภปิรายผล 

1. ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความภกัดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของ
ร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดย เพศชาย มีความภกัดีมากกวา่เพศหญิง ทัง้นี ้
เน่ืองจาก อาหารญ่ีปุ่ นประเภทนีมี้ส่วนประกอบจากปลาเป็นส่วนใหญ่และมีวิธีการปรุงท่ีรักษาคณุภาพของ 
วตัถุดิบได้เป็นอย่างดี จึงท าให้มีรสชาติอร่อยและบ ารุงสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันเพศชายหันมาดูแล
สขุภาพตวัเองมากขึน้ และเพศชายเป็นเพศท่ีนิยมพบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือนหรือผู้ ร่วมงานอยู่บอ่ยๆ จึงท าให้
เพศชายรับประทานอาหารนอกบ้านบอ่ยครัง้มากกว่าเพศหญิง และร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ
เป็นท่ีนิยมในการบริโภค นัน่คือความภกัดีนัน่เอง และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ี
กล่าวว่า เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด คา่นิยม ทศันคติ เน่ืองจากวฒันธรรม
และสังคมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน เช่น เพศชาย นิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากกวา่เพศหญิง เพราะมีการพบปะสงัสรรค์กนัท่ีร้านอาหาร 

2. ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของ
ร้านในห้างสยามพารากอน แตกต่างกัน โดยผู้ บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความภักดีมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี นัน่คือ ผู้บ ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงมีความภักดีมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศกึษาสงูมกัจะมีต าแหนง่หน้าท่ีการงานและรายได้สงูกว่า ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า จึงมีอ านาจการ
ซือ้มากกว่า และมีความสามารถในการบริโภคซ า้ได้บอ่ยกว่าผู้ ท่ีมีรายได้น้อย ถึงแม้อาหารญ่ีปุ่ นจะมีราคา
สงูก็ไม่ส่งผลตอ่การตดัสินใจในการบริโภค เน่ืองจากผู้ ท่ีมีรายได้ดีมกัจะต้องการสิ่งท่ีคุ้มคา่ให้กบัตนเองแม้
ราคาจะสูงก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ นั่นคือ เกิดความภักดีนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Aaker 
(1996) ท่ีวา่ ผู้ ซือ้ท่ีมีความพงึพอใจในตราสินค้าถึงแม้ราคาจะเปล่ียนแปลง  

3. ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนสงูกวา่มีความภกัดีมากกวา่ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่า นัน่คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนสงู มีความภกัดีมากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนสงูกว่ามี
อ านาจการซือ้มากกว่าผู้ ท่ีรายตอ่เดือนน้อย เม่ือมีรายได้ตอ่เดือนมาก ก็จะสามารถกลบัมาบริโภคซ า้ได้อีก
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ในครัง้ต่อไป ท าให้เกิดความถ่ีมากขึน้  นั่นคือความภักดีนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัย ของ              
ยุวพา ศุกรทรัพย์ (2548) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับประทานอาหารนอกบ้านในเขต
นครราชสีมา พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารนอก
บ้านแตกตา่งกนั ในด้าน คา่ใช้จา่ยในการรับประทาน  

4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) คือ การรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคณุภาพอาหาร ด้านคณุภาพการบริการ ทศันคติตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิ ชนิดมากิ ชนิดซาชิมิ และลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ พบวา่ 

4.1 การรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคณุภาพการบริการและลักษณะทาง
กายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิ ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) ในทิศทางตรงข้ามกนั กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้าน
คณุภาพการบริการ และลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิเพิ่มขึน้ ผู้บริโภค
จะมีพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ี (ครัง้ ต่อ 3 เดือน) ลดลง ทัง้นีเ้น่ืองจากอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและ
ซาชิมิมีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะท่ีห้างสยามพารากอน มีคณุภาพการบริการและลกัษณะทากายภาพ
ของร้านท่ีดี เช่น อปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ หรือการออกแบบร้านท่ีสวยงาม ท าให้อาหารประเภทซู
ชิและซาชิมิมีราคาแพงมากกว่าท่ีอ่ืนๆ ซึง่กลุ่มตวัอย่างของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา ท่ีมี
รายได้น้อย ถึงแม้จะชอบแต่ก็ไม่สามารถใช้บริการได้บ่อย จึงมีความถ่ีในการบริโภค (ครัง้  ต่อ 3 เดือน) 
ลดลง แม้จะมีความคิดเห็นท่ีดีก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกบั ผลการศกึษาของ พีระกานต์ วสธุรพิพฒัน์ (2553) ท่ี
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาล ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า 
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมความถ่ีในการบริโภคอาหารฮาลาลแตกตา่งกนั  

4.2 การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคณุภาพอาหาร ทศันคตติอ่อาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและชนิดซาชิมิ มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านความถ่ีในการ
บริโภค (ครัง้ ต่อ 3 เดือน) ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ และซาชิมิมี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคุณภาพอาหาร ทัศนคติต่อ
อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและชนิดซาชิมิเพิ่มมากขึน้ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้ ตอ่ 3 เดือน) เพิ่มขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคมีการรับรู้ตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ
และซาชิมิด้านคุณภาพอาหารในเร่ืองความสะอาดของอาหารและภาชนะรูปร่างหน้าตาและสีสันของ
อาหาร ความคุ้มค่าด้านโภชนาการ ศิลปะการน าเสนออาหารโดยเชฟ และรสชาติความอร่อย รวมถึง
ทศันคติท่ีดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและซาชิมิ ในเร่ือง ความคุ้มค่าตอ่ราคา คณุค่า
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ทางโภชนาการ ความสดใหม่ของอาหาร ความแปลกใหม่ของเมนอูาหารและความน่าสนใจของอาหาร จึง
ท าให้ผู้ บริโภคมีความต้องการท่ีจะบริโภคซ า้ ถึงแม้อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิจะมีราคาสูง ซึ่ง
สอดคล้องแนวคดิของ สงวนสทุธิ เลิศอรุณ (2543) ท่ีกล่าววา่ ทศันคติหมายถึง ความสนใจ ความรู้สกึ ทา่ที 
ความชอบ จะมีการรับรู้หรือการให้ความสนใจ ก็จะเกิดการบริโภคบ่อยขึน้หรือมีความถ่ีในการบริโภคมาก
ขึน้  

5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้างสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค (บาทต่อครัง้) คือ ทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหารและการรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทซูชิและซาชิมิด้านคณุภาพอาหารพบวา่ 

5.1 การรับรู้จริงต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและชาซิมิ ด้านคณุภาพอาหาร ลกัษณะทางกายภาพ
ของร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภค ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
(บาทตอ่ครัง้) ในทิศทางตรงข้ามกนั กลา่วคือ เม่ือผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิมีความคดิเห็น
ท่ีดีตอ่การรับรู้จริงตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ด้านคณุภาพอาหาร และลกัษณะทางกายภาพของ
ร้านอาหารเพิ่มขึน้ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค ด้านคา่ใช้จ่ายในการบริโภค(บาทตอ่ครัง้) ลดลง ทัง้นี ้
เน่ืองจาก แม้ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพอาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิเป็นอย่างดีแล้ว  แต่อาหาร
ญ่ีปุ่ นมกัมีราคาคอ่นข้างสงูจึงรับประทานไม่ได้บ่อยนกัจึงมีคา่ใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีกล่าวว่า คุณค่า (Value) หรือคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceive Value) เป็นคุณค่าสุทธิ 
(Net Value) หรือ เป็นผลตา่งระหว่างผลประโยชน์ท่ีลูกค้าได้รับ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการซือ้สินค้า
ของลกูค้า ได้แก่ ต้นทุนในรูปตวัเงิน ต้นทนุด้านเวลา และต้นทุนด้านจิตวิทยา ถ้าลกูค้าได้รับผลประโยชน์
มากกวา่ต้นทนุท่ีลกูค้าจา่ย ลกูค้าจะรับรู้ถึงคณุคา่ซึง่เกิดจากผลประโยชน์รวม ลบด้วยต้นทนุรวม 

5.2 ทัศนคติต่ออาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคด้าน
คา่ใช้จ่าย (บาทตอ่ครัง้) ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีตอ่อาหารญ่ีปุ่ นประเภทซูชิ 
และซาชิมิ ชนิดนิกิริ เพิ่มขึน้ จะส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้านคา่ใช้จ่าย (บาทต่อครัง้) เพิ่มขึน้ด้วย ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมท่ีคาดหมายได้เม่ือผู้ บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าหนึ่งๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ        
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) ท่ีกล่าวว่า ความรู้สึกนึกคิดของบคุคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภค
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้
เคร่ืองมือการโฆษณาเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี เม่ือทัศนคติดีแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้า และท าให้
บริโภคมากขึน้ จงึมีคา่ใช้จา่ยมากขึน้ด้วย 

6. ความภัก ดีต่ออาหารญ่ี ปุ่ นประเภทซูชิแล ะซาชิมิ  ของร้านใน ห้างสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมกับพฤติกรรมการบริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค (ครัง้  ต่อ 3 เดือน) มี
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ความสมัพนัธ์กนั โดยพบวา่ผู้บริโภคจะบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นทกุครัง้เม่ือมีโอกาส เม่ือผู้บริโภคกลบัมาบริโภค
ซ า้ความภักดีก็จะเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีกล่าวว่า คณุคา่ (Value) 
หรือคณุค่าท่ีรับรู้ (Perceive Value) เป็นคุณค่าสุทธิ (Net Value) หรือ เป็นผลต่างระหว่างผลประโยชน์ท่ี
ลกูค้าได้รับ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการซือ้สินค้าของลกูค้า ได้แก่ ต้นทุนในรูปตวัเงิน ต้นทุนด้านเวลา และ
ต้นทุนด้านจิตวิทยา ถ้าลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนท่ีลูกค้าจ่าย ลูกค้าจะรับรู้ถึงคณุค่าซึ่งเกิด
จากผลประโยชน์รวม ลบด้วยต้นทนุรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยพบว่าผู้ บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ส่วนกลุ่ม อ่ืนเป็นเป้าหมายรอง จึงควรจัดการด้าน
คณุภาพอาหารและคณุภาพการบริการเพ่ือเพิ่มทศันคติความคาดหวงักบัการรับรู้จริง ให้กบัผู้บริโภคกลุ่มนี ้
เป็นอนัดบัแรก 

2. ควรปรับปรุงด้านคณุภาพอาหารญ่ีปุ่ น ของแตล่ะร้านในห้างสยามพารากอน เพ่ือเพิ่มความรับรู้
จริง สร้างความพึงพอใจในรสชาติท่ีหลากหลายของอาหารญ่ีปุ่ นมากขึน้ ให้สอดคล้องกับความคาดหวงั
ของผู้บริโภค 

3. ควรจัดสรรโปรโมชั่นและการโฆษณาส่ือสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ บริโภค
เป้าหมายหลกัคือ เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน เพิ่ม
ความหลากหลายของเมนอูาหารให้เหมาะกบัเทศกาล หรือวนัส าคญัตา่งๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรเป็น
การสร้างความพงึพอใจทศันคตแิละการรับรู้เพิ่มในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ น 

4. ปรับปรุงดูแลเร่ืองความสะอาด ความสวยงาม  บรรยากาศ คณุภาพอาหาร และคณุภาพการ
บริการ ภายในร้าน ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้กลบัมาใช้บริการของทาง
ร้านอีก เป็นการเพิ่มพฤตกิรรมด้านความถ่ีในการบริโภค ความภกัดี และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึน้ 
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